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Abstract  

 

The aim of this essay was to study how social workers work with clients who suffer from 

addiction problems. The study enlightens how the legal framework concerning the legislation 

of social services can be seen as either a possibility or restriction in terms of processing social 

welfare. Furthermore the purpose with the study was to examine what demands that are set at 

clients with addiction problems. To work with the clients motivation is a reacurring theme 

that contains both social workers latitude and the demands that are made on the clients. The 

empirical data is based on interviews with four social workers within the administration of 

social welfare in commune X. The data in the study was transcribed and organized to be able 

to analyze. The outcome of the study shows that the legislation fills a fundamental importance 

in the daily work of the social workers. This is set into seeing that the assignments in the daily 

work of the social workers appear to be relatively complex. It is shown to be clear that the 

legislation entails problems regarding differences in the social workers decision making 

which can raise dissatisfaction among the clients. Additionally, the result in the studie shows 

the importance of good relations between social workers and clients to promote the work and 

use the good prerequisites. Consequently, the study does also illuminate some positive aspects 

in relation to the social workers ability, within their authority, making individual assessment.      
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Sammanfattning 

Studien har undersökt hur socialsekreterare på enheten för egen försörjning arbetar med 

klienter som lider av missbruksproblematik. Studien belyser hur den stadgade 

ramlagstiftningen i socialtjänstlagen ses som en begränsning eller möjlighet vid handläggning 

av biståndsärenden för den ovannämnda missbruksgruppen. Vidare har syftet med studien 

varit att undersöka vilka krav som ställs på klienter med missbruksproblematik samt hur 

arbetet kan te sig. Motivationsarbete med klienter blir ett återkommande tema som innefattar 

både socialsekreterares handlingsutrymme och de krav som ställs på klienterna. Empirin 

grundar sig på intervjuer med fyra socialsekreterare som arbetar på enheten för egen 

försörjning i kommun X. Datamaterialet har transkriberats och tematiserats för att kunna 

analyseras. Studiens resultat visar att den stadgade ramlagstiftningen blir av stor relevans och 

en avgörande faktor i socialsekreterarnas dagliga arbete. Detta då socialsekreterares 

arbetsuppgifter inom enheten för egen försörjning kan te sig komplexa. Det framgår att 

ramlagstiftningen för med sig problematik i form av olika beslut bland socialsekreterare som 

kan leda till ett missnöje bland klienter. Resultatet i studien belyser även vikten av en god 

relation mellan socialsekreterare och klient för att främja arbetet och utnyttja de goda 

förutsättningar som råder. Studien belyser även positiva aspekter som handlingsutrymmets 

möjligheter till individuella bedömningar.  

 

Titel: Handlingsutrymmets risker vid handläggning av ekonomiskt bistånd. - En studie om 

socialsekreterares arbete med klienter som lider av missbruksproblematik. 

 

Författare: Gelare Hassani & Martina Otku 

 

Antal ord: 14 922  

 

Nyckelord: Missbruk, ekonomiskt bistånd, krav och handlingsutrymme.  

 

 

 

 



 

Förord 

Arbetet i uppsatsen har fördelats jämnt mellan Martina och Gelare. Studiens respektive delar 

har genomförts och sammanställts gemensamt. Uppsatsskrivandet har disponerats utifrån en 

ömsesidig och solidarisk ansvarsfördelning. Under den tid som vi arbetat med studien har vi 

tillsammans skrivit, diskuterat, resonerat kring och även korrekturläst uppsatsen. Även vad 

beträffar transkribering av materialet har vi inbördes innehaft ett gemensamt delaktighet 

ansvar. 

 

Vi vill i detta förord tacka samtliga socialsekreterare som tagit sig tid att delta i vår studie. Ett 

särskilt tack till vår handledare Per Carlson som varit stöttade under hela uppsatsens gång och 

väglett oss framåt. Även ett stort tack till Virginia Varli som har ställt upp och korrekturläst 

samt rättat uppsatsen. Tack för ditt stora engagemang och din välvilja. Sist men inte minst vill 

vi tacka varandra för ett gott samarbete då vi stöttat och kompletterat varandra under denna 

lärorika process.  

 

 

Gelare Hassani & Martina Otku  

27 Maj 2019 

Södertörns Högskola  
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1. Inledning 

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

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt”. 

Ovanstående citat redogör för det som föreskrivs i 4 kapitlet 1§ 1st. Socialtjänstlagen 

(2001:453). Socialtjänstens ekonomiska bistånd anses vara det yttersta skyddsnätet inom den 

svenska välfärden. Rätten till ekonomiskt bistånd är dock inte helt utan villkor (Bäckman & 

Bergmark, 2011, s. 468). För att en individ i samhället ska vara berättigad ekonomiskt bistånd 

krävs det att den enskilde själv har gjort allt i sin makt för att på egen hand kunna tillgodose 

sina grundläggande behov. I sin tur  ställer detta således krav på att den enskilde uttömmer 

alla möjligheter i att tillgodose behoven. Rätten till bistånd är därmed utformad genom att 

individen bär ett eget ansvar (Montoya 2014, s.96). När individer i samhället inte har 

möjlighet att på egen hand kunna tillgodose sina behov är det kommunens socialtjänst som 

har det yttersta ansvaret för att stödja och hjälpa de enskilda (Montoya 2014, s.67). Detta 

redogörs i socialtjänstlagen 1 kap. 1§, där det framgår att Socialtjänsten på demokratins och 

solidaritetens grund ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet och 

levnadsvillkor samt  aktiva deltagande i samhällslivet. Enligt socialstyrelsens statistik om 

ekonomiskt bistånd fick drygt 215 000 hushåll ekonomiskt bistånd vid något tillfälle under år 

2017. Kommunerna betalade totalt ut 10,7 miljarder kronor under året (Socialstyrelsen 2018, 

s.1).  

Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort problem i dagens samhälle, både ur ett socialt 

och även ett medicinsk perspektiv (Regeringens prop. 2010:11:47). Missbruk kan leda till 

förödande konsekvenser, några av dessa är utsatthet, ökad sjuklighet och dödlighet. Därav kan 

missbruk tyckas vara en bakomliggande orsak till ett biståndstagande. Olika undersökningar 

visar på att minst en tredjedel av de individer som är biståndstagande har någon form av 

missbruksproblem (Socialstyrelsen 2009, s. 25).  

 

Det är därmed vanligt att man som socialsekreterare vid handläggning av ekonomiskt bistånd 

möter  individer med alkohol och/eller narkotikamissbruk. Därför blir socialsekreterarens 

perspektiv utifrån det handlingsutrymme de besitter, samt de krav som ställs gentemot 

individer med missbruksproblematik av särskild intresse och därav denna studies 

forskningssyfte.  
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 1.2 Problemformulering 

Inom ekonomiskt bistånd har alla individer rätt till bistånd om handläggningen av ärendet 

visar på att individen är i behov av det. Detta förutsätter dock att de krav som 

socialtjänstlagen föreskriver uppfylls. Alla individer kan ansöka om ekonomiskt bistånd, men 

individen måste först göra allt i sin makt för att uttömma alla sina egna medel. Som 

socialsekreterare inom enheten för egen försörjning är ett av de ledande målen att man främjar 

individens väg till att uppnå en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen 2012 s. 11). Skälig 

levnadsnivå är ett begrepp som är av stor betydelse och som ligger till grund för bistånds 

systemets utgångspunkt. Begreppet skälig levnadsnivå är ett begrepp som kan te sig svårtolkat 

och problematiskt då det inte kan definieras på generellt vis. Konkreta tolkningar och närmare 

specificeringar av begreppet saknas i lagstiftning, förarbeten, allmänna råd och riktlinjer 

(Socialstyrelsen 2012 s.7). Därför blir begreppet svårt att mäta, jämföra och värdera 

(Socialstyrelsen 2012 s. 11). Det är sålunda i led med att begreppet kan te sig svårdefinierat, 

som svaret mellan olika socialsekreterare kan variera när en definition av begreppet ska göras. 

Detta kan i sin tur leda till att klienter får olika beslut vid biståndshandläggningen, likaledes 

aktualiseras detta beträffande de krav som kan komma att ställas på dem beroende på vilken 

socialsekreterare de blir tilldelade. Denna variation vid beslut och handläggning av ärenden 

anser vi även ha att göra med att socialtjänstlagen är en ramlag, vilket betyder att lagen endast 

föreskriver ramarna för myndigheters verksamhet. På så sätt får kommunerna möjlighet till 

tolkning och utformning av egna riktlinjer för att uppnå socialtjänstlagens mål.  

 

I en övergripande skala ska socialsekreterarna utgå från samma grundprinciper dock kan det 

skilja sig åt mellan olika kommuner, därför kan handlingsutrymmet variera. Detta innebär att 

det inte alltid handlar om en juridisk fråga utan ibland är det även en organisatorisk 

fråga.  Exempelvis kan delegationen i en verksamhet variera från kommun till kommun. I en 

del kommuner har socialsekreterare delegation i frågor som förhållandevis rör tandvård, 

medan i andra kommuner fattas sådana beslut på gruppledarens delegation. På så sätt torde 

handlingsutrymmet även utifrån en organisatorisk aspekt variera mellan olika kommuner och 

därav mellan olika socialsekreterare. 

 

Som ovan nämnts är inte rätten till bistånd villkorslöst. Det krävs att den enskilde i den mån 

som det går bidrar till sin försörjning genom att exempelvis stå till arbetsmarknadens 

förfogande (SoL 4 kap 1§). De individer som har någon typ av missbruksproblematik har i 
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många fall svårare att stå till arbetsmarknadens förfogande då missbruket kan ses som ett 

hinder för att få samt behålla ett arbete (Henderson, Dohan & Schmidt 2006, s. 217). En 

annan aspekt som kan ses som ett hinder är att missbrukande klienter löper större risk att 

drabbas av psykisk ohälsa, vilket kan påverka klientens situation att uppfylla socialtjänstens 

krav för att bedömas rätt till bistånd. Enligt tidigare forskning framkommer att 

alkoholkonsumtion bland vuxna kan leda till psykisk ohälsa i form av depression  (Malmgren, 

Ljungdal, Bremberg 2008, s. 11). I fem av fem studier visar sammanställningen på att hög 

alkoholkonsumtion leder till ökad risk till depression eller depressiva besvär  (Malmgren, 

Ljungdal, Bremberg 2008, s. 14). En tolkning här kan vara att ett missbruk i samband med 

psykisk ohälsa på sikt kan leda till att klienten varken har motivation eller de 

förutsättningarna som krävs för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller uppfylla 

de krav som ställs på dem. I det ledet kan ett missbruk således påverka en klient till att inte 

tänka rationellt i viktiga situationer. Det i sin tur kan föranleda till att de val som den 

missbrukande klienten därav tar inte alltid gynnar vederbörande själv. Missbruket kommer 

alltid i första hand och resten blir sekundärt prioriterat. Problematiken blir att 

socialsekreterare inte kan tvinga en klient att välja bort sitt missbruk då insatser inom 

socialtjänsten inte är tvingande. I Socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kapitlet 1 §, redogörs 

om individens egna ansvar, det vill säga principen om egenansvar. Denna princip menar på att 

individen själv bär det huvudsakliga ansvaret. Socialtjänsten ska arbeta för att förstärka 

individens egna resurser. Socialtjänstens insatser bör präglas av en tillit på individens egen 

förmåga och arbetet ska grunda sig på ett sätt som främjar klientens egen utveckling 

(Montoya 2014, s.63). 

  

Mot denna bakgrund blir forskningsproblemet i denna studie vilka risker det finns med det 

handlingsutrymme socialsekreterare förfogar över i och med socialtjänstlagens 

ramlagstiftning. Vidare blir forskningsproblemet hur klienter med missbruksproblematik kan 

påverkas av de beslut och krav som ställs av socialsekreterarna inom enheten för egen 

försörjning. Socialsekreterarnas perspektiv blir därav av intresse för denna studie då vi vill 

undersöka, bland annat hur socialsekreterarna beskriver hur de tillämpar det 

handlingsutrymme dem besitter vid handläggning av biståndsärenden hos klienter med 

missbruksproblematik samt hur det påverkar beslutsfattandet. Därmed kommer fokus att ligga 

på socialsekreterarnas tillämpning av lagen och det som rättstillämpningen därigenom 

kommer att resultera i.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare på enheten för egen försörjning 

i en kommun i Stockholm, bemöter samt arbetar med missbrukande klienter. Kärnpunkten i 

vår studie kommer att ligga i handlingsutrymmet som socialsekreterare förfogar över utifrån 

de lagar och riktlinjer som råder inom ramen för deras myndighetsutövning. Avsikten med 

detta är följaktligen att undersöka vilka risker som detta handlingsutrymme kan utgöra vid 

beslut om ekonomiskt bistånd för klienter som lider av missbruksproblematik. Studiens syfte 

är även att undersöka vilka krav som ställs gentemot klienter med missbruksproblematik.  

1.4 Frågeställningar 

Studien kommer att grunda sig i följande forskningsfrågor: 

 

    Vilka risker finns det med socialsekreterarnas handlingsutrymme vid beslut om 

ekonomiskt bistånd för klienter med missbruksproblematik? 

 

    Vilka krav ställer socialsekreterare på klienter med missbruksproblematik? 

 

1.5 Avgränsningar  

Då studiens huvudsakliga fokus är att studera socialsekreterares handlingsutrymme i 

förhållande till klienter som lider av missbruksproblematik, kommer detta att göras med 

utgångspunkt i socialsekreterarnas upplevelser och synvinklar. För att avgränsa studien 

kommer tyngdpunkten att ligga på socialsekreterarnas perspektiv, varpå brännpunkten utgörs 

av myndighetsutövningen. Utgångspunkten blir missbrukets koppling till det ekonomiska 

biståndet. Huvudfokus för studien blir inte själva missbruket i sig, dock kommer begreppet att 

nämnas i viss utsträckning. 

1.6        Begreppsdefinitioner 

1.6.1  Ekonomiskt bistånd 

 

Ekonomiskt bistånd är stöd som individer kan få från kommunens socialtjänst vid ekonomiska 

problem. Det är socialtjänsten som beslutar om vem som har rätt till bistånd och hur mycket 
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biståndet ska vara (Socialstyrelsen u.å., s. 1). Genom att handlägga ansökan om ekonomiskt 

bistånd beslutar socialsekreteraren om antingen ett bifall eller ett avslag. Det som 

socialsekreteraren tittar på är omständigheter i varje enskilt fall. Ett grundläggande krav för 

att bli berättigad ekonomiskt bistånd är att individen inte klarar av sin situation på egen hand 

trots att man har försökt (Socialstyrelsen u.å., s. 1). Om individen är arbetslös är det ett krav 

att aktivt ansöka om arbeten eller att upprätta en planering med arbetsförmedlingen i 

kommunen. Det ekonomiska biståndet ska täcka individens grundläggande behov för att 

uppnå en skälig levnadsnivå. Individen kan erhålla bistånd för att på kunna ombesörja för sin 

ekonomiska livssituation (försörjningsstöd) men även till andra grundläggande behov som till 

exempel läkemedel, tandvård, glasögon och hemutrustning (Socialstyrelsen u.å., s.1). Det som 

innefattar det ekonomiska biståndet är riksnormen. Riksnormen är samma för alla individer i 

samhället och det ska täcka kostnader för bland annat livsmedel och kläder. Förutom 

riksnormen går det även att ansöka om bistånd för andra kostnader som boende hyra, el, 

försäkring och fackavgift (Socialstyrelsen u.å., s.1). 
 

1.6.2 Missbruk 

 

Socialtjänsten i varje enskild kommun har ett ansvar över att tillgodose medborgarnas rätt till 

ett värdigt liv. När det handlar om missbruk inom socialtjänsten innebär det individer som 

missbrukar alkohol och droger. Efter årsskiftet 2018 ändrades lagstiftningen och spelmissbruk 

ingår numera i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2017, s.1). Detta innebär att kommunen inte 

bara har ett ansvar gentemot individer som brukar alkohol och droger. Utan kommunerna 

liksom landstinget är även skyldiga att erbjuda vård till individer som har problem med spel 

om pengar. När det talas om narkotikamissbruk i Sverige avser det narkotikaklassade medel 

som används för eget bruk. Ambitionen för den svenska narkotikapolitiken är att sträva efter 

det narkotikafria samhället (Börjeson & Börjeson 2015, s.225). I Sverige är all form av 

narkotika förbjudet, därav ses all form av narkotika som ett missbruk. Genom en överdriven 

konsumtion av beroendeframkallande medel kan bruket av bland annat alkohol, narkotika och 

tobak senare övergå till ett missbruk. Det som definierar ett missbruk är därav att på ett 

skadligt sätt bruka alkohol, narkotika eller läkemedel som bidrar till beroendeframkallande 

effekter såväl fysiska som psykiska (Nationalencyklopedin 2019). I denna studie är det den 

definitionen av missbruk som kommer att användas.  
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1.7 Disposition 

Denna studie består av totalt sju kapitel, vilka disponeras på ett systematiskt sätt för att på 

bästa sätt skildra en bra redogörelse. Det första kapitlet fyller en introducerande funktion i 

uppsatsen, inom vilken temat i studien presenteras. Därmed omfattas det första kapitlet av 

inledning, problemformulering, motivering för studiens relevans för det sociala arbetet, samt 

syfte och frågeställningar. Till första kapitlet inräknas även en framställning avgränsningar, 

begreppsdefinitioner likaledes centrala begrepp, samt disposition och arbetsfördelning. 

Därmed följer ett andra kapitel, med avsikt att skildra en bakgrund till studiens avsedda 

syftemål för att problematisera den juridiska ramen vad beträffar socialsekreterarnas 

myndighetsutövning inom det valda ämnesområdet. I det tredje kapitlet framhålls en 

redogörelse om tidigare forskning på såväl nationell som internationell nivå för att klarlägga 

en sammanställning av olika forskningsresultat inom det valda ämnesområdet. Följaktligen 

inriktas det fjärde kapitlet på de teoretiska utgångspunkterna som studien tar avstamp ifrån. 

Vidare ges i det femte kapitlet en beskrivning av den valda metoden, som ligger till grund för 

tillvägagångssättet i uppsatsen. Studiens sjätte kapitel bildar kärnan i uppsatsen, med vilken 

ett analytiskt perspektiv presenteras för att åskådliggöra socialsekreterarnas 

handlingsutrymme inom ramen för deras myndighetsutövning i arbetet med klienter som lider 

av missbruksproblematik. Slutligen utgörs det sjunde och sista kapitlet av en slutdiskussion, 

vilken härleder ifrån den analytiska redogörelsen som presenteras i föregående kapitel. 

Därmed utmynnar detta således i den värdering som därigenom kommer att göras. I denna del 

ges även förslag på vidare forskning inom det valda ämnet.  

2.   Bakgrund 

2.1 Juridiska utgångspunkter  

I sitt dagliga arbete har socialsekreterare flera olika utgångspunkter som de utgår från. Två av 

dessa, som nämns i problemformuleringen, är individens rätt till bistånd och principen om 

individens eget ansvar. Ytterligare två utgångspunkter som socialsekreterare har i sitt arbete 

är socialtjänstens ansvar för specifikt utsatta grupper, som i denna studies fall blir 

missbrukare. Ännu en viktig aspekt som kommer att belysas i studien är socialstyrelsens 

riktlinjer, som socialsekreterare implementerar i sitt dagliga arbete. Dessa utgångspunkter 

lyfts upp i studien för att läsaren ska kunna få en tydligare förståelse för de aspekterna som 

socialsekreterarna arbetar utifrån. Vidare är syftet med utgångspunkterna att presentera det 

ansvar som både socialtjänsten har, men även det ansvar som biståndstagare har.  
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2.1.1 Socialtjänstens särskilda bestämmelser för olika grupper  

 

I socialtjänstlagens femte kapitel redogörs särskilda bestämmelser gentemot barn och unga, 

missbrukare, äldre, funktionshindrade, personer som vårdar eller stödjer närstående, 

brottsoffer samt skuldsatta personer. I 5 kapitlet 9 § och 9 a § Socialtjänstlagen redogörs de 

åtaganden som socialtjänsten har gentemot missbrukare. Lagarna lyder enligt följande; 

 

  “ 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och 

vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd 

med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs”.  

 

 “ 9 a §  Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga 

om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

 

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges 

möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2017:809).  

2.1.2 Socialtjänstens riktlinjer 

I Socialstyrelsens bestämmelser finns en rad olika riktlinjer som handlar om hur socialtjänsten 

ska utöva sin verksamhet. Dessa riktlinjer grundar sig på vetenskap som är beprövad och 

dessa ska finnas som en mall för hur socialsekreterarna på bästa sätt ska arbeta. Det primära 

syftet med dessa riktlinjer är att socialsekreterare ska veta hur de ska gå tillväga samt vilka 

åtgärder som behöver vidtas. Detta beroende på den omständighet eller fråga som 

aktualiseras. Å ena sidan är meningen med dessa riktlinjer att de ska följas, å andra sidan är 

de dock inte är bindande juridiskt. Med detta menas att socialsekreterarna inte i lagligt sett 

fullt ut bundna till att efterfölja de riktlinjer som socialstyrelsen har (Socialstyrelsen 2009, 

s.1). Detta beror nämligen på att varje kommun har egna riktlinjer, med vilka de fattar beslut 

utifrån. Det är således i led med detta som det kan uppstå vissa skiljaktigheter mellan vissa 

kommuner ifråga om ekonomiskt bistånd. När socialsekreterare ska handlägga sina ärenden är 

meningen med de kommunala riktlinjerna att de ska fungera som ett substitut till de delar av 
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den skrivna rätten dvs. lagen som inte omfattar detta område i en detaljerad bemärkelse och 

vägleda socialsekreterarna i sin bedömning (Westlund 1991, s, 25). 

3.   Tidigare forskning 

3.1 Tillvägagångssätt 

Detta avsnitt belyser den tidigare forskningen kring studiens valda ämne missbruk samt 

ekonomiskt bistånd. Forskningen som kommer att redogöras är både nationell och 

internationell forskning. För att söka efter relevant forskning använde vi oss av databaserna 

Google Scholar, Söderscholar och Diva. Nyckelorden som användes för att hitta den tidigare 

forskningen var: ekonomiskt bistånd, missbruk, missbrukare, socialsekreterare, socialtjänsten, 

financial aid, social workers och abuse. 

Den tidigare forskningen som har hittats har delats in i tre olika teman. Dessa är: 

Socialsekreterares bemötande, socialsekreterares handlingsutrymme samt motivation. 

3.2 Socialsekreterares bemötande  

Lisa Skogens (2007) har i sin doktorsavhandling belyst frågan om hur manliga 

socialbidragstagande med alkoholproblem bemöts. Syftet med avhandlingen är att vidare 

undersöka hur socialsekreterare bemöter biståndssökande klienter med någon typ 

alkoholproblematik. Studien redogör även för de moraliska och etiska aspekterna kring vilka 

frågor socialsekreterare bör ställa när de bemöter klienter med missbruksproblematik. 

Skogens (2007) menar på att dessa klienter söker sig till enheten för egen försörjning främst 

av den anledningen att få hjälp med den ekonomiska delen. Att få hjälp med sitt missbruk 

behöver inte vara den primära anledningen eller en anledning alls (Skogens 2007, s. 10).  

 

Resultatet av dessa studier tyder på att det inte finns någon enighet bland socialsekreterare om 

hur man agerar professionellt gentemot klienternas alkoholproblematik samt att 

socialsekreterarnas personliga värderingar påverka deras val av handlingsåtgärder (Skogens 

2007, s. iii). I Skogens (2007) forskning framkommer ett resultat, som har tolkats enligt ett 

tvådimensionellt koordinatsystem med vilken en avvägning görs av å ena sidan av klientens 

integritet och även behov av stöd likaså omsorg. Den andra dimensionen som å andra sidan 

lyfts fram är nämligen den rättsliga ramen, inom vilken socialsekreterarna ska handla inom 

för att den enskilde ska kunna åtnjuta sitt rättsäkerhetsskydd. I sin tur fäster detta 

uppmärksamheten på att vid myndighetsutövning  ställs två intressen mot varandra, där 
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klientens integritet ska å ena sidan beaktas och där även individuella bedömningar å andra 

sidan ska göras. Detta avser omständigheter i det enskilda ärendet att det föranleder annan 

bedömning i sådan bemärkelse att rättssäkerheten på så vis inte ska eftersättas (Skogens 2007, 

s.54).  

 

Ytterligare ett resultat som var framträdande i studien var att det finns ett flertal 

bakomliggande faktorer som förklarar socialsekreterares agerande gentemot den beskrivna 

(fiktiva) klienten. Faktorer såsom socialsekreterarens yrkeserfarenhet, personliga egenskaper, 

utbildning och värderingar påverkar hur bemötandet gentemot den alkoholmissbrukande 

klienten kan te sig. Hon menar även på att det förhållningssätt socialsekreteraren har gentemot 

klienter med missbruksproblematik bland annat har att göra med klientens ställning på 

arbetsmarknaden (Skogens 2007, s. 57). Ännu ett resultat av delstudierna var att 

socialsekreterare med längre yrkeserfarenhet i ett tidigare skede väljer att delge klienten 

information om lämplig behandling mot missbruket än de socialsekreterare som besitter 

mindre erfarenhet. Utifrån delstudierna kunde man även komma fram till att det fanns skilda 

uppfattningar kring vad som ses som ett alkoholproblem och hur detta problem ska handskas 

och arbetas med. Gällande socialsekreterarnas utbildning hävdar Skogens (2007) på att de 

med en högskoleexamen i form av en socionomexamen var de socialsekreterare som var 

mindre benägna att ställa krav på klienten som var kopplat till dennes missbruk som 

motprestation för fortsatt försörjningsstöd än vad “icke socionomer” var (Skogens 2007, s. 

51). Doktorsavhandlingen betonar även starkt att klientens tillit gentemot socialsekreterare är 

av stor betydelse för socialsekreterarnas arbetet mot att främja klientens sociala situation 

(Skogens 2007, s. 56). 

3.3 Socialsekreterares handlingsutrymme  

Hugo Stranz (2007) redogör för socialsekreterarnas handlingsutrymme i sin 

doktorsavhandling Utrymme för variation- om prövning av socialbidrag (Stranz 2007, s.11). 

Syftet med Stranz (2007) avhandling  är att beskriva och analysera skillnader i beslutsfattande 

om socialbidrag inom socialtjänsten. I studien riktas fokus på rörliga faktorer av individuell 

och organisatorisk karaktär som kan påverka bidragsbesluten fattade av socialsekreterare. 

Därför blir socialsekreterarnas handlingsfrihet kopplat till de organisatoriska förutsättningarna 

av stort intresse i hans studie. Ytterligare ett syfte i studien är att undersöka eventuella 

skillnader i bidrags bedömningarna som journalförts under en tioårsperiod. Stranz (2007) mer 

övergripande frågeställning lyder enligt följande; “Vilken grad av variation förekommer i 
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beslut om socialbidrag, samt hur kan dessa variationer förklaras?” Med variation menar 

Stranz (2007) på skillnader i beslutsfattande vid biståndsansökningar samt olikheter i 

bidragsbeloppets storlek i de ansökningar där bidrag beviljats (Stranz 2007, s. 16).  

 

Stranz (2007) presenterar i sitt resultat olika faktorer som har en avgörande roll vid 

bedömningar mellan olika socialsekreterare. Faktorer såsom strukturella förutsättningar i form 

av de socioekonomiska förhållandena som råder hos kommunerna. En strikt budgetstyrd och 

begränsad verksamhet kan exempelvis leda till hårdare bedömningar. Stranz (2007) menar 

även på att individuella förutsättningar såsom professionalisering bland socialsekreterare kan 

medföra variation i beslutsfattande vid biståndsbedömningar (Stranz 2007, s. 16). Ytterligare 

en avgörande faktor är de organisatoriska förutsättningar såsom regler, mål och visioner som 

råder inom verksamheten. Socialtjänsten i och med sina organisatoriska utgångspunkter 

möjliggör ökat tolkningsutrymme för socialsekreterare inom verksamheten. Stranz (2007) 

menar dock även på att Socialstyrelsen rekommendationer ytterligare är en faktor som spelar 

roll och som skapar tolkningsutrymme (Stranz 2007, s. 207). I resultatet framgår det även att 

individuella faktorer som socialsekreterarnas egna förutsättningar och personliga egenskaper 

samt handlingsfriheten de besitter i möten med klienter kan påverka bedömningar vid 

biståndsbeslut. Tillämpandet av lagar är exempelvis något som påverkas av 

socialsekreterarnas egna värderingar och kunskap, därav kan olika beslut tas beroende på 

vilken socialsekreterare som handlägger ett ärende (Stranz 2007, s. 210). I ett och samma 

ärende kan en kollega ge bifall medans den andra ger avslag  (Stranz 2007, s. 14) 

 

Panican och Ulmestig (2016) belyser även problematiken med handlingsutrymmet som ges 

till socialsekreteraren då man menar på att ramlagstiftningen innefattar diffusa formuleringar 

som gör det möjligt för ett stort tolkningsutrymme hos socialsekreteraren. Detta 

tolkningsutrymme de ge upphov till ett tydligt maktförhållande mot klienten (Panican & 

Ulmestig 2016,  s. 477).  

 

Liljegren och Parding (2010) skriver om de begränsningar som kan uppstå i och med de 

riktlinjer som råder. Artikeln lyfter evidensbaserad praktik och dess syfte. Syftet är att man 

alla ska arbeta i enlighet vid bedömningar så att verksamheten blir så trovärdig som möjligt. 

Detta kan göras i form av interna regler inom verksamheten (Liljegren & Parding 2010, s. 

272). Författarna menar dock på att detta kan begränsa den handlingsfrihet som 

socialsekreterare har och sätta dem i etiska dilemman (Liljegren & Parding 2010, s. 272). De 
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lyfter vikten av tillit inom verksamheten. Tillit gentemot klienten men även arbetsgivaren och 

verksamheten. Att vara lojal mot verksamheten man jobbar för samt klienten kan bli ett etiskt 

dilemma för socialsekreteraren då socialsekreterarens egna värderingar inte alltid behöver 

vara i enlighet med arbetsgivarens intresse, men att hitta en balans där emellan är lösningen 

till ett kvalitetssäkert arbete där klienten är i fokus (Liljegren & Parding 2010, s. 278). Likt 

det Kullberg nämner i sin doktorsavhandling. Kullberg (2011) menar på att arbetet inom 

socialtjänsten är styrt av de resurser och regler som råder inom organisationen. Hon belyser 

att lojaliteten och tilliten som skapas gentemot den verksamhet man arbetar för både kan ses 

ur ett negativt och positivt synvinkel. Positivt i den mening att socialsekreteraren får 

möjlighet att utnyttja till de resurser som man som socialsekreterare får ha till sitt förfogande. 

Negativt i den mening att socialsekreteraren kan få ett bristande handlingsutrymme som i sin 

tur påverkar socialsekreterarens självbestämmande (Kullberg 2011, s. 28). Detta lyfter även 

Liljegren och Pardings fram i sin artikel (Liljegren & Parding 2010, s. 278).  

 

Detta etiska dilemma lyfter även Kjørstads i sin studie Between professional ethics and 

bureaucratic rationality: the challenging ethical  position of social workers who are faced 

with implementing a workfare policy. Kjørstads (2006) kommer bland annat fram till att 

beslutsfattande inom socialtjänsten skiljer sig åt och är främst beroende av socialsekreterarnas 

egna värderingar i kombination med de normer som råder i samhället. Handlingsfriheten i 

studien ses som något positivt i och med att det ger utrymme för socialsekreterare att göra 

individuella bedömningar. Studien visar på att trots detta handlingsutrymme så har 

socialsekreterare nästan i alla fall möjlighet att hitta en balans mellan att visa respekt och tillit 

gentemot klienten och gentemot arbetsgivaren samt följa verksamhetens riktlinjer och interna 

regler (Kjørstads 2006, ss. 382-383).  

3.4 Motivation   

Studien Recovery from substance use: Drug-dependent people’s experiences with sources 

that motivate them to change belyser vikten av individens egna vilja och motivation till att 

behandla sitt missbruk. Motivation är enligt författarna Brunelle, Bertstrand, Landry, Flores- 

Aranda, Patenaude och Brochus (2015) den viktigaste faktorn som är avgörande för hur en 

individ med missbruksproblematik väljer att hantera sitt missbruk. Syftet med studien är att 

beskriva missbrukande individers erfarenheter och vilka faktorer som påverkar deras 

motivation till att vilja avsluta sitt missbruk (Brunelle, Bertstrand, Landry, Flores- Aranda, 

Patenaude och Brochus 2015, s. 301). Målet med studien är inte att redogöra för att människor 
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måste vara motiverade för att göra förändringar, utan målet är att redogöra för vilka faktorer 

som påverkar och kan bidra till att öka en individs motivation eller bevara den. Författarna 

menar på att dessa faktorer både kan vara personligt bundna med även insats relaterade. 

Studien är en del av ett mer omfattande forskningsprogram som stöds av Community-

University Research Alliance Program of the Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada.  

 

Resultatet av studien var bland annat att den inre motivationen var av stor betydelse för 

upphörandet av missbruket. Individen måste själv komma till insikt med att hen har ett 

missbruk och känna sig motiverad till att vilja sluta (Burnelle, Bertstrand, Landry, Flores- 

Aranda, Patenaude och Brochus 2015, s. 302). Likt empowerment som menar på att den 

motiverande processen samt målet ska verka stärkande för individen (Swärd & Starrin 2006, 

s. 261). Dock har även de hjälpande insatserna, i form av exempelvis socialsekreterares arbete 

en hjälpande roll för individer med missbruksproblematik att finna motivationen eller hålla 

den levande. Nedan kommer ett citat redogöras från studien som illustrerar hur en av 

respondenterna med hjälp av en yttre professionell kontakt kom till insikt med att hen måste 

avsluta sitt missbruk: “ Well, they [the professionals] made me realize that I really had a 

drug problem, you know; they’re the ones who really made me understand that I was using 

way too much.” Flera respondenter ansåg att den attityd som professionella yrkesverksamma 

hade var av stor  betydelse och bland de viktigaste för dem vid upphörandet av deras missbruk 

(Burnelle, Bertstrand, Landry, Flores- Aranda, Patenaude och Brochus 2015, s. 303). 

Ytterligare en faktor som spelar roll var samarbetet mellan olika typer av insatser. Om 

samarbetet mellan insatserna ter sig bra och effektivt blir även resultatet främjande och 

motiverande för den individ man försöker hjälpa (Burnelle, Bertstrand, Landry, Flores- 

Aranda, Patenaude och Brochus 2015, s. 304).  

4.   Teorier 

4.1 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

Street-level bureaucrats kan översättas till gräsrotsbyråkrat på svenska. Begreppet belyser 

vilken position som socialsekreterare besitter när de hamnar i kontakt med individer i 

samhället. Begreppet handlar vidare om det handlingsutrymme som socialsekreterare har 

inom organisationen i sitt arbete med klienter (Lipsky 2010, s. 3). En gräsrotsbyråkrat är en 

medarbetare inom en organisation, vars arbete innebär direkt kontakt med utsatta människor 
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och arbetet till stor del går ut på att implementera politiska beslut i sitt dagliga arbete. Utifrån 

socialsekrterares arbete blir lagar som politiker stiftat en påverkande faktor i det dagliga 

arbetet. Att förhålla sig till politiska beslut kan ses som en begränsning vid arbetet som 

socialsekreterare. Lagar som politiker stiftar skapar riktlinjer och budgetmål som ligger till 

grund för arbetet som utförs inom enheten för egen försörjning. Därav är politiska beslut en 

avgörande faktor för socialsekreteres handlingsutrymme. Detta påverkar särskilt kommuner 

emellan då riktlinjerna kan variera, då kommuner har möjlighet till tolkning och utformning 

av egna riktlinjer för att uppnå socialtjänstlagens mål (Meeuwisse & Swärd 2016, s.110).  

 

Ett arbete utan klara riktlinjer är något som kännetecknar arbetet för en gräsrotsbyråkrat. 

Detta innebär att gräsrotsbyråkrater har arbete som innebär egen tolkning av de lagar och 

riktlinjer som råder (Lipsky 2010, s.40). Inom teorin är ett väldigt centralt och upprepade 

begrepp discretion, vilket översätts till handlingsutrymme i det svenska språket. Förutom att 

arbetet som gräsrotsbyråkrat innebär ett stort tolkningsutrymme innebär arbetet ett väldigt 

stort handlingsutrymme. Flera krav ställs på gräsrotsbyråkrater. De förväntas bland annat att 

på ett professionellt sätt använda sig av handlingsutrymmet. Det finns flera bakomliggande 

faktorer till varför gräsrotsbyråkratens arbete innebär ett stort handlingsutrymme. En 

gemenskap för alla gräsrotsbyråkrater är att arbetet är väldigt komplext och att det bidrar till 

att behöva ett stort handlingsutrymme i arbetet. Arbetet som gräsrotsbyråkrat många gånger 

kan innebära att snabba beslut behöver fattas och även en kapacitet i att kunna göra 

individuella bedömningar beroende på individens specifika fall. I detta hänseende ställs det 

likaledes krav på att socialsekreterarens arbete ska genomföras utifrån ett humanistiskt 

perspektiv. De beslut som gräsrotsbyråkrater fattar, grundar sig väldigt ofta på deras eget 

förstånd och egna omdömen (Lipsky 2010, s.14). Som en följd av detta är gräsrotsbyråkrater i 

behov av ett stort handlingsutrymme. I en del fall kan det kan vara svårt att behöva förhålla 

sig till vissa detaljerade riktlinjer och strukturer när arbetet innebär en förmåga i att kunna se 

individen och därefter göra individuella bedömningar (Lipsky 2010, s.15).  
 I mötet mellan individen och staten är gräsrotsbyråkrater det allra första ansiktet utåt (Lipsky 

2010, s.3). Gräsrotsbyråkrater, som skulle kunna vara en socialsekreterare, bär av den 

anledningen på nyckeln till ett samhälle som präglas av ett medborgarskap. Kopplat till 

socialtjänsten blir exempelvis socialsekreterares bemötande av stor betydelse då 

socialsekreteres ansikte utåt kan skapa en positiv respektive negativ bild av socialtjänsten.  
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En negativ aspekt med det breda handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkrater har, är att 

klienter kan bli bemötta på olika sätt beroende på socialsekreterare. Detta beskrivs med hjälp 

av begreppet worker bias. En del klienters behov kan sättas före andras. Detta kan hända när 

gräsrotsbyråkrater upplever att en del klienter ger dem mer bekräftelse än andra. Klienter kan 

även ge en känsla av fientlig inställning vilket kan bidra till att gräsrotsbyråkrater kan 

särbehandla klienten annorlunda (Lipsky 2010, s.110). Ytterligare en negativ aspekt är att 

politiken ställer höga krav på offentliga verksamheter genom att de exempelvis ska 

minska  kostnaderna och öka produktiviteten. Därför får politiskt styrda verksamheter ofta 

stor press på sig då de ska tillgodose de mål som ställs från politikerna som kan anses vara 

svåra att uppfylla. Ett av dessa är att minska de ekonomiska utgifterna, därav blir 

verksamheter såsom enheten för egen försörjning budgetstyrda (Lipsky 2020, s. 170). Strama 

budgetar menar Lipsky på vara vanligt förekommande i byråkratier. Bristande resurser i 

samband med komplexa arbetsuppgifter kan ge upphov till att en klients behov inte alltid 

tillgodoses (Lipsky 2010, s. 27).  

 

Vad som kan konstateras är att ett stort handlingsutrymme både för med sig möjligheter och 

risker. Att klientens behov inte tillgodoses eller att särbehandling sker klienterna emellan är 

den mest påtagliga risken med handlingsutrymmet. Därför är det av stor betydelse att 

gräsrotsbyråkrater med sitt stora handlingsutrymme är medvetna om de risker som finns och 

hur de ska arbeta för att minimera dem. Detta genom att alltid utgå ifrån att klientens behov är 

i fokus och genom relevanta arbetssätt, trots komplexa arbetsuppgifter, tidspress, bristande 

resurser m.m. arbeta mot att skapa en god relation med sin klient som präglas av tillit. Det blir 

därav av stor betydelse att arbetet som gräsrotsbyråkrat inbegriper förmågan att kunna bygga 

upp en tillit mellan sig själv och klienten vilket även begreppet Empowerment belyser. 

Gräsrotsbyråkrater behöver ha bärighet i att kunna övertala klienten att nyckeln till ett 

välmående ligger i dennes händer (Lipsky 2010, s.15). Att få en klient att komma till insikt 

med detta och få denne att hitta sin inre motivation till förändring blir ett arbetssätt som 

främjar klientens behov och jobbar med klientens  personliga förutsättningarna. I detta 

hänseende har gräsrotsbyråkrater ett väldigt stort inflytande i en klients liv (Lipsky 2010, 

s.15). Detta arbetssätt tar oss vidare till Empowerment som vidare belyser människan och 

hennes handlingars betydelse för dennes självbild och viljan till förändring (Swärd & Starrin 

2006, s. 261).  
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4.2 Empowerment 

Begreppet power är ett engelskt ord och betyder styrka och makt på svenska. 

Begreppet  empowerment kommer från ordet power och vilken betydelse likaså mening 

begreppet innehar bottnar i hög grad på i vilken kontext den används. Empowerment ser 

människan som en aktivt handlande varelse som har möjlighet att genom sina egna handlingar 

ändra sitt liv till det bättre, om förutsättningarna tillåter det förstås (Askheim 2007, s. 18). 

Delaktighet, tillit, kontroll och självstyre blir därför relevanta begrepp när man talar om 

empowerment då empowerment syftar på att öka människans kontroll över sitt eget liv 

(Swärd & Starrin 2006, s. 261). Detta perspektiv, genom vilket empowerment tar avstamp 

ifrån, är positivt i den mening att den tror på förändring (Askheim 2007, s.18). Relevant för 

det sociala arbetet och denna studie används begreppet i samband med utsatta människor som 

exempelvis missbrukare och kan i denna kontext översättas till hjälp till självhjälp (Askheim 

2007, s. 18).  

 

Inom det sociala arbetet som exempelvis enheten för egen försörjning kan empowerment te 

sig i olika former, men en av dessa är genom motivering. Kärnan i den motiverande processen 

är att stärka klienten (Swärd & Starrin 2006, s. 261). Att hitta viljan och försöka motivera 

människor blir alltså empowerment och blir högst relevant när man inom det sociala arbetet 

försöker hjälpa samt att finnas till stöd för socialt utsatta människor som exempelvis 

missbrukare. Paternalism eller underlåtenhetsmakt  kan ses som motsatsen till empowerment 

där makten utövas i en negativ mening gentemot klienterna (Swärd & Starrin 2006, s. 255). 

Människans inre och yttre förhållanden blir av betydelse inom empowerment, då man jobbar 

mot att klienten exempelvis utvecklar ett positivt tankesätt som främjar klientens självbild. 

När klienten kommer till insikt med att hen på egen hand kan utföra saker, så ökar ju känslan 

av självtillit och ska enligt empowerment på så sätt verka positivt (Swärd & Starrin 2006, s. 

261). Vi menar på att empowerment blir högst relevant för denna studie då socialsekreterare 

proaktivt kan arbeta med missbrukare, för att på sikt få dem att själva komma till insikt med 

att missbruket bör upphöra. På så sätt motiveras klienten till att prioritera exempelvis 

jobbsökande före missbruket. När missbruket upphör anses det inte heller längre vara ett 

hinder för att klienten exempelvis ska stå till arbetsmarknadens förfogande. På så vis blir 

empowerment positivt i den mening att det är ett hållbart och långsiktigt arbetssätt. Detta sker 

dessutom i enlighet med de lagar och riktlinjer som råder, då socialtjänstens mål bland annat 

är att främja människors ekonomiska såväl som sociala trygghet.  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för val av metod samt hur vi har gått tillväga vid 

insamlingen av data för vidare analys. Metodavsnittet kommer bestå av åtta delar som 

kommer göra det enklare för läsaren att förstå utförandet av studien samt den data studien 

baseras på.  

5.1 Metodval 

Nedan kommer studiens metod redovisas, det vill säga studiens tillvägagångssätt samt det 

material som ligger till grund för studiens analys och resultat. Denna studie syftar till att 

undersöka socialsekreterares perspektiv vid bedömningar av biståndsbeslut för klienter som 

lider av någon typ av missbruksproblematik. Därav blir en kvalitativ metod i form av 

intervjuer relevant då kvalitativa metoder syftar på att skapa en förståelse för hur andra 

människor tänker och resonerar på ett djupare plan. För att man ska få en djupare förståelse 

för olika aktörers handlande måste man samtala med dem, därför blir kvalitativa intervjuer 

relevant och gynnande för denna studie (Aspers 2007, s. 33). 

5.2 Förförståelse 

Forskare har alltid någon förförståelse för det forskningsområde som ska studeras. Detta 

resulterar i att forskaren till viss mån har en uppfattning och/eller erfarenhet av ämnet som ska 

studeras. Det kan vara privata eller yrkesrelaterade erfarenheter som kan påverka 

förförståelsen för det valda ämnet Aspers 2007, s. 14). 

  

Vi båda har erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare inom enheten för egen försörjning. 

Med hjälp av vår arbetserfarenhet, besitter vi båda kunskap om hur en verksamhet kan 

fungera inom en kommun vid biståndshandläggning. På så sätt gick vi in i arbetsprocessen 

med en viss förförståelse som enligt vår mening verkat positivt för genomförandet av denna 

studie, då dessa förkunskaper kan underlätta forskningsprocessen då vi båda redan besitter 

grundläggande kunskaper om studiens forskningsämne. Denna förkunskap är även en av 

anledningarna till studiens val av ämne då vi båda genom den tidigare erfarenhet vi besitter 

ytterligare vill undersöka hur socialsekreteraren kan påverkas av de externa och interna regler 

som råder samt hur det kommer i uttryck vid handläggning av klienter med 

missbruksproblematik. Det kan dock även finnas negativa aspekter med den förkunskap som 

vi besitter då den kan begränsa oss från att vara objektiva. Forskaren kan bli färgad av sina 
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åsikter och detta kan i sin tur omedvetet påverka studien (Aspers 2007, s. 15). Vi tror att vår 

förförståelse kommer vara till stor hjälp i den meningen att vi besitter grundläggande och 

viktig kunskap i ämnet. I sin tur föranleder detta till att vi också har en viss medvetenhet och 

självkännedom, vilket bidrar till att vi på så vis är medvetna om vad vi eftersöker. Det är dock 

viktigt att vi i varje steg av datainsamlingen samt vid analysen alltid har i åtanke att vår 

förförståelse kan föra med sig risker och påverka resultatet. Därför är det viktigt att vi 

försöker förhålla oss så objektiva som det går. 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Studiens datainsamlingsmetod grundar sig på fyra semistrukturerade intervjuer med fyra olika 

socialsekreterare som arbetar på Ekonomiskt bistånd i kommun X. En del frågor kan besvaras 

med djup förligt  genom kvalitativa studier då man med hjälp av intervjuer går in mer på 

djupet än på bredden. De frågor som då är av särskilt intresse, är hur individer upplever saker 

och ting samt individens syn på verkligheten. Genom kvalitativ forskning är man främst 

intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne 2011, s.12). Då syftet med vår studie är 

att undersöka  socialsekreterares syn på arbetet med missbrukande klienter bedöms därmed 

semistrukturerade intervjuer och kvalitativ forskningsmetod vara mest relevant. Detta då vi 

med hjälp av intervjuerna vill få fram socialsekreterarnas verkliga upplevelser i sitt arbete. 

  

Med semistrukturerade intervjuer menas att respondenten fritt får diskutera och reflektera 

kring de öppna frågor som intervjuaren ställer. Vid en semistrukturerad intervju utgår man 

alltså från ett frågeområde istället för mer exakta och detaljerade frågor. Detta innebär att 

intervjuaren vid ett genomförande av en semistrukturerad intervju har en intervjumall som 

belyser de frågor som är av intresse för studien. Vid semistrukturerade intervjuer kan 

intervjupersonen lägga till eller ta bort frågor under intervjuns gång, intervjupersonen kan 

även ställa följdfrågor till respondenten. Då fokus vid semistrukturerade intervjun främst 

grundar sig på respondenternas egna upplevelser och reflektioner kring upplevelsen leder det 

till en stor flexibilitet (Bryman 2011, s.414). 

5.4 Tillvägagångssätt av intervjuerna 

I nedanstående avsnitt redogörs det för en presentation av urvalet för intervjuerna. Därefter 

redovisas det för intervjuernas genomförande och transkribering.   



18 

 

 

5.4.1 Urval 

 

Urvalet består av fyra yrkesverksamma socialsekreterare på enheten för egen försörjning i 

kommun X. Kriterierna som dessa respondenter valdes utifrån var att samtliga hade en 

högskoleutbildning och att det ingår i deras yrkesroll att arbeta med klienter som lider av 

missbruksproblematik. Nio respondenter kontaktades via mail då denna typ av kontakt ansåg 

sig vara mest lämplig och inte för påstridig. På så vis fick respondenten tid och utrymme att 

bestämma sig för huruvida de vill medverka eller ej. Fyra av dessa respondenter tackade ja till 

att medverka och dessa socialsekreterare utgör därmed urvalet för denna studie. Dessa 

respondenter arbetar inom samma kommun och därmed arbetar utifrån samma lagar och 

riktlinjer. På så sätt kan datamaterialet präglas av en enlighet då respondenterna arbetar 

utifrån samma förutsättningar. Fyra respondenter är enligt vår bedömning tillräckligt utifrån 

studiens omfattning och tidsram. Studiens frågeställningar utgår ifrån socialsekreterares 

perspektiv och därav anser vi att intervjuer med just socialsekreterare anses vara mest 

lämpligt och relevant. Det var totalt tre kvinnor och en man som deltog vid studiens 

intervjuer. Åldersspannet mellan dessa respondenter är 22- 46 år. Hur länge de arbetat inom 

ekonomiskt bistånd varierar även mellan dem, det kan handla om alltifrån 17 års erfarenhet till 

1 års erfarenhet. Samtliga respondenter arbetar bland annat med målgruppen, missbrukare 

som i denna studie blir högst relevant. Respondenterna har uppgett att de i dagsläget har en 

klientkrets om 30-50, varav en andel av dessa är klienter med missbruksproblematik. Tre av 

fyra respondenter har en socionomexamen, varav den fjärde har en likvärdig respektive 

relevant högskoleutbildning. Detta urval är till fördel då man vid kvalitativa intervjuer ska ha 

ett urval som till viss mån varierar, men samtidigt håller sig inom en given ram (Trost 2010, s. 

137). Intervjuerna ägde rum på socialsekreterarnas arbetsplats för att på ett enklare vis kunna 

genomföra dem, samt att vi är väl medvetna om den arbetsbelastning som råder inom deras 

verksamhet. Alla intervjuer spelades in via en ljudspelare och alla respondenter gav samtycke 

till detta. Urvalet för studien anses vara ett målstyrt urval då vi valt respondenter som anses 

vara relevanta utifrån de frågeställningar vi har (Bryman 2011, s. 434). 

 

5.4.2 Intervjuer och transkribering  

 

För att kunna genomföra intervjuerna användes en intervjuguide som finns bifogad (se bilaga 

2). I intervjuguiden framställdes frågor som skulle omnämnas under intervjuerna med 

socialsekreterarna. Avsikten med en intervjuguide är att fungera som en förteckning med de 

mest generella frågorna som ska beröras under intervjuerna. Bryman belyser att den allra mest 
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centrala ståndpunkten för en intervjuguide är att den ska behandla frågor som är öppna, detta 

ger i sin tur upphov för respondenterna att kunna uttrycka de olika upplevelser och tankar som 

de har (Bryman 2011, s. 420). Vidare menar Bryman att en semistrukturerad intervjumetod 

innebär en möjlighet för intervjuledaren att kunna ändra inriktning under intervjuns gång. 

Detta banar vidare vägen för intervjuledaren att kunna fördjupa sig mer i den information som 

framkommer under intervjun. Bryman (2011) menar att detta innebär en stor flexibilitet och 

öppenhet vilket denna studie syftar till. 

  

Intervjuguiden som användes under intervjuerna eftersträvade efter att besvara studiens 

frågeställningar och även de kärnpunkterna som framkom ur de valda teorierna och den 

tidigare forskningen. Syftet med detta var att vidare kunna se de rådande likheterna och 

skillnaderna mellan det som framkommit av teorierna och den tidigare forskningen samt det 

som framkommit under intervjuerna. För att vidare få fram intressanta diskussionerna under 

intervjuerna ställdes fler öppna frågor till respondenterna. Detta för att lyfta upp aspekter ur 

socialsekreterarnas perspektiv som var av intresse för studien men som inte framkom av 

teorierna och den tidigare forskningen. Intervjuguiden användes vid alla intervjuer och den 

grundar sig i tre olika teman, dessa teman är: socialsekreterarnas handlingsutrymme, krav på 

klinter och motivationsarbete med klienter. 

  

Redan innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna information om syftet med studien. 

Respondenterna fick även en kort information om de mest centrala ståndpunkterna som skulle 

omnämnas vid intervjuerna. Respondenterna fick dock inte ta del av intervjuguiden innan 

intervjuerna. Detta för att minska risken för planerade och uttänkta svar och istället få mer 

spontana svar. Med ett medgivande från samtliga respondenter har intervjuerna spelats in för 

att sedan transkriberas. För att få med viktiga rikliga detaljer och inte gå miste om något som 

sägs under intervjuerna har en diktafon används. Att spela in intervjuerna bidrog även till att 

vi som intervjuledare mer kunde koncentrera oss på respondenterna och ha det centrala fokus 

på dem. Ett inspelat material bidrar även till minskade risker för missuppfattningar kring det 

som sägs under intervjun. Att veta att samtalet blir inspelat kan i vissa fall leda till att en del 

individer kan känna sig obekväma. Av den anledningen var vi noga med att redan i början av 

intervjun betona att samtalet enbart spelas in för att vi som intervjuledare inte ska behöva 

skriva ner allt som sägs och istället vara lyhörda gentemot respondenterna. Med hjälp av det 

inspelade materialet har intervjuerna vid citering kunnat transkriberats bokstavligt från 

vardagsspråk till skriftspråk. Detta för att underlätta läsningen för läsaren. 
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Trost betonar vikten av att respondenterna som medverkar i en intervju ska känna sig 

bekväma och trygga (Trost 2010, s.64). Det är av stor vikt att respondenten ska få ha åsikter 

kring vart intervjun ska äga rum, dock ska allt ansvar inte läggas på respondenten. Detta har 

beaktats avsevärt vid verkställandet av intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i ett mötesrum i 

respondenternas arbetsplats där de ansåg sig känna sig dels bekväma men även trygga. Det är 

vidare viktigt att intervjuerna äger rum i en plats där risken är minimal att bli störd. Detta 

eftersom att det annars finns en risk att den goda kommunikationen som byggs upp under 

intervjuernas gång kan försvinna (Trost 2010, s.64-65). Långt innan intervjuerna ägde rum 

bestämdes en tid med respondenterna. De fick själva ge exempel på tider då de inte hade 

några möten inbokade, detta för att undvika störningar under intervjuns gång. Intervjuerna tog 

totalt cirka 60 minuter och båda uppsats parterna var närvarande under hela samtalet. Detta 

menar Trost kan vara positivt då en större förståelse ges av samtalen. Å andra sidan kan det 

ses ur en negativ synvinkel då respondenten kan känna sig i ett underläge. För att undvika 

placerade sig intervjuledarena i rummet på ett sätt så att respondenten inte skulle känna sig 

ensam. 

5.5 Analysmetod 

För att bearbeta och analysera den insamlade datan har en kvalitativ innehållsanalys används. 

Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är att lyfta fram bakomliggande teman och 

mönster i den datainsamling som ska analyseras. Denna analysmetod används vanligen i 

svåröverskådlig data där tolkningar av materialet är av stor relevans (Bryman 2011, ss. 505- 

506). Vid en kvalitativ innehållsanalys är det vanligt att genomföra ett schema. Detta 

underlättar vid en analys och innebär att man markerar ord, meningar och fraser med 

nyckelord, det vill säga koder. Dessa koder ligger till grund för de teman man som slutligen 

lyfter fram i analysen. De teman som skapas kommer respondenternas erfarenheter och svar 

(Bryman 2011, s. 505). Under kodnings- och analysprocessen letade vi bland annat likheter 

och skillnader i socialsekreterarnas resonemang och upplevelser. Följande koder var några 

som användes vid kodningsprocessen; Handlingsutrymme (hinder), Handlingsutrymme 

(möjligheter), Krav och Motivationsarbete. Utifrån dessa koder skapades tre teman. Dessa 

lyder enligt följande; Socialsekreterares handlingsutrymme, Krav på klienter, Det rådande 

maktförhållandena, motivationsarbete med klienter.  Dessa teman redogörs utförligt i avsnitt 

resultat och analys. I tabell 1 redovisas ett kod schema som illustrerar ett exempel på hur citat 

omvandlats till koder och slutligen till teman. 
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Tabell 1 

Citat Kod Tema 

”Handlingsutrymmet som ges till oss ser jag 

bara som positivt.. jag menar annars finns det 

ju liksom inte utrymme till individuella 

bedömningar” / ”Självklart är det bra med ett 

stort handlingsutrymme men det kan även bli 

orättvist utifrån klientens perspektiv” 

Möjligheter/hinder 

med 

handlingsutrymmet 

Socialsekreterares 

handlingsutrymme 

”Asså klienten måste ju uppfylla vissa krav, 

socialtjänsten är ju inte kravlöst..” 

Krav Krav på klienter 

”Klienten måste ju inse själv att missbruket är 

ett problem. Sen arbetar vi, eller iallafall jag 

motiverande. Försöker få dem att hitta viljan 

till att förändra sina liv” 

Motivationsarbete Motivationsarbete 

med klienter 

 

5.6 Reliabilitet & Validitet 

Validiteten mäts genom att undersöka om forskaren belyst det som är avsett att 

undersöka  (Bryman 2011, s.352). Kopplat till denna studie blir socialsekreterarnas perspektiv 

av intresse då studien handlar om att föra en analys kring hur socialsekreterare tillämpar och 

bedömer det ekonomiska biståndet till klienter med missbruksproblematik samt vilka risker 

ramlagstiftningen kan medföra. Genom att använda oss av relevant forskning och relevanta 

teorier samt en intervjuguide med väl genomtänkta frågor riktade till studiens syfte anser vi 

vara i enlighet med det som är avsett att undersöka. Vidare till begreppet reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga mätningarnas pålitlighet (Bryman 2011, 

s.160).  En studie har en hög reliabilitet om resultatet av studien blir densamma vid upprepade 

mätningar.  Kopplat till kvalitativ forskning, menar vissa forskare på att det kan anses vara 
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svårt att uppfylla en hög reliabilitet, då de hävdar att den sociala miljön ständigt förändras. Att 

försöka återskapa en studie vid ett annat tillfälle i samma typ av miljö kan vara svårt då den 

sociala miljön i alla tillfällen inte är densamma som den var vid första undersökningstillfället 

(Bryman 2011, s.161). I och med att det datamaterial som studien grundar sig i består av 

kvalitativa intervjuer, kan studiens reliabilitet diskuteras då en hög reliabilitet kräver att 

situationen som undersöks i alla avseenden ska vara standardiserad. 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Forskare bör vid undersökningar förhålla sig till fyra allmänna krav som Vetenskapsrådet 

menar är väldigt viktiga att ta hänsyn till. De fyra allmänna kraven innefattas av de fyra 

forskningsetiska övervägandena: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Respondenten ska inte enbart få information 

om undersökningen, utan det är även viktigt att respondenten ska kunna ge sitt samtycke. I 

studien har de etiska aspekterna övervägts noggrant, detta dels för respondenternas skull men 

dels även för att studien ska vara etiskt hållbar. I stycket nedan ges en beskrivning kring hur 

de fyra etiska övervägandena har använts i studien. 

  

Syftet med informationskravet är att de personerna som är involverade i studien ska ha fått 

information kring vad som är syftet med studien. De har även att ta rätt av vilken innebörd 

deras medverkan har för studien (Vetenskapsrådet 2002, s.7). I denna studie har 

respondenterna fått information om vad som är syftet med studien och de har även fått 

information om vad som är meningen med deras medverkan redan innan intervjuerna. 

  

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna som medverkar i studien ska ha rätten att 

själva få avgöra om de vill medverka i studien eller inte (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Det är 

av stor vikt att forskaren vid början av studien få ett samtycke från samtliga respondenterna 

(Vetenskapsrådet 2002, s.15). Detta då det enligt lag är menat att den forskning som bedrivs 

ständigt ska sträva efter att fullfölja de mänskliga rättigheterna som råder. I denna studie har 

samtyckeskravet uppfyllts genom att respondenterna vid början av studien fått information 

om att de när som helst har rätt att avbryta intervjun. Vidare har en samtyckesblankett delats 

ut till alla respondenter med information om att denna studie har tagit hänsyn till de fyra 

etiska aspekterna. Denna blankett har samtliga respondenter fått skriva på (se bilaga 3).  
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Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifterna som de medverkande personerna lämnar 

kommer att förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av de (Vetenskapsrådet 2002, 

s.12). Detta i syfte för att individerna som medverkar i studien ska få konfidentialitet. Genom 

att inte skriva ut respondenternas personliga uppgifter i studien, samt den kommun som de 

arbetar i har konfidentitalistetskravet beaktats. Socialsekreterarna som medverkat i studien 

namnges Anna, Ingrid, Johan och Sara.  

  

Ännu en aspekt som Vetenskapsrådet belyser som ett av de fyra etiska övervägandena är 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in under 

forskningstiden, enbart används i forskningssyfte och inget annat (Vetenskapsrådet 2002, 

s.14). Under intervjuerna har respondenterna blivit informerade om att materialet som 

framkommer under intervjun enbart kommer att användas i studiesyfte och därmed att 

materialet inte längre kommer existera när studien väl är klar. På så vis beaktades 

nyttjandekravet i studien. 

6. Resultat & analys  

I nedanstående avsnitt presenteras de fyra olika socialsekreterarna som medverkat i studien. 

Vidare presenteras resultatet av studien utifrån de olika teoretiska utgångspunkterna och den 

tidigare forskningen som studien grundar sig på. Avslutningsvis ges en presentation av 

återstående resultat från de olika intervjuerna som anses vara intressanta. Dessa övriga 

resultat omfattas inte av den tidigare forskningen och teorierna som valdes för studien. Ur det 

empiriska materialet kunde tre olika teman urskiljas, dessa var; socialsekreterarnas 

handlingsutrymme, krav på klienter och motivationsarbete med klienter. Intervjuguiden och 

de frågor som ställdes till respondenterna grundade sig på den tidigare forskningen samt även 

på studiens valda teoretiska utgångspunkter. I nedanstående avsnitt ges en beskrivning av 

varje tema genom att citera olika avsnitt ur intervjuerna för att ge en redogörelse av 

intervjupersonernas tankar och uppfattningar. Vidare görs en analys utifrån citaten kopplat till 

de mest centrala delarna utifrån de valda teorierna och den tidigare forskningen.  

6.1 Presentation av respondenter 

Studiens respondenter bestod av fyra socialsekreterare yrkesverksamma i kommun X. Nedan 

kommer dessa respondenter presenteras i en tabell (tabell 2) utifrån ålder, kön, 

yrkeserfarenhet och utbildning. Detta för det i Resultat och analysavsnittet ska underlätta för 
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läsaren att urskilja dessa respondenter åt. Respondenterna kommer att benämnas med 

påhittade namn.  

 

Tabell 2 

Respondent Ålder Kön 

  

Yrkeserfarenhet Utbildning 

Anna 22 år Kvinna 1 år Beteendevetenskapliga programmet 

Ingrid 53 år Kvinna 23 år Socionomprogrammet 

Johan 36 år Man 8 år Socionomprogrammet 

Sara 27 år Kvinna 5 år Europaprogrammet med inriktning offentlig 

rätt 

 

6.2 Socialsekreteres handlingsutrymme 

6.2.1 Budgetstyrt och tidsbegränsat 

 

Socialsekreterarnas handlingsutrymme har varit studiens kärnpunkt och berör både positiva 

såväl som negativa aspekter. Vad som framgår i studien är att det både finns möjligheter och 

hinder med det handlingsutrymme socialsekreterarna besitter. Det framgår av respondenterna 

i studien att de anses ha ett stort handlingsutrymme men de belyser även de hinder och 

begränsningar som handlingsutrymmet kan föra med sig. Dessa begränsningar menar vissa 

respondenter på att vara till nackdel för klienterna då det är de som främst påverkas av dem. 

Citaten nedan illustrerar hur respondenterna upplever och beskriver det handlingsutrymme de 

har vid handläggningen av biståndsärenden: 

 

Ja visst kan man tycka att vi har ett stort handlingsutrymme men vi har oerhört många riktlinjer att förhålla sig 

till. Vår verksamhet är ju politiskt styrd. Politikerna är de som bestämmer. Jag upplever att det liksom inte finns 

utrymme för individuella bedömningar då vi kan vara tidspressade och budgetstyrda.  

 

- Ingrid 
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Asså mitt handlingsutrymme påverkas av hur mycket tid jag har. Är jag tidspressad med mycket att göra så finns 

det stor chans att jag inte utnyttjar mitt handlingsutrymme till fullo.  

- Johan  

Ovanstående citat visar på att olika aspekter kan påverkar handläggningen av biståndsbeslut. 

Politik och tidspress är två faktorer som respondenterna lyfter fram som två begränsningar. 

Att lagar som politiker stiftat blir riktlinjer och budgetmål inom enheten för egen försörjning 

är givet, då dessa lagar ligger till grund för det arbete som utförs inom enheten. Därför kan 

politiska beslut ha en stor påverkan på socialsekreterares handlingsutrymme, särskilt 

kommuner emellan då riktlinjerna kan skilja sig åt. Detta då kommuner har möjlighet till 

tolkning och utformning av egna riktlinjer för att uppnå socialtjänstlagens mål (Meeuwisse & 

Swärd 2016, s.110). Även Kullberg  framhåller i sin doktorsavhandling att arbetet inom 

socialtjänsten blir styrt av de resurser och regler som finns inom verksamheten. Hon belyser 

både negativa och positiva aspekter med detta. Positivt i den mening att socialsekreteraren får 

möjlighet att utnyttja de resurser som förefinns inom verksamheten och negativt i den mening 

att socialsekreteraren kan få ett bristande handlingsutrymme som i sin tur påverkar deras 

självbestämmande (Kullberg 2011, s. 28). Ytterligare en negativ aspekt är att politiken ställer 

höga krav på offentliga verksamheter genom att sätta höga mål såsom att minska kostnaderna 

och öka produktiviteten. Därför får politiskt styrda verksamheter höga krav på sig där de ska 

tillgodose de mål som ställs från politikerna, mål som kan anses vara svåra att uppfylla. Ett av 

dessa är att minska de ekonomiska utgifterna, därav blir verksamheter såsom enheten för egen 

försörjning budgetstyrda (Lipsky 2020, s. 170). Bristande resurser i samband med komplexa 

arbetsuppgifter kan ge upphov till att en klients behov inte alltid tillgodoses (Lipsky 2010, s. 

27).  Anledningen till detta kan vara den upplevda tidspress som vissa respondenter anser vara 

ett hinder inom ramen för deras handlingsutrymmet. Att förhålla sig till verksamhetens budget 

kan även ses som ett hinder då handlingsutrymmet ytterligare stramas åt för socialsekreterare. 

En strikt budgetstyrd och begränsad verksamhet kan leda till hårdare bedömningar (Stranz 

2007, s 16) 

 

6.2.2 Egna åsikter och individuella bedömningar 

 

Nedan redogörs ett citat som beskriver hur en av respondentens egna åsikter och värderingar 

kan påverka och hur handlingsutrymmet utifrån denna aspekt kan ge utlopp för olika 

bedömningar.  
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Självklart är det bra att vi socialsekreterare har möjlighet till att göra individuella bedömningar men om man 

ska se de risker som finns så är det ju att vi socialsekreterare har skilda åsikter om hur vi ska gå tillväga vid 

olika beslut. Det märks tydligt vid våra ärende dragningar. Ingens åsikt behöver vara rätt eller fel, men 

problematiken är det finns risk för att de beslut som tas för missbrukande klienter kan skilja sig åt mellan oss 

socialsekreterare.  

 

- Sara 

 

Citatet ovan visar på hur bedömningar och biståndsbeslut kan skilja sig åt sinsemellan 

socialsekreterarna. Likaledes pekar det även på hur socialsekreterarnas egna åsikter och 

värderingar kan vara en påverkande faktor. Individuella bedömningar kan å ena sidan ses som 

positivt. Men å andra sidan kan det även ses som riskabelt, då den mänskliga faktorn kan ha 

en inverkan i den bemärkelsen att socialsekreterarnas egna åsikter kan påverka de beslut som 

tas. Hur en socialsekreterare anser att ett ärende ska hanteras behöver inte alltid vara i enlighet 

med andra socialsekreterarnas åsikter. Worker bias blir i detta hänseende relevant då det 

belyser socialsekreterares handlingsutrymme och den slags makt de har i att ta beslut baserade 

på deras egna åsikter samt värderingar. I sin tur kan detta föranleda till att det beslut som 

således fattas antigen är till den enskildes fördel eller går den enskilde emot (Lipsky 2010, s. 

110).  Detta kan kopplas till ovanstående respondents citat då respondenten även beskriver 

hur de vid ärendedragningar kan vara oeniga om hur ett ärende bör hanteras. 

Socialsekreterarens egna åsikter kan i vissa fall vara det som avgör hur de väljer att agera i ett 

visst ärende. Lipsky (2010) anför att de beslut som gräsrotsbyråkrater fattar, grundar sig 

väldigt ofta på deras eget förstånd och egna omdömen (Lipsky 2010, s.14). Värderingar och 

personliga egenskaper ska även påverka bemötandet av klienter (Skogens 2007, s. 57). 

Tillämpandet av lagarna är något som påverkas av socialsekreterarnas egna värderingar och 

kunskap, därav kan olika beslut tas beroende på vilken socialsekreterare som handlägger ett 

ärende (Stranz 2007, s. 210). Aspekter som ovan nämnts har en personlig prägel och kan 

skilja sig åt sinsemellan socialsekreterarna. Därför kan bedömningarna te sig olika vid 

biståndsbeslut för klienter med missbruksproblematik.  

 

Sammanfattningsvist kan man konstatera att handlingsutrymmet kan te sig olika och detta kan 

ha att göra med organisatoriska aspekter och/eller personliga aspekter. Utifrån dessa aspekter 

kan klienter anse att lagen tillämpas olika beroende på vilken socialsekreterare som de blir 

tilldelade. Detta redogörs i nedanstående citat:  
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Arbetet med missbrukande klienter kräver många gånger individuella bedömningar och när det finns utrymme 

till det är det inte ovanligt att man stöter på klienter som reagerar på det här. Ofta får man höra att klienterna 

tycker att besluten är orättvisa då vissa klienter känner varandra och kan prata om besluten som tagits. 

 

- Anna 

 

Ovanstående citat redogör för hur socialsekreterarna, i samband med att individuella 

bedömningar görs, kan uppleva ett visst motstånd från klienterna. Då handlingsutrymmet 

socialsekreterarna har förutsätter att man kan göra individuella bedömningar så kan detta ge 

upphov till olika beslut. Problematiken med att individuella bedömningar görs är att det i 

många fall kan leda till att klienter finner det svårbegripligt att förstå de olika skäl som 

besluten grundar sig på. Detta kan i sin tur ge upphov till ett bristande förtroende för 

socialtjänstens arbete. Denna problematik är något som Liljegren och Pardings (2010) belyser 

i sin artikel. De påtalar vikten av att att socialsekreterare arbetar enhetligt att de bedömningar 

som så småningom kommer att utmynna i beslut fattas på ett likvärdigt, enhetligt och sakligt 

sätt. Meningen med detta är tillförsäkra myndigheten sin legitimitet, så att verksamheten blir 

så trovärdig och äkta som möjligt. Detta kan göras i form av riktlinjer och interna regler inom 

verksamheten. Dock menar de att det kan begränsa den handlingsfrihet som socialsekreterare 

har och försätta dem i svåra dilemman. Ett rättssäkert och kvalitetssäkert arbete där klienten 

är i fokus blir därför viktigt (Liljegren & Parding 2010, s. 272). 

 

Det finns många risker med det handlingsutrymme som socialsekreterare besitter, men det 

som är viktigt att ha i åtanke är att handlingsutrymmet för med sig positiva aspekter. 

Individuella bedömningar och handlingsfrihet är två av dessa. Nedanstående citat visar på de 

fördelar handlingsutrymmet har och hur det främjar situationen för utsatta individer, bland 

klienter med missbruksproblematik.  

 

Handlingsutrymmet som ges till oss ser jag bara som positivt.. jag menar annars finns det ju liksom inte 

utrymme till individuella bedömningar där vi kan fördjupa oss i ärendet och tillgodose den missbrukande 

klientens behov och skräddarsy den personens planering.  

- Anna 

 

Socialsekreterare har ett stort inflytande på en klients liv (Lipsky 2010, s. 15). Därav blir ett 

stort handlingsutrymme med möjlighet till individuella bedömningar av stor betydelse. Detta  

då socialsekreteraren har möjlighet att se över just den specifika klientens behov och utifrån 
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dennes omständigheter samt förutsättningar ta ett beslut som gynnar klienten, för att därmed 

skapa individanpassade lösningar.  

6.3 Krav på klienter  

6.3.1 Strävan efter egen försörjning  

 

I detta introducerande tema ges en beskrivning av de olika krav som socialsekreterarna kan 

komma att ställa på klienter, för att det ska vara berättigade ekonomiskt bistånd oberoende 

problematik. I Socialtjänstlagen framgår det att det inte är villkorslöst att vara berättigad 

ekonomiskt bistånd utan att de individer som inte har medel att kunna försörja sig själva 

måste kunna stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade ekonomiskt bistånd. 

Vidare framgår det ur lagen att de individerna som inte har möjlighet att kunna stå till 

arbetsmarknadens förfogande kan bli berättigade ekonomiskt bistånd så länge det finns 

accepterande skäl till det (SoL 4. kap 1§). Utifrån intervjuerna framgår det att kraven som 

ställs på klienterna kan variera från socialsekreterare till socialsekreterare. En gemensam 

nämnare som samtliga intervjupersoner lyfter upp vid intervjuerna, är att det främsta målet 

som de tillsammans med klienterna strävar efter är att få ut klienterna i egen försörjning. 

Samtliga intervjupersonerna menar att någon form av press måste sättas på klienterna för att 

de inte ska bli alltför bekväma. Alla fyra socialsekreterare lyfter vid intervjuerna upp att mer 

krav ställs på de klienter som är nära målet att bli självförsörjande. Det som däremot skiljer 

intervjupersonernas svar från varandra är deras synpunkter ifråga om de krav som bör ställas 

på klienter som har någon form av missbruksproblematik. Här varierar socialsekreterarnas 

krav, en del ställer högre krav än andra.  

  

Det första minimum kravet som ställs på samtliga klienter för att de ska kunna erhålla ekonomiskt bistånd är ju 

att de ska vara medverkande genom att komma på inbokade besök och vara aktiva.  

- Johan  

Det finns ju en grundmall som gäller för alla klienter och det är de ska kunna stå till arbetsmarknadens 

förfogande. De ska alltid ha en planering som de följer och denna planering syftar till att få ut klienterna i egen 

försörjning. De klienter som inte har möjlighet att kunna göra det ska ha en rehabiliteringsplan som de ska följa. 

Detta gäller även för klienter som lider av missbruksproblematik.  

- Sara 

 

Av intervjuerna framkommer det att det gemensamma kravet som ställs på alla klienter för att 

de ska kunna erhålla ekonomiskt bistånd är att de ska kunna stå till arbetsmarknadens 

förfogande eller följa sin rehabiliteringsplan. Detta gäller för alla klienter som inte har någon 
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form av missbruksproblematik eller något annat hinder som stoppar klienterna från att kunna 

följa sin planering. Det som gäller för de klienter som har missbruksproblematik är att de 

tillsammans med sin socialsekreterare ska upprätthålla en rehabiliteringsplan som de ska följa. 

Vidare framkommer det av socialsekreterare att kraven som ställs på klienter som lider av 

missbruksproblematik kan variera väldigt mycket. Respondenterna menar att det krävs en 

individuell bedömning utifrån klientens förmåga. En del klienter har ett missbruk som är 

mildare än andras och då kan mer krav ställas på dem. Intervjupersonerna menar att kraven 

behöver vara anpassade utifrån individens förmåga.  

 

Det är svårt att ge en konkret beskrivning kring vilka krav som ställs på klienter som missbrukar. Det varierar 

väldigt mycket från person till person. Det krävs att socialsekreterare ska kunna göra en individuell bedömning 

utifrån hur svårt missbruket är, hur länge individen har varit missbrukare och vilken förmåga klienten har.  

 

- Anna 

 

Vi har ju våra allmänna krav som vi ställer på alla klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd. Men jag menar, 

om en klient lider av typ missbruksproblematik måste kraven självklart vara anpassade efter den klienten. 

En  individ utan några hälsoproblem klarar ju av att hantera och göra mer än vad en individ som lider av 

missbruk klarar. Vi ser ju tydligt att en klient som lider av missbruk har mycket svårare att följa en planering än 

vad en annan klient har.  

 

- Ingrid 

 

Gräsrotsbyråkrater förväntas genast kunna besvara oförväntade mänskliga intryck och på så 

sätt kunna se den enskilde på individnivå för att kunna ta beslut beroende på hur 

vederbörandes situation ser ut (Lipsky 2010, s. xii). Utifrån intervjuerna framkommer det att 

arbetet med klienter som lider av missbruksproblematik, bör genomsyras av att kunna se den 

enskilde på individnivå, för att en individuell bedömning ska därmed kunna vara möjlig. 

Detta beror på att missbruksproblematiken som många klienter lider av är något individuellt. 

Missbrukare är alltså inte ett gäng klienter där alla lider av precis samma problem utan 

missbruket är individuellt och varierar från individ till individ. Utifrån intervjuerna som 

genomförts med socialsekreterarna kan en bedömning göras att samtliga socialsekreterare 

arbetar utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Detta då socialsekreterarna ser på 

klienterna med missbruksproblematik ur ett mänskligt perspektiv. Socialsekreterarna iakttar 

klientens problematik och gör utifrån graden på missbruket en bedömning kring de krav som 
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kan ställas på klienten för att denne ska vara berättigad ekonomiskt bistånd. 

Socialsekreterarna använder klientens förmåga och situation som grund för att vidare kunna 

upprätta en planering över hur klienten ska kunna arbeta sig ur sitt missbruk, för att istället 

närma sig arbetsmarknadens förfogande. Detta sätt att arbeta är ett mönster som speglas i 

intervjuerna med socialsekreterarna. Dock varierar socialsekreterarnas syn på ifråga om 

bedömningar vid handläggningen av ansökan om ekonomiskt bistånd och huruvida en 

missbrukande klient ska beviljas eller avslås. Ur en synpunkt menar en del av 

socialsekreterarna att ansökan inte ska bifallas om klienten inte följer sin rehabiliteringsplan 

för att komma ur sitt missbruk och därmed öka sina chanser att komma ut i arbetslivet. Medan 

andra socialsekreterare å andra sidan menar att klienter som lider av missbruksproblematik 

har det svårare än andra. I led med detta anför de att klienter inom denna kategori borde 

därigenom få bifall på sin ansökan, såtillvida att klienterna visar ett intresse och en vilja i att 

förbättra sig. Intervjupersoner beskriver vidare att det oftast är bra med individuella 

bedömningar men att det även kan ses ur en negativ synvinkel. Socialsekreterarna beskriver 

detta genom följande;  

 

Man ska ju alltid tänka individuellt när det handlar om klienter som på något sätt har ett hinder i sin vardag. 

Men det finns ju nackdelar med det också.. här får man tänka lite extra när man till exempel ska avslå en 

ansökan. Motiveringen måste vara noggrant utformad, alltså självklart tänker motiverar vi alltid ett avslag då 

klienter har rätt att överklaga. Frågan går då vidare till förvaltningsrätten och just när det handlar om 

missbrukare är det extra känsligt eftersom att ett missbruk kan ses som typ en sjukdom. 

- Ingrid 

Jag vill säga att det är jobbigt med klienter som lider av missbruksproblematik. Det är flera gånger som jag 

själv känt att klienten inte gjort det som egentligen krävs men jag väljer att ändå se genom fingrarna eftersom 

att jag vet att klienten har en viss problematik som gör att hen inte kan tänka klart. Då blir det så att man ger ett 

bifall trots att det finns skäl till att avslå ansökan men jag menar, klienten har ju ett problem. 

- Anna 

 

Det framkommer av intervjuerna med socialsekreterarna att det är svårt att bedöma när en 

ansökan kan avslås och även vilka direkta krav som går att ställa på socialsekreterare just för 

att missbruk kan ses som en sjukdom. Detta belyser främst Anna som menar att hon många 

gånger vetat att en ansökan om ekonomiskt bistånd kan avslås men att hon ändå bifaller 

ansökan just för att klienten lider av missbruk som hon således bedömer att vara ett hinder. 

Då missbruket ses som en sjukdom förvärrar det för klienten när hon vill avslå en ansökan i 

sin helhet. Detta tar oss återigen tillbaka till handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkrater har. 

Detta då socialsekreterarna arbetar utifrån riktlinjer som ger upphov i ett väldigt brett 
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tolkningsutrymme. De oklara ramlagstiftningarna som socialsekreterarna förhåller sig till i sitt 

dagliga arbete kan ses ur ett kritiskt perspektiv eftersom de många gånger kan försvåra arbetet 

för socialsekreterare när de ska avslå en ansökan. Detta då socialsekreterarna saknar klara 

direktiv kring hur de ska arbeta. Eftersom ett avslag försvårar arbetet för socialsekreterarna 

väljer de många gånger att istället bifalla och försöka att arbeta på ett motiverande sätt med 

klienten. Detta kan exemplifieras i att socialsekreteraren tillsammans med klienten upprättar 

en ny planering som klienten förhoppningsvis har lättare att följa.  

 

Slutligen görs tolkningen att samtliga respondenter tycks ha en gemensam syn på missbruket 

och dess påverkan på klienter som erhåller ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna ser 

missbruket som en sjukdom som kräver andra kommunala insatser. Klienter är många gånger 

aktuella på missbruksenheten samtidigt som de är aktuella på enheten för egen försörjning. 

Detta leder många gånger till att socialsekreterare på olika kommunala enheter får samarbeta 

med varandra för att upprätta en hållbar planering för klienten. Resultaten utifrån intervjuerna 

blir därav inte sammanhängande med Skogens studie där resultatet visade att socialsekreterare 

inte hade enade uppfattningar kring vad missbruket innebär och på vilket sätt arbetet med 

missbrukande klienter bör se ut (Skogens 2005, s.18).  

 

6.3.2 Planering med klienter  

 

En central ståndpunkt som tydligt framgår av intervjuerna är att klienter med 

missbruksproblematik många gånger finner svårigheter i att kunna följa sin planering med sin 

socialsekreterare. Johan lyfter upp hur han arbetar med sina klienter som inte fullföljer de 

krav som ställs på dem för att vara berättigade ekonomiskt bistånd;  

 

Många gånger hamnar man i en dilemma och man tappar hoppet. När jag märker att planeringen inte håller för 

jag till att börja med försöka boka in ett besök och hoppas på att klienten överhuvudtaget dyker upp, vilket 

sällan händer. Men när vi väl lyckas få till ett besök krävs det mycket tålamod, klienter dyker många gånger upp 

onyktra och då går det inte ens att ha besöket. Det man får göra är att behålla lugnet och när man väl får till ett 

besök pratar vi igenom hur vi kan underlätta planeringen för klinten. Ibland tar det flera månader till man ser 

resultat.  

 

- Johan 
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När klienten inte lyckas att följa sin planering gör socialsekreteraren allt i sin makt för att 

kunna skapa en dialog med klienten, med avsikt att upprätta en ny planering. 

Intervjupersonerna lyfter upp vikten av att alltjämt få en bekräftelse från klienten så att hen 

känner sig delaktig och dessutom upplever sig att även vara delaktig i planeringen. Utifrån 

samtalen med socialsekreteraren tolkas det som att de arbetar utifrån empowerment i sitt 

arbete med klienterna. En central ståndpunkt för teorin är att känna delaktighet, tillit, kontroll 

och självstyre. Detta då empowerment syftar till att individen ska få mer kontroll över sitt liv 

(Swärd & Starrin 2006, s. 261). Socialsekreterarna förhåller sig till empowerment genom att 

ständigt göra klienten delaktig i all planering som upprätthålls. Klienten får alltså makten att 

på egen hand förändra sin situation. Användningen av empowerment är ett regelbundet 

mönster som syns tydligt i intervjuerna med intervjupersonerna och syftet med användningen 

är att hitta ett sätt att ständigt motivera klienterna till att ta tag i sin livssituation. Samtidigt 

som denna metod kan fungera bra många gånger medför den även risker. En av 

utgångspunkterna i empowerment handlar om att se individen, som genom ett aktivt 

handlande och med hjälp av sina egna handlingar ändra sitt liv till det bättre (Askheim 2007, 

s. 18). Klienten ska alltså inte ses som initiativlös utan snarare tvärtom. En risk med att 

överlåta makten till en klient som inte känner sig motiverad är att klienten avstår från makten 

till att vilja hitta en förändring i sitt liv och istället intar en maktlös position. På grund av sitt 

missbruk kan det hända att klienter väljer att vara tillbakadragna i sina svar på de öppna 

frågorna. Klienten kan här välja att inte använda sig av sina möjligheter just på grund av sitt 

missbruk. En risk med empowerment här är att metoden kan bidra till att klienten försätter sig 

i en sits där klienten inte vill utvecklas och inte heller vilja att ändra sin livssituation. Detta är 

ett mönster som framkommer tydligt i intervjuerna. Många socialsekreterare menar att de 

finner en svårighet i arbetet med klienter som missbrukar eftersom de oftast inte alls är 

motiverade till att arbeta sig ur sitt missbruk. 

6.4 Motivationsarbete med klienter  

6.4.1. Upprättande av planering och eget ansvar 

 

Det har redogjorts i det föregående avsnittet vilka krav socialsekreterare ställer på klienter för 

att de ska bli berättigade ekonomiskt bistånd. Analysen ovan visar på att det finns ett rådande 

maktförhållande mellan socialsekreterare och klient. Detta maktförhållande kan te sig bli 

synligt på olika vis beroende på vilka krav som ställs på klienterna. Gemensamt för alla 

respondenter är att de kräver att klienten tar ett eget ansvar. Hur stort ansvar som läggs på 
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klienten varierar dock mellan respondenterna. Principen om egenansvar blir även väldigt 

tydlig i socialtjänstlagen 1 kapitlet 1 § 2 st. Socialtjänstlagen som lyder enligt 

följande:  “Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser” (2001:453). Socialtjänsten ska arbeta kompletterande för att stärka individens egna 

resurser och därav dennes ansvar för sitt liv. Motivationsarbete med klienter blir därför ett 

arbetssätt som respondenterna förespråkar när de arbetar mot att klienterna ska ta ett eget 

ansvar och på sikt bli självförsörjande samt stå till arbetsmarknadens förfogande. Nedan 

kommer vi redogöra för hur respondenterna beskriver arbetet med klienter med 

missbruksproblematik och hur de arbetar motiverande:  

 

Att arbeta motiverande innebär att vi kontinuerligt träffar våra klienter, stöttar dem när det planen inte följs och 

när det brister för dem. Men även att vi arbetar stärkande. Går planeringen bra då är jag väldigt tydlig med att 

förmedla det här till klienten. Klienten förtjänar att höra att hen är duktig och stark. Jag tror det motiverar 

klienten ytterligare. Att liksom uppmärksamma positiva framsteg. Det tror jag är viktigt.  

 

- Ingrid 

 

Ja asså.. arbetet med missbrukande klienter innebär ju många möten. Möten med vuxenenheten bland annat. 

Där gör vi tillsammans upp en plan för klienten, en plan som vi tror är bäst. Ibland passar liksom inte planen 

och då får man ju bara ändra. 

 

- Anna 

 

Det är inte lätt asså. jag skulle ljuga om jag skulle säga att jag aldrig blivit besviken på mina klienter. Återfall 

är väldigt vanligt. De krav som jag ställer på mina klienter gör jag ju inte för att vara elak utan jag vill att dom 

själva ska hitta viljan och motivationen till att förändra sina liv. Jag är väldigt mån om mina klienter och jag vill 

få ut dom på många aktiviteter. Få dom att byta miljö och dåliga rutiner. Motivera klienterna till insatser helt 

enkelt. De måste liksom själva inse att missbruket är ett hinder för dom.  

 

- Sara 

 

Citaten ovan illustrerar vikten av att ha upprättat en planering för klienter med 

missbruksproblematik. Respondenterna tar även upp hur viktigt det är att motivera och stärka 

klienterna till förändring. Hur väl de implementerar motivationsarbete i sina arbeten upplever 

vi kan variera sinsemellan respondenterna, då dels beskrivningarna skiljer sig åt och vad de 
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väljer att lyfta fram. Från en organisatorisk synvinkel upplever vi inte heller att det finns 

beskrivet mer utförligt hur socialsekreterare verksamma inom ekonomiskt bistånd ska arbeta 

motiverande och stärkande utan det som nämnts är socialtjänstlagens portalparagraf som ovan 

nämnts. Gemensamt för nästan alla respondenter är att klienterna ska kunna ta eget ansvar för 

sina liv och hitta viljan till en förändring. Detta kan kopplas till empowerment. Empowerment 

inom socialt arbete blir att arbeta motiverande med klienter. Detta ska skapa delaktighet, tillit, 

kontroll och självstyre som främjar människans kontroll över sitt eget liv (Swärd & Starrin 

2006, s. 261). Empowerment lyfter vikten av den motiverande processen, att tro på förändring 

och att arbeta stärkande med klienter blir av stor betydelse och relevans (Swärd & Starrin 

2006, s. 261). Om klienten upplever exempelvis delaktighet, tillit och självkontroll så 

bedömer vi att socialsekreterarnas insatser som exempelvis att upprätthålla en planering ska 

verkar positivt för klienten. Om socialsekreterarna arbetar mot att stärka och motivera 

klienter, som de menar att de gör, kommer detta ur vår bedömningssynpunkt att så 

småningom leda till att klienterna tar eget ansvar. I det ledet uppfylls även ett av 

socialtjänstlagens mål. Att kunna ta eget ansvar för sitt liv, bidrar nämligen till att missbruket 

förhållandevis inte längre behöver vara ett hinder för att klienten ska kunna stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Detta  då uppsatta mål blir enklare att uppnå om viljan och 

motivationen finns där. På så vis kan klienten prioritera jobbsökande före ett missbruk.  

 

Sara beskriver att hon ställer krav på sina klienter för att få dom att hitta viljan och 

motivationen till att förändra sina liv, precis det empowerment förespråkar. Vi menar på att 

det som att denna respondent uppger och beskriver är i enlighet med empowerment. Saras 

hårda förhållningssätt kan ses som ett sätt att främja individen till att hjälpa sig själv, det vill 

säga hjälp till självhjälp (Askheim 2007, s. 18). Att ställa höga krav och låta individen ta eget 

ansvar kan i vissa ögon ses som elakt men bår bedömning är att detta förhållningssätt på sikt 

blir motiverande för klienten, det vill säga själv till självhjälp. På så vis verkar empowerment 

positivt i den mening att det blir ett hållbart arbetssätt. Empowerment sker dessutom i enlighet 

med de lagar och riktlinjer som råder. Även tidigare forskning visar på att motivation är den 

viktigaste faktorn som är avgörande för hur en individ med missbruksproblematik väljer att 

hantera sitt missbruk (Burnelle, Bertstrand, Landry, Flores- Aranda, Patenaude och Brochus 

2015, s. 301). 

 

Att motivera med enbart ord bedömer vi inte att vara tillräckligt. Empowerment främjar 

människans inre och yttre förhållanden. Dels genom att jobba med de inre förutsättningarna, 
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såsom att klienten utvecklar ett positivt tankesätt som främjar klientens självbild. Men dels 

där även yttre omständigheter blir av stor betydelse, såsom förändringar i klientens omgivning 

och miljö (Swärd & Starrin 2006, s. 261). Detta är en aspekt som vi anser att Sara belyser i sin 

beskrivning, det vill säga att få ut sina klienter på aktiviteter. Få dem att byta miljö och dåliga 

rutiner. Därför blir det av betydelse att utforma en planering som främjar inre och yttre 

förändringar då detta ska öka klientens motivation till förändring. Att få ut dem på aktiviteter i 

en annan miljö än den de är vana vid kan ses som en förändring i de yttre förutsättningarna, 

samtidigt såsom Sara benämner så kommer klienten bort från de dåliga vanorna och rutinerna 

även om det en kortare period. Det handlar om att bryta mönster. På så vis kan 

socialsekreterare utifrån den makt de besitter hjälpa klienten till positiva förändringar genom 

att ställa realistiska krav i klientens planering. 

  

6.4.2 Tillit och trygghet  

 

I respondenternas svar framgick även att relationen gentemot de klienter man har är viktig. 

citaten nedan illustrerar detta: 

 

Tålamod hos oss socialsekreterare är ytterst viktigt. Jag menar.. en klient med missbruksproblematik kan få flera 

återfall innan han eller hon helt blir kvitt med sitt missbruk. Jag vill att klienten ska känna sig trygg med mig. 

 

- Ingrid 

 

Att ha en god relation är superviktigt! Om min klient inte känner tillit så kommer jag aldrig kunna hjälpa min 

klient till att förändras. Jag menar.. man lyssnar ju på någon man litar på, inte på någon som man inte tycker 

om till exempel, den personens ord väger ju inte lika tungt.  

- Anna  

 

Gemensamt för respondenterna är att de lyfter fram tillit och trygghet som två viktiga faktorer 

i relationen med klienterna. Klientens tillit gentemot socialsekreteraren är av stor betydelse 

för socialsekreterares arbetet i att främja klientens sociala situation (Skogens, 2007, s. 56). 

Socialsekreterare har ett stort inflytande på en klients liv och förutsättningar. Som 

socialsekreterare har man förmågan att kunna bygga upp en tillit mellan sig själv och klienten 

men det kräver också att man är kapabel till få klienten att komma till insikt med att 

välmåendet ligger i första hand i klientens händer (Lipsky 2010, s.15). Hur mycket 

engagemang socialsekreterare väljer att lägga på att skapa en god relation med sina klienter 
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kan skilja sig åt beroende på socialsekreterare. Citatet nedan illustrerar hur en respondent har 

ett reserverat förhållningssätt och hur det kan förändras beroende på hur mycket 

socialsekreteraren upplever att han får tillbaka:  

 

De handlar lite om att ge och ta. Självklart är det min uppgift att hjälpa min klient men någon typ av respons vill 

man ha tillbaka. Varför jag säger det här är för att jag har varit med så många gånger om att man lägger ner så 

mycket krut och energi och sedan visar inte klienten på att han vill förändras. Lite glöd och vilja vill man se. Det 

motiverar mig. Jag har blivit besviken många gånger. Jag arbetar mer avhållsamt med mina klienter nu. De som 

vill förändras och visar på en vilja de pushar jag lite extra på.  

 

- Johan 

 

Detta kan ge upphov till att vissa klienters behov sätts före andra klienters. Detta kan hända 

när socialsekreteraren upplever att en del klienter ger dem mer bekräftelse än andra. En del 

klienter kan även ge en känsla av fientlig inställning vilket kan bidra till att socialsekreteraren 

kan särbehandla klienten annorlunda (Lipsky 2010, s.110). Citatet ovan redogör för hur en 

socialsekreterare lägger mer energi på en klient som visar på en vilja och drivkraft. Detta kan 

bli problematiskt då socialsekreteraren bör lägga lika mycket engagemang och kraft på alla 

klienter. Samtidigt är det förståeligt, utifrån den mänskliga faktorn, att man väljer att hjälpa 

någon i högre utsträckning genom att man får bättre gehör och respons. Ytterligare faktorer 

som kan förklara socialsekreterares agerande gentemot klienter kan bl.a. vara 

socialsekreterarens yrkeserfarenhet, personliga egenskaper, utbildning och värderingar 

(Skogens 2007, s. 57). Därför blir det viktigt som socialsekreterare att ha en god självinsikt 

och visa på en medvetenhet om att särbehandling kan förekomma. En sådan medvetenhet och 

självkännedom kan förebygga sådan särbehandling i arbetet.  

6.5 Övriga resultat  

Förutom det resultat som framkommit i empirin och som är relevant för studiens valda 

ämnesområde, uppmärksammades även annat intressant material utifrån den insamlade 

empiriska datan. Samtliga respondenter lyfte upp vikten av samarbetet mellan enheten för 

egen försörjning och andra kommunala verksamheter. Socialsekreterarna lyfte upp att 

en  viktig samarbetspartner när det handlar om klienter med  missbruksproblematik är 

missbruksenheten;  
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Kommunikationen mellan oss och missbruksenheten  är inte riktigt som vi önskar. Med tanke på att de flesta av 

våra klienter som lider av missbruksproblematik även är aktuella på missbruksenheten borde samarbetet vara 

mycket starkare.  

- Johan 

 

Många gånger kan det vara svårt att få tag på klientens handläggare på missbruk. Det hade underlättat om vi 

hade en spikad dag i veckan där vi träffades enbart för att diskutera klienterna aktuella situation. Det är främst 

viktigt med klienter som lider av missbruksproblematik eftersom att deras tillstånd kan variera från dag till dag. 

Man behöver ständigt en uppdatering.  

- Anna 

 

Samtliga respondenter menar att samarbetet mellan enheten för egen försörjning och 

missbruksenheten inte ser ut som de önskar. Förutom telefonkontakt har de ingen kontakt. 

Socialsekreterarna menar att det är av stor vikt att de får tag på klientens handläggare på 

missbruksenheten vid behov, eftersom att de behöver försäkra sig om att klienten följer sin 

planering. Att klienten följer sin planering har en stor betydelse för huruvida rätten till bistånd 

ska bedömas föreligga eller ej. I intervjuerna lyfter respondenterna upp att det hade varit 

gynnsamt för både klienterna och för handläggarna på båda verksamheterna om samarbetet 

mellan parterna skulle förbättras. Socialsekreterarna menar att när det handlar om klienter 

som inte lider av missbruksproblematik, är samarbetspartnerna många gånger 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Där menar respondenterna att samarbetet ser 

mycket bättre ut. De lyfter fram att de har några tillfällen i månaden som är avsatta för 

handläggare från arbetsförmedlingen och försäkringskassan som kommer till enheten för egen 

försörjning. Där kan socialsekreterare lyfta upp viktiga frågor som rör klienterna. Detta menar 

socialsekreterarna skulle vara bra för samarbetet mellan dem och missbruksenheten också.   

7. Diskussion och slutsatser 

Huvudfokus i denna studie har varit de risker som följer av socialsekreterarnas 

handlingsutrymme vid beslut om ekonomiskt bistånd till klienter som lider av 

missbruksproblematik. Vidare var syftet med studien att uppmärksamma de krav, som 

socialsekreterare som arbetar på enheten för egen försörjning, ställer på klienter med 

missbruksproblematik samt hur arbetet med missbrukande klienter ser ut. Utifrån den valda 

tidigare forskningen som studien grundar sig på, framkommer det att socialsekreterare besitter 

en stor maktposition samt att de i sin yrkesroll har ett brett handlingsutrymme. Vidare 
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framkom det av den tidigare forskningen att det finns en oenig bild av hur socialsekreterare 

bedömer att klienter med missbruksproblematik bör handskas med.  

 

Utifrån de valda teorierna för studien framkom det att socialsekreterarna ses som 

gräsrotsbyråkraterna som intar en position med ett brett handlingsutrymme. Detta då deras 

arbete många gånger kan vara komplicerat och kräver omgående respons. Vidare framgick det 

att gräsrotsbyråkrater kan missbruka sitt handlingsutrymme genom att särbehandla klienter 

med missbruksproblematik utifrån sina egna åsikter. Ännu en central punkt som framkom av 

de teoretiska utgångspunkterna var att socialsekreterare siktar mot att ständigt vara 

motiverade i sitt arbete gentemot klienterna för att gynna klienternas självbestämmanderätt.  

 

Nedan redovisas studiens frågeställningar och nedanför varje fråga redovisas resultat utifrån 

tidigare forskning, teorier och det empiriska materialet.  

 

  Vilka risker finns det med socialsekreterarnas handlingsutrymme vid beslut om 

ekonomiskt bistånd för klienter med missbruksproblematik? 

 

På grund av riktlinjerna som råder pekar resultatet på att socialsekreterare har ett stort 

handlingsutrymme vid sitt beslutsfattande som rör ekonomiskt bistånd för missbrukande 

klienter. I empirin framkommer det att dessa lagar är behövliga inom det sociala arbetet. Detta 

eftersom socialsekreterarnas arbete ställer krav på att kunna handla oförberett och även en 

förmåga att kunna anpassa sig. Samtidigt som det stora handlingsutrymmet kan verka positivt 

finns det även nackdelar. En risk med detta handlingsutrymme är att det ger socialsekreterarna 

möjlighet att kunna fatta beslut som grundar sig på deras egna åsikter. Detta påverkar i sin tur 

klienternas trygghet och rättssäkerhet. Ännu en nackdel som följer av det stora 

handlingsutrymmet som socialsekreterarna har är att det kan bidra till felaktiga uppfattningar 

bland klienterna. Arbetet inom ekonomiskt bistånd kan i hög utsträckning ställa krav på 

individuella bedömningar och detta kan många gånger leda till att klienter finner svårigheter i 

att begripa de olika skäl som utmynnat i de beslut som således fattas. I sin tur kan detta leda 

till att bristen på förtroende ökar gentemot de socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänsten.  

 

    Vilka krav ställer socialsekreterare på klienter med missbruksproblematik? 
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Utifrån resultatet från intervjuerna framkommer det att socialsekreterarna har en någorlunda 

gemensam syn på klienter som lider va missbruk, samt även på vilket sätt arbetet med 

missbrukande klienter bör se ut. Av intervjuerna med socialsekreterarna framkommer det att 

de klienter som har missbruksproblematik och som är aktuella på enheten för egen försörjning 

bör ha en planering i form av en rehabiliteringsplan som de ska följa. Under intervjuerna hade 

socialsekreterarna en del åsikter som skiljde sig från varandra. En aspekt som 

intervjupersonen såg olika på var när en ansökan om ekonomiskt bistånd inte ska bifallas. En 

förklaring till det var att skillnader i tankesättet kan vara att missbruket ses som en sjukdom. 

På grund av detta blir det svårt att bedöma huruvida klienten har gjort allt den kan för att följa 

sin planering och komma ur sitt missbruk eller inte. Vissa klienter har ett missbruk som är 

värre än andras, därav är det inte rimligt att ställa samma krav på alla missbrukande klienter. 

Detta kan försvåra arbetet för socialsekreterarna när de ska avslå en ansökan om ekonomiskt 

bistånd. Av intervjuerna framkommer det socialsekreterarna försöker så gott de kan att inte 

avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd. Istället läggs fokus på att ständigt sikta sig in på att 

arbeta motiverande med klienten, för att undvika att hen tappar hoppet och hindra att 

vederbörande återgår till gamla mönster likaså problematik. En risk med detta är att det 

många gånger leder till en process som är väldigt lång, vilket kan dessutom leda till att 

klienter blir aktuella på enheten under en flera års period och de faller därigenom i ett 

långvarigt biståndstagande. Detta kan även leda till att klienten stannar upp i sin utveckling 

och blir för bekväm.  

 

 Övriga resultat? 

 

Förutom de resultat som är relevanta för studien utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna framkom även fler resultat. Av intervjuerna framkom det att samarbetet 

emellan socialsekreterare på enheten för egen försörjning och handläggare på 

missbruksenheten inte ser ut enligt önskemål. Socialsekreterarna lyfter upp att klientens 

förutsättningar skulle förbättras avsevärt om samarbetet mellan de olika verksamheterna 

skulle förbättras. Intervjupersonerna menar att samarbetet med parterna som är aktuella för 

klienter utan missbruksproblematik fungerar bättre än vad samarbetet med missbruksenheten 

gör, vilket de anser är fel.  

 

Utifrån de resultat som studien kommit fram till anser vi att dagens ramlagstiftning, när det 

handlar om frågor som rör det ekonomiska biståndet, är en viktig del för socialsekreterarens 



40 

 

yrkesroll. Detta främst i arbetet med klienter som lider av missbruksproblematik, då det 

innebär ett arbete som många gånger kan vara komplicerat. På grund av att arbetet tenderar att 

vara komplext, anser vi att det är väldigt viktigt att socialsekreterarna som arbetar på nära håll 

med klienterna ständigt tar beslut som är gynnsamma för klienten. Grundtanken med detta är  

som tidigare nämnt att motivera klienterna att komma ur sitt missbruk, varpå fokus läggs på 

att hjälpa dem att bli självförsörjande. Trots att handlingsutrymmet många gånger kan verka 

positivt gör vi bedömningen att det tillkommer risker inom ramen för den uttolkning som görs 

av regelverket. Detta gäller såväl klienterna som för socialsekreterarna. En konsekvens som 

det medför för socialsekreterarna är att det många gånger kan göra arbetet svårare än vad det 

egentligen är eftersom att de saknas tydliga direktiv kring hur de arbeta med klienter som har 

missbruksproblematik. Ännu en konsekvens är följaktligen förtroendet som klienten bygger 

upp för socialsekreteraren, vilken kan avta väldigt fort när klienten inte får en förståelse för de 

beslut som tas. Av det resultat som framkommer anser vi att mer klara direktiv kring hur 

socialsekreterarna ska arbeta med denna målgrupp skulle göra arbetet mycket mer gynnsamt, 

för både klienterna och socialsekreterarna. Ur bedömningssynpunkt är vi således av 

uppfattningen om att det är viktigt med ett brett handlingsutrymme inom det sociala arbetet. 

Men vi kan däremot tycka att det föreligger ett stort behov, där regelverket behöver 

förtydligas. Tydligare lagar och styrning efterfrågas för att socialsekreterarna ska kunna 

vägledas rätt i sitt arbete med klienter som förhållandevis har ett missbruksproblematik.  

7.1 Vidare forskning  

Det skulle vara av intresse att vidare studera varför samverkan mellan enheten för egen 

försörjning och missbruksenheten anses vara bristfällig utifrån socialsekreterarnas 

synpunkter. Detta då denna studie visar på bristande kommunikation och samarbete mellan de 

olika enheterna inom socialtjänsten. Resultatet i denna studie visar på att klientens 

förutsättningar skulle främjas om samarbetet mellan enheten för egen försörjning och 

missbruksenheten skulle förbättras. Ur en personlig synpunkt är det således av intresse att 

undersöka varför socialsekreterarna i denna studie anser att samarbetet mellan andra enheter 

fungerar bättre än missbruksenheten. Därför skulle det vara spännande att intervjua 

socialsekreterare från olika enheter, för att på så sätt kunna göra en jämförelse mellan deras 

syn på samverkan och samarbete.  
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Bilaga 1 – Informationsmail  

 

Informationsmail till socialsekreterare med förfrågan om deltagande vid intervju. 

  

  

  

Hej! 

  

Vi är två studenter, Martina Otku och Gelare Hassani och vi läser Socionomprogrammet vid 

Södertörns högskola. Just nu läser vi vår sjätte termin på programmet vilket innebär att vi 

skriver vårt examensarbete. Vår studie handlar om socialtjänstens arbete med klienter med 

olika former av missbruksproblematik. Därav söker vi nu efter socialsekreterare som kan 

tänka sig ställa upp och delta vid intervjuer. Huvudfokus på intervjuerna kommer att handla 

om hur socialsekreterare går till väga när de ska fatta beslut om ekonomiskt bistånd som rör 

klienter med missbruksproblematik. Intervjuerna kommer att ta max 60 minuter. 

  

Om du kan tänka dig ställa upp på en intervju vänligen återkoppla till denna mail snarast. 

Tack på förhand! 

  

  

  

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Martina Otku & Gelare Hassani  

 

 

 

 

 



47 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Frågor som rör det dagliga arbetet: 

  

    Vad har du för högskoleutbildning? 

    Hur många års erfarenhet har du av arbetet inom enheten för egen försörjning? 

    Hur många klienters rätt till bistånd handlägger du varje månad? 

    Hur ser en helt vanlig arbetsdag ut för dig? 

  

Klienter med missbruksproblematik kopplat till försörjningsstöd 

  

    Är det vanligt att biståndstagare har någon form av missbruksproblematik? 

    Har en klients missbruk en stor påverkan på rätten till ekonomiskt bistånd? 

    Är det en stor skillnad i att arbeta med klienter som inte lider 

av    missbruksproblematik och klienter som lider av någon form av missbruk? 

    Vad tar du extra mycket hänsyn till när det kommer till att arbeta med klienter som har 

missbruksproblematik? 

    Händer det ofta att klienter blir nyktra och sedan återgår till sitt missbruk? I så fall, hur 

hanterar du detta? 

    Hur arbetar du med klienter som har svårt att se sitt alkoholmissbruk? 

    Hur går du tillväga när du erbjuder klienter som har missbruksproblematik olika former 

av hjälpinsatser? 

    Händer det ofta att klienter tackar nej till hjälp? 

    När vet du att en klients missbruk har gått så pass långt att man behöver komma in med 

hjälpinsatser? 

    Hur ser ert samarbete ut med andra insatser som är aktuella för klienter med 

missbruksproblematik? 

    Hur vet du vilken typ av hjälp som passar just in för den klienten? 

    Hur länge brukar klienter med missbruksproblematik vara aktuella på enheten för egen 

försörjning? 

  

Krav på klienter 

  

    Vilka krav ställer du på samtliga klienter? 
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    Skiljer sig kraven på klienter utan missbruksproblematik och klienter med 

missbruksproblematik. Om ja, hur? 

    Hur går du tillväga om klienter inte uppfyller de krav som ställs? 

    Vad behöver klienter göra för att ”mista” sin rätt till bistånd? 

    Hur ofta får klienter med missbruksproblematik avslag på sin ansökan om ekonomiskt 

bistånd? 

  

Socialsekreterarnas handlingsutrymme 

  

    Hur ser du på handlingsutrymmet i ditt dagliga arbete? 

    Skiljer sig ditt handlingsutrymme när det kommer till klienter med 

missbruksproblematik? 

    Upplever du svårigheter i att kunna motivera klienter till att komma ur sitt missbruk och 

samtidigt förhålla sig till de lagar och riktlinjer som råder? 

   Händer det ofta att du behöver arbeta individuellt med klienter? 

    Arbetar du oftast individuellt med klienter som lider av missbruksproblematik eller 

klienter som inte har missbruksproblematik? 

    Tror du att ditt arbete hade sett annorlunda ut om du inte fick göra individuella 

bedömningar och istället var tvungen att strikt följa samtliga lagar och regler? 

  

Övriga frågor: 

  

       Upplever du att arbetet med klienter som har missbruksproblematik är mer utmanande än 

arbetet med klienter utan missbruksproblematik? 

       Skulle du vilja ändra på något för att förenkla ditt dagliga arbete? I så fall vad? 

   Har du något andra som du vill lägga till? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett  

 

Härmed intygar jag intervjuledarna har gett mig information om syftet med studien samt 

intervjun. Jag ger härmed mitt samtycke till att vara delaktig i intervjun och jag är medveten 

om att jag när som helst under intervjun  har rätt att avbryta och välja att inte längre vara 

delaktig. Jag samtycker till att bli intervjuad av Martina Otku och Gelare Hassani samt att 

intervjun spelas in. Efter intervjun så kommer vi om godkännande ges genomföra en skriftlig 

transkribering av intervjun. 

 

 ____________________________              ____________________________ 

Underskrift intervjuperson                        Namnförtydligande intervjuperson  

 

____________________________ 

Ort och datum 

 

 

____________________________              ____________________________  

Underskrift student 1                                 Namnförtydligande student 1 

 

____________________________  

Ort och datum 

 

 

____________________________              ____________________________  

Underskrift student 2                                 Namnförtydligande student 2 

 

____________________________  

Ort och datum 

 


