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Abstract 

“Lucky that you are not unemployed” 

 Social service work with the long-term unemployed in two municipalities in the 

county of Stockholm  

Words used in our thesis: 19.442 

Författare: Nejad Khadiri & Bengt Persson 

Unemployment and long term unemployment is a reality for a large number of people in 

Sweden. This may be the result of structural changes in the labor market, but involves a wide 

range of issues. Along with other actors, the social services are obliged to support the long 

term unemployed to find a job. The aim of this study was to describe and analyze the work 

done by social workers towards the long term unemployed, 25-49 years old, in two 

municipalities. We performed altogether six qualitative interviews. In each municipality we 

selected two social workers and the head of the work unit. The interviews were recorded and 

transcribed. We used a social constructionist perspective and organizational theory for the 

analysis. Results show that the social workers believe that they have almost twice as many 

clients as they can handle with a good quality in social work. We also present, in the study 

that a considerable coordination with other units of the social services and other authorities is 

taking place, but that the social workers are partly negative towards its functioning. 

Key words: Social services, Social worker, Client, Long term unemployed, Coordination  
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Förord 
Vi har under lång tid varit upptagna med att färdigställa denna uppsats. Vilket har ställt stora 

krav på våra familjer. Detta hade aldrig varit möjligt om våra familjer inte hade gett oss det 

stöd som vi var i behov av för att kunnat fokusera på vårt arbete. Så ett stort tack till er!!  

Sedan vill vi också tacka vår handledare Sven Trygged som har varit ett stort stöd och hjälpt 

oss att säkerställa kvaliteten och vägleda oss genom hela uppsatsen med sitt motiverande 

förhållningssätt. Tack!! 

Sedan ett stort tack till alla informanter som har låtit oss intervjua de kring deras arbete med 

långtidsarbetslösa. TACK!! 

I första hand innan vi börjar och redovisa vår resultat av uppsatsen, tänker vi besvara en fråga 

som vi tror att en stor del av läsarna undrar över. Varför gjorde vi just denna uppsats och 

dessa urval? Vi genomförde denna uppsats efter att vi själva hade praktiserat på socialtjänsten 

och under praktiktiden så har visa frågor dykt upp men aldrig kunnat bli besvarade i den 

graden att vi skulle kunna känna oss nöjda med de svar som gavs. Därför valde vi att genom 

vår uppsats försöka söka svar på våra frågor genom personer som är insatta i arbetet och 

kanske också på det viset informera andra som undrar över liknande frågor. Viktigt är det 

också att notera att denna uppsats är svår att generalisera över hur arbetet sker med de 

långtidsarbetslösa inom enheten för ekonomiskt bistånd, då antalet informanter var få, men vi 

tror att den kan vara av nytta för att tänka till och även diskutera dessa resultat. För enligt oss 

så tror vi att utveckling eller förändringar sker endast vid diskussioner och argumentationer 

för saker och ting. Eftersom genom de diskussioner och argumentationer som vi har dagligen 

så sker det en utveckling både medvetet och omedvetet och vilket vi anser vara relevans att ha 

i våra slutliga resultat och diskussion.   

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur socialsekreterarna arbetar med de 

långtidsarbetslösa i två kommuner/stadsdelar. Men efter genomförda intervjuer och analys 

märkte vi att vi inte riktigt nådde det specifika arbetet med de långtidsarbetslösa utan vi fick 

allmän information om hur socialsekreterarna/socialtjänsten arbetar med arbetslösa från den 

första kontakten fram till den sista där även samverkan kommer in i arbetet med klienten och 

som är av stor betydelse för socialtjänsten.  

Varför vi inte har kunnat fånga de ”långtidsarbetslösa” kan enligt oss bero på två saker. Ett av 

skälen kan vara att socialtjänsten inte har ett gemensam/eller ingen definition på vad som är 
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långtidsarbetslös. Den andra orsaken kan vara att grunden för att arbetet i enheterna för 

ekonomiskt bistånd är klienternas behov av försörjningsstöd och inte deras arbetslöshet, även 

om informanterna sa att detta var ett problem gemensamt för nästan alla av deras klienter. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Denna uppsats handlar om hur Socialtjänsten arbetar med långtidsarbetslösa. Sverige har 

under de senaste två decennierna haft en betydande arbetslöshet. Ett flertal olika faktorer kan 

tänkas ha påverkat utvecklingen i denna riktning. Några exempel på detta är den 

strukturomvandling som har skett där högre utbildning krävs för arbete. Många tidigare 

arbeten där särskilda krav på utbildning inte fanns har idag ersatts av både maskiner och av 

import från låglöneländer. I takt med att välfärdssamhället har vuxit kan dessutom attityder 

och värderingar ha kommit att förändras. Arbetsnormers inflytande för hur människor har valt 

att agera har varit grundläggande inte minst i Sverige. (Lindbäck, 2003) 

Långtidsarbetslösheten är oftast ett bekymmer för den enskilde och en indikator för sociala 

problem eftersom samband har kunnat visas mellan långtidsarbetslöshet och andra problem 

såsom försörjningssvårigheter och psykisk ohälsa har kunnat beläggas vid ett flertal tillfällen. 

Som en del av dessa är påverkan på hälsan både ett problem på individnivå och ett problem på 

samhällsnivå (SOU, 1999 s.137).  

Sverige står mitt inne i en demografisk förändring som kommer att ytterligare förstärkas inom 

de närmaste 20 åren. Den demografiska förändringen innebär att behoven på arbetskraft 

kommer att öka i vissa sektorer samtidigt som en åldrande befolkning gör att andelen 

yrkesverksamma kan komma att sjunka. Samtidigt utgör de långtidsarbetslösa en outnyttjad 

resurs. Bland flyktingar från framförallt utomeuropeiska länder är arbetslösheten påfallande 

hög (FoU-Södertörn, 1999 s.2). I samma FoU-rapport beskriver Blomberg (1999 s.2) att 1990 

talets arbetslöshet och den ekonomiska krisen drabbade invandrare som inte hade hunnit 

etablera sig på arbetsmarknaden. De arbetslösa återfinns som målgrupper i många skilda 

verksamheter hos kommunen samt hos arbetsförmedlingen. 

 Begreppet långtidsarbetslösa som vi använder oss av är inte heltäckande för alla personer 

som under en längre tid har varit arbetssökande. I Sverige finns en stor mängd 

långtidssjukskrivna, förtidspensionärer, studerande, föräldrar som är hemma med barn och 

andra som inte är en del av de som kategoriseras som långtidsarbetslösa. Ovan nämnda 

grupper omfattas ofta av andra politikområden eller socialförsäkringssystem än det som vi har 

berört i uppsatsen. Vår uppsats omfattar endast en del av arbetet med de långtidsarbetslösa i 

två kommuner inom Stockholms län.  
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Uppsatsens fokus är hur socialtjänsten stödjer, motiverar samt i övrigt arbetar med de 

långtidsarbetslösa. Med Socialtjänstlagen som infördes 1982, har riksdagen beslutat om en 

ramlag som ger kommunernas socialtjänst ett stöd till arbete med arbetslösa. Ramlagen 

innebär också att kommunerna har en relativt stor frihet i hur de organiserar sitt arbete och på 

vilket sätt samverkan över myndighetsgränserna sker. (Bergmark & Lundström 2008) 

Socialstyrelsen uppmärksammar att individen, ofta i större utsträckning än handläggarna, vill 

ha samarbete mellan myndigheter. De som erbjuds stöd i organisationer som har ett samarbete 

med andra relevanta organisationer är mer positiva till samtliga delar i åtgärdspaketet. Många 

hade, om myndigheterna hade samarbetat på ett tidigt stadium, kunnat få snabbare hjälp. 

Samverkan kan ge en bättre kunskap om individernas hela behovsbild. Specialister relaterar 

framförallt till sin specialitet och har svårt att gå utanför denna och de arbetsmetoder som är 

förknippade med den (Bergmark & Lundström 2008). Det kan därför vara svårare att skapa en 

helhetsbild, med iakttagande av klientens egen syn på sina behov och därmed svårt att hitta de 

bästa lösningarna för klienten och viktigt med att delaktighet i planeringsarbete särskilt lyfts 

fram. (Socialstyrelsen, 2002) 

Problemformulering och relevans för det sociala arbetet 
Arbetslöshet kan vara ett samhällsproblem och långtidsarbetslöshet i synnerhet, är både ett 

samhällsproblem och ett problem för individen (Ståhlberg, 2008) . Arbete kan ge möjlighet 

till en god levnadsstandard, där varje person själv kan välja hur denna vill leva. 

Långtidsarbetslöshet kan medföra stora ekonomiska svårigheter för den som drabbas, den kan 

även medföra andra svårigheter såsom utanförskap, psykisk ohälsa och psykosomatiska 

sjukdomar. (Olofsson, 2007) 

Ansvaret för långtidsarbetslöshet kan återfinnas hos individen och på alla nivåer i samhället. 

Omfattande resurser finns i samhället för arbete med att minska arbetslösheten och för att 

stödja den enskilde individen i vägen tillbaka in i arbete. (Ståhlberg, 2008) En övervägande 

del av alla politikområden har en betydelse också för arbetsmarknaden. Förändringar i miljö, 

teknologi, ekonomi och politik innebär rörelser som kan ge möjligheter och påverkar 

arbetsmarknaden oavsett om det är rörelser i lokala, nationella, regionala eller globala 

sammanhang. (Olofsson, 2007) Ett perspektiv på arbetsmarknaden och en 

arbetsmarknadspolitik är därför ett naturligt inslag i en välfärdsstat.  



 
9 

Genomförandet av arbetsmarknadspolitiken sker på alla nivåer i samhället. Den är en del av 

ett generellt, statligt finansierat, försäkringssystem och en statligt styrd 

arbetsförmedlingsverksamhet. Kommunerna är den demokratiska struktur som finns närmast 

medborgarna. Kommunernas arbetsmarknadspolitiska insats har ökat gradvis och flera delar 

av socialtjänsten kommer också i kontakt med problemet långtidsarbetslöshet. (Bergmark & 

Lundström 2008) 

Till socialtjänsten kommer personer som har uttömt alla andra möjligheter till att förändra sin 

situation inte minst avseende försörjning vilket också påpekas tydligt i Socialtjänstelagen 

(SoL) 4:1§. Socialtjänsten stödjer personer i sitt förändringsarbete och i att etablera en skälig 

levnadsstandard. Personer som kommer till socialtjänsten kommer först till en 

mottagningsenhet där de, beroende på behov, därefter till en specialiserad enhet. (Bergmark & 

Lundström 2008) 

Socialtjänsten har till stor del liknande arbete runt om i landet genom en gemensam 

lagstiftning och genom gemensamma statliga riktlinjer (Minas, 2008). De omfattas dock av en 

kommunal budget, specifika förutsättningar för varje kommun eller stadsdel och en specifik 

kommunal tradition, praxis eller handlingsplan.   

Det finns många frågor att ställa sig i studien av hur socialtjänsten (enheten för ekonomiskt 

bistånd) arbetar och ser på arbetet.  Socialsekreterare och andra tjänstemän som arbetar med 

långtidsarbetslösa ska å ena sidan hjälpa klienten att så snart som möjligt bli självförsörjande 

utifrån den profession som de har, och å andra sidan ska de förhålla sitt arbete till 

organisationens och politikernas målsättning. (Johansson, 1997)   

Genom att studera hur socialtjänsten arbetar med långtidsarbetslösa, hur det görs i två 

kommuner/stadsdelar med både likheter i populationen och olikheter i den politiska 

styrningen tror vi att vår uppsats kan bidra med nya frågeställningar och till en 

kunskapsutveckling. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera det arbete med de långtidsarbetslösa som 

bedrivs av socialtjänsten i två kommuner/stadsdelar  inom Stockholms län. 

1. Hur beskriver socialarbetarna arbetet med långtidsarbetslösa? 

2. Vilka arbetsmetoder används av socialarbetarna vid arbete med de långtidsarbetslösa? 

3.  Hur mycket tid lägger socialarbetarna ned i mötet med de långtidsarbetslösa i sin 

helhet? 

Förförståelse 
Vi har diskuterat frågan om långtidsarbetslöshet och hur socialtjänsten arbetar med de 

långtidsarbetslösa. Vår förförståelse har vi fått dels genom den utbildning som vi genomgår 

samt under vår genomförda praktikperiod VT 2010. Kortfattat kan vi beskriva vår 

förförståelse för hur socialarbetarna arbetar med långtidsarbetslöshet och hur dessa aktörer 

arbetar med följande avsnitt. 

Aktörernas arbete har i huvudsak tre inriktningar: 

1. De arbetslösa skall få information om sina rättigheter och skyldigheter.  

2. De arbetslösa skall aktiveras och stödjas i sitt arbetssökande. 

3. De arbetssökandes skall kontrolleras på så sätt att de inte ska kunna kringgå sina 

skyldigheter. 

 Till sitt förfogande har socialtjänsten en verksamhet styrd av lag och regleringar och en 

personal som förutsätts använda vissa metoder och hjälpmedel i sitt arbete. Även om våra 

tankar i denna uppsats ofta har gått till hur individerna påverkas har vi valt att studera 

experterna. I vår uppsats ser vi socialarbetarna som experter. Vi är väl medvetna om att dessa 

är tjänstemän styrda av samma lagar och riktlinjer, men med egen personlighet och vilja. Det 

är ingen slump att vi har valt två Kommuner/stadsdelar inom Stockholms län, eftersom vi 

själva bor här och har viss erfarenhet av socialtjänsten genom vår praktik. Vi tror att fokus på 

socialtjänstens arbete med långtidsarbetslösa ligger på kontroll och administration.  
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Begreppsförklaringar 

Klient: Person som kommer i kontakt med och får stöd av antingen socialtjänsten eller annan 

myndighet. 

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder: vissa åtgärder som erbjuds av kommuner för att främja 

t.ex. kompetensutveckling eller sysselsättning för arbetslösa, dessa erbjudanden kan vara i 

form av inskrivningar på Jobbtorg, arbetscenter eller jobbcenter m.m. 

Kommunala arbetsmarknadsverksamheter: Den verksamhet där kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder tillhandahålls. 

Stöd & Rehab: En enhet inom socialtjänsten som är anpassad för personer som inte står nära 

arbetsmarknaden, exempelviss i form av att personerna är långtidssjukskrivna eller annat.  

Socialsekreterare: Tjänstemän som jobbar på socialtjänsten på enheten ekonomisktbistånd 

och som arbetar i direkt kontakt med klienterna. 

Långtidsarbetslöshet: Med långtidsarbetslösa, menar vi personer som är arbetsföra och kan ta 

ett jobb redan imorgon om ett sådant erbjuds. Vi utgår ifrån AF:s (arbetsförmedlingens) 

definition på långtidsarbetslöshet för personer över 25 år, som är definierad till 6 mån.  

MI: En metod inom motivationsarbetet, där MI står för motivations intervju. Med 

motivationsarbetet avser man ett arbete som utgår ifrån att tro på klienten, hjälpa klienten att 

identifiera sina resurser och på så viss hjälpa klienten att finna en motivation till 

förändringsarbetet. (Revstedt, 2000) 

Måldokument: Är ett vägledande dokument som ger information kring vad som finns som mål 

för en viss verksamhet. Måldokumentet innehåller också ett tidsperspektiv och visar när ett 

visst mål ska vara uppnått. (informanternas beskrivning) 

Riktlinjer: En anvisning om sättet att verkställa visst uppdrag från överordnad, myndighet, en 

förhållningsorder eller tilläggsdirektiv. (National encyklopedin) 

Socialarbetare: Vi använder detta begrepp som synonymt med handläggare i 

människohjälpande organisationer, socialsekreterare och chefer. 
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2. Kunskapsområdet 

Sökprocess 

I vår sökprocess kring den tidigare forskningen så har vi använt oss av sökbegrepp, som vi har 

fått fram genom att resonera kring dikotomier (motsatser). De sökbegrepp vi har använt oss av 

är: Socialtjänsten, klient, metod, teori, genus, inte ungdom, motprestation, anpassningsbarhet, 

samverkan, inte sjukskrivning, (social services, client, method, theory, not adolescent, counter 

performance, adaptability, coordination, not sick leave). Vi har kopplat dessa sökord till 

sökordet arbetslös*. Sökning har gjorts med hjälp av sökmotorer såsom, Libris, CSA (social 

Sciences subject area), academic search premier, artikelsök samt biblioteket. Vi har sökt efter 

avhandlingar, men även använt oss av uppsatser eller andra akademiskt granskade texter samt 

läroböcker.  

Tidigare forskning 
Med avseende på den tidigare forskningen inom området så är vår erfarenhet att merparten av 

forskningen som har utförts i Sverige framförallt har rört ungas inträde på arbetsmarknaden 

eller äldres möjligheter till återinträde på arbetsmarknaden. 

Den tidigare forskningen omfattar en mängd olika teorier och metoder för insamlandet av 

material och svar på frågeställningar. Bland de perspektiv och teorier som den tidigare 

forskningen har använt är följande centrala; ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 

systemteori, och organisationsteori, handlingsteori, och utvärderingsforskning. Detta 

perspektiv och dessa teorier används i olika sammanhang för att analysera delar i en 

verklighet där arbetsmarknads- och socialpolitik är styrande, socialtjänsten har begränsade 

resurser och där marginalisering och utanförskap ofta förekommer.  

Den tidigare forskningen är beroende av den verklighet och de normativa eller politiska 

diskurser som varit rådande vid tiden för forskningen. Den tidigare forskningen har också 

varit beroende av de teorier och metoder som vid tillfället funnits eller varit gångbara. Två 

genomgående förhållningssätt har varit styrande i förhållande till arbetsmarknadspolitiken och 

därmed möjligen också hur den har beforskats. Dessa har varit variationen mellan 

skyldigheter och rättighet. I utformningen av olika insatser och i genomförandet av politiken 

har dessutom frågan om värdig respektive ovärdig sökanden av stöd varit ett relevant 

perspektiv. I den tidiga socialförsäkringsdiskussionen har tanken om värdiga och ovärdiga till 

stöd varit framträdande. (Midre, 1995) Det är tänkbart att denna logik via begrepp som ansvar 
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och orsak har överförts till begrepp som skyldighet eller rättighet. Det finns en tendens till att 

den arbetslöses skyldigheter har understrukits under senare år (Hollertz, 2010). 

Forskning kring långtidsarbetslöshet har hittills visat sig vara mycket omfattande. Det 

framkommer också i forskningen och bl.a. i socialstyrelsens rapporter att långtidsarbetslöshet 

är mycket beroende av hur arbetsmarknadssituationen och övrig kontext ser ut. Förutom 

arbetsmarknadens situation och arbetsgivarnas inställning så kan det förekomma många andra 

orsaker till långtidsarbetslösheten, såsom bristande språkkunskaper, den socioekonomiska 

bakgrunden, sociala nätverk, samarbeten mellan myndigheter, diskriminering och otillräcklig 

information. Det förekommer också att personkemin mellan klient och hjälpare inte fungerar 

eller att resurser i form av exempelvis tid som avsätts av den stödjande organisationen till den 

arbetslöse är för knapp.  (Jonsson, 2001)    

Vi har tematiserat den tidigare forskningen i vår studie för att på så vis få en bättre överblick 

och därmed underlätta relaterandet till våra egna frågeställningar och vår studie av empirin 

enligt följande:  

 Socialsekreterarens relation till klienten 

 Arbetsmetoder  

 Samverkan med andra myndigheter 
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Klientrelationen 

Relationen mellan klient och hjälpare sker i en kontext där maktstrukturen har en asymmetri 

beroende på att klienten har att följa de regler som hjälparen arbetar efter. Klientens roll 

tenderar därför att bli underordnad hjälparbetaren (Burr, 2003). Frågan är därför hur denna 

asymmetri i maktstrukturen påverkar arbetet som utförs. 

Milton (2006) belyser i sin avhandling frågan om socialtjänsten bidrar till en förbättrad 

förmåga till egen försörjning genom aktiveringskravet. Tillämpningen av aktiveringskravet 

kan kopplas till diskussionerna om skyldighet och rättighet. Milton skriver vidare att det finns 

stora lokala variationer kring hur aktiveringskravet tillämpas i olika kommuner.  Några 

nyckelbegrepp för Miltons avhandling är: Aktivering, Arbetslinjen och Workfare. Workfare 

är ursprungligen en förkortning för ”working for your welfare” (Lipsky, 1980). Detta begrepp 

som används för att beskriva en modell där personer i behov av stöd hänvisas till arbete som 

ett villkor för att få försörjningsstöd. Denna modell tycks påverka utvecklingen av 

välfärdsarbetet i ett flertal länder, även Sverige (Krinsky, 2007).  

Milton (2006) benämner relaterande inriktningar som paternalistiska modeller. Då 

kommunerna har stora möjligheter att anpassa sin verksamhet inom arbetsmarknadsområdet 

till behov och politisk inriktning har de utvecklat olika modeller för sitt arbete inom detta 

område. Urval och empiri har hämtats från utvärderingarna av Uppsalamodellen och 

jämförelsemodellen Hallstahammarmodellen. Ett viktigt resultat i forskningen är att det är 

svårt att visa en mer positiv effekt i en paternalistiskt strikt villkorslinje för ekonomiskt 

bistånd. (Milton, 2006) 

Billquist (1999) talar om klientens moraliska karriär. Mötet med socialsekreteraren är inte 

bara ett mötte mellan individen, utan samtidigt ett möte mellan individ och organisationen. 

Sett ur detta perspektiv premieras den individ som anpassar sig till organisationens krav. 

Detta är ett exempel på att klientarbetet inte kan göras fritt utan formas och styrs av 

organisationens behov.   

Socialstyrelsen visar i sin rapport om ”samarbetets värde för personer med offentlig 

försörjning” att handläggare inte alltid känner till individens behov (Socialstyrelsen, 2002). 

Sorteringen av klienter sker i ett väldigt tidigt skede i kontakten med socialtjänsten, det kan 

ske redan vid en första telefonkontakt eller vid det första mötet. Den sortering som sker kan 

vara avgörande för vilka åtgärder som erbjuds och senare och innebära en svårighet avseende 

justering när det eventuellt behövs efter det att information som inkommit vid senare 
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sammanträffanden/bedömningar innebär behov av justering. (Billquist, 1999) Där hon 

använder organisationsteori, interaktionsteori och maktperspektiv i sitt analysarbete. 

För ett gott resultat i arbete med klienter lyfter Jonsson (2001) i en studie från FoU södertörn, 

vikten av personlig kontakt och personkemi. Med personlig kontakt menar hon då att det ska 

finnas möjligheter till möten mellan klienten och socialarbetaren, där möten fungerar och ger 

goda resultat, för att uppnå detta krävs en god personkemi mellan dessa, där klienten och 

socialarbetaren båda känner sig delaktiga i samtalet. Vidare understryker hon vikten av att 

relationen etableras tidigt. Hon lyfter även för att det goda mötet ska kunna genomföras så är 

det av betydelse att socialsekreterarna har den tid som krävs för varje klient.  

Det goda mötet måste förhålla sig till en relationell maktstruktur där klienten och 

organisationen och dess representant som i detta fall utgörs av socialarbetaren. Detta innebär 

att delaktighet måste kunna kombineras med en disciplinering. För att uppnå detta används 

olika teknologier som instrument för att nå bestämda mål, men det utgör ett exempel på en av 

institutionen krävd maktobalans. För att lyckas med det goda mötet, där relevanta åtgärder 

identifieras för klienten, måste socialarbetaren balansera sitt förändringsarbete med 

institutionens krav på disciplinering enligt Billquist (1999).  Socialstyrelsen betonar i sin 

rapport (2002) för att åtgärder ska få kraft och betydelse så måste de vara meningsfulla för 

individen och därmed möjliggöra dennas aktiva deltagande i åtgärden.  

Arbetsmetoder 

Utvärderingsforskning används ofta för att studera hur socialtjänsten har uppnått sina mål. 

Avseende arbetsmarknadsåtgärder relaterade till socialtjänsten är det angeläget att notera den 

utvärdering av projektet Norrkraft som har gjorts av FoU-Södertörn. I den utvärdering som 

presenteras används både kvalitativ och kvantitativ metod. Det huvudsakliga resultatet av 

utvärderingen var att det behövs fler klientbesök för att uppnå socialtjänstens målsättning; 

enligt Socialtjänstlagen och målsättningen att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. 

Avseende val av arbetsmetoder, så pekar utvärderingen på att användningen av 

lösningsfokuserade samtal bör ökas och samverkan mellan olika myndigheter göras mer aktiv. 

(FoU- Södertörn, 1999) 

Hollertz (2010) skriver i sin avhandling ”Problemen förgår lösningarna består” om de sociala 

mekanismer som förklarar betydelsen av lokala åtgärdsprogram för unga arbetslösa (18-24 

år). Ur ett organisationsteoretiskt synsätt går det att tala om människohjälpande organisationer 

som en gemensam benämning för organisationer som har just detta syfte. Författaren utgår 
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från organisationens legitimitet och diskuterar därifrån organisationens normativa, kognitiva 

och regulativa inverkan. Arbetsmetoderna kan i sin tur delas upp i tre delar: Förändring av 

människor, Förändring av processer och Bevarande av människors verklighet. Den 

sistnämnda delen syftar till att acceptera klientens aktuella situation men att göra den så 

dräglig som möjligt. Denna modell utgår från Hasenfelds texter om människohjälpande 

organisationer. Förutom indelningen av arbetet i olika processer, understryker författaren ett 

sorteringsarbete där värdiga brukare skiljs från ovärdiga av socialtjänstens.  (Hollertz, 2010) 

Avhandlingen behandlar unga arbetslösa, men grundstrukturen kan även användas för att 

förstå arbetet med långtidsarbetslösa vuxna.  

 

Frontlinjebyråkratisk linje enligt Lipsky (1980) har varit utgångspunkten för Thorén i hennes 

arbete. Under de senaste decennierna har aktiveringskraven ökat bland kommunerna. 

Målsättningen med detta har varit att få socialbidragstagaren att finna en egen försörjning för 

att på så sätt sänka kommunernas kostnader för socialbidrag. Kommunerna tillämpar olika 

modeller för sitt arbete med arbetslösa. Författaren har valt att studera och jämföra modellerna 

som används i Osby och i Skärholmen. Dessa modeller har antingen en inriktning mot 

workfare (Osby och Uppsala) eller arbetslinjen (Skärholmen). För workfare-modellen är 

inslaget av kontroll genomgående och för arbetslinjemodellen finns det en större grad av stöd 

till brukare. Båda modeller arbetar efter tanken att klienters eget ansvar är avgörande.  

Ett exempel på metod som har använts i arbetslinjemodellen är trepartssamtal. Dessa har 

också visat sig gångbara där ansvarig för aktiveringsprogram, socialsekreterare och klient har 

ingått. I Osby arbetar man särskilt med klienternas behov och alla deltagare skall erbjudas 

arbete enligt arbetslinje. Modellen i Osby utgår från en mobilisering av klienternas egna 

resurser, med hänsynstagande till deras egna behov. (Thoren, 2006)  

En utgångspunkt för varje möte med klient och varje tillämpning av arbetsmetod är vilken 

kunskap om och vilken syn på klienten som socialarbetaren har. Blom (1998) beskriver i sin 

avhandling av detta skäl frågan om helhetssyn som en viktig del i tillämpningen av 

arbetsmetod. Socialtjänsten har även, enligt Blom, ofta en otillräcklig kunskap om klientens 

behov då det brister i helhetssynen. 
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Samverkan 

I Socialstyrelsens rapport (2002) framhävs att personer som får stöd av myndigheter som har 

ett samarbete över myndighetsgränserna upplever bättre bemötande och delaktighet än i det 

fall då samverkan inte finns. Rapporten beskriver också att individerna inte har stor möjlighet 

att påverka valet av insatser eller deras längd. Individ och handläggare delar kunskap om de 

behov som är kopplat till aktuell verksamhet men inte till andra verksamheter. Behov av en 

tydlighet med individuella mål, gemensam handlingsplan med realistiska och tydliga syften är 

viktigt för att garantera individens delaktighet. Detta framgår också i Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL):s slutrapport, programberedning för integration i arbetslivet (2007). SKL 

menar att en samverkan innebär effektivisering och resurstillskott för samverkansparterna, 

och att en samlokalisering av kommunala, statliga och andra aktörers resurser är betydelsefullt 

för att uppnå detta. 

Socialstyrelsen (2002) hävdar att klienterna i större utsträckning än handläggarna vill ha 

samarbete mellan myndigheter. De som erbjuds stöd i organisationer som har ett samarbete 

med andra relevanta organisationer är mer positiva till samtliga delar i rehabiliteringen d.v.s. 

planering, insatser och utvärdering. Gällande individer med behov som är otydliga och 

sammansatta är risken större att de hamnar i en rundgång.  

En specialisering av verksamheten kan leda till otillfredsställelse för klienten i synnerhet när 

klientens problematik är sammansatta och utgörs av många delar. Specialister relaterar 

framförallt till sin specialitet och har svårt att gå utanför denna och de arbetsmetoder som är 

förknippade med den. Det kan därför vara svårare att skapa en helhetsbild, med iakttagande 

av klientens egen syn på sina behov och därmed försvåra identifierandet och användningen av 

de bästa lösningarna för klienten. (Blom, 1998)  

Socialstyrelsens (2002) beskriver att många hade kunnat få snabbare hjälp, om 

myndigheterna/ organisationerna hade samarbetat på ett tidigt stadium. Det är viktigt att 

delaktigheten skärskilt lyfts fram. Det framkommer också att socialarbetarna inte alltid känner 

till klienternas behov. Kännedom av klientens behov kan underlättas genom samverkan och är 

en förutsättning för att föreslagna åtgärder skall uppfattas av klienten som tillfredsställande 

och ger en bättre helhetsbild av klientens situation och behov. 
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Forskningsfrågor och resultat inom området 
Vi har valt att tematisera den tidigare forskningen med vårt syfte och våra frågeställningar 

som grund trots att den tidigare forskningen delvis varit överlappande. I den tidigare 

forskningen har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Där information har 

hämtats från klienter, socialtjänsten och andra myndigheter, i vissa fall har de använt samma 

material med olika perspektiv.  I enighet med deras teorier har följande sammanfattning gjorts 

enligt nedan utifrån deras frågeställningar och resultat. De tematiserade sammanfattningarna 

nedan utgör essensen av den tidigare forskning som vi har utgått från. 

Klientrelation 

Sammanfattningsvis ger vårt tema om klientrelationen en rad utgångspunkter för vårt arbete. 

Flera av de avhandlingar som vi hänvisar till har en organisationsteoretisk ansats. Den 

interpersonella relationen är avgörande för om klientens behov kan mötas i den tid som ges i 

mötet med socialarbetaren. Gemensamt för de slutsatser vi valt att ta upp är en tveksamhet 

kring om klientarbetet verkligen är utgångspunkten i genomförandet av de 

arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärderna i socialtjänsten.  

Arbetsmetoder 

Sammanfattningsvis för detta avsnitt kan vi klassificera forskarnas arbete i fyra delar: Valet 

av huvudmetoder, kategorisering av arbetsmetoder, bedömningsarbetet av klienternas behov 

och användandet av lösningsfokuserade metoder. Gemensamma slutsatser för forskarna har 

varit betydelsen för val av arbetsmetod som används och dess betydelse för klientens 

framgång. Forskarna lyfter även vikten av helhetssynen i arbete med klienten samt 

användanden av klienters egna resurser. 

Samverkan 

Den tidigare forskningen visar att samverkan är betydelsefull i skapandet av helhetssyn och 

underlättar arbetet för både socialsekreteraren och klient. De understryker att information inte 

alltid byts mellan myndigheter och inte alltid förmedlas till klienten. Samverkans betydelse 

för klientens delaktighet och aktiva medverkan i föreslagna åtgärder är särskilt betydelsefullt.  
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3. Teoretiskt perspektiv  

I denna uppsats utgår vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och från 

organisationsteori.  

Socialkonstruktionism 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, finns det ingen från människor oberoende sanning. 

Socialkonstruktionismen utgår från att ”verkligheten” skapas i samspelet mellan människor i 

olika arenor. Människors svårigheter skapas och identifieras också i interaktionen med andra 

människor. Socialkonstruktionismen bidrar till ontologi och epistemologi. (Burr, 2003) 

Vi utgår från socialkonstruktionismen i vårt arbete och den ger oss möjlighet att formulera 

metoder inom ramen för ett hermeneutiskt synsätt. Socialkonstruktionismen bidrar också till 

att ge också en kritisk syn på oss själva och vår omvärld. 

Socialtjänstens arbete konstrueras i samspel mellan olika arenor och verkligheten. En studie 

av socialarbetarens interaktion och stöd till sin klient påverkas inte bara av hur arbetet har 

konstruerats, vilka normer och styrinstrument som finns, utan måste ses som en del i en 

påverkansspiral där en triangulär relation mellan socialarbetare, klient och normer samspelar. 

(Burr, 2003; Payne, 2008) 

Socialarbetarens handlingar i förhållande till klienten, är att arbete med klienten ska leda till 

eget försörjning. Av detta skäl kommer relationen mellan dessa att vara av särskild betydelse. 

Ämnet som vi studerar är socialarbetarna arbete med långtidsarbetslösa. Den verklighet som 

beskrivs anser vi vara formulerad med en gemensam diskurs, men förstådd på olika sätt 

beroende på vilken roll man har inom sitt arbetsområde (Burr, 2003). En roll som också 

utvecklas av den konstruerade verkligheten och interaktionen mellan aktörerna. 

Problematisering kan liksom roller variera över tid och omständighet. När diskursen 

förändras, förändras också de tekniker som används. Teknikerna styrs av vad diskursen anser 

vara legitimt. Detta behöver inte vara kopplat till vad som kan visas vara effektivt, utan till 

vad som ses som rimliga insatser. (Wiklund, 2008) 



 
20 

Organisationsteori 
Praktiken skapas i en arena och denna arena har skapats i samspel med andra arenor (Payne, 

2008). Arenornas förståelse kan skilja sig mycket från klientens verklighet. Konstruktionerna 

av hjälpinsatserna kanske inte är relevanta för just den tänkta klientens behov. För att 

socialtjänstens strukturer och därmed också konstruktionen av hjälpinsatserna ska fungera 

krävs ett samspel med de olika arenorna. (Sundh, 1999) 

Det finns två huvudinriktningar i organisationsteorin, rationalistiska och systemteoretiska 

perspektiv. Vi kommer att använda oss av båda delar av organisationsteorin eftersom den 

rationalistiska organisationsteorin ger oss möjlighet att förstå den position som klient och 

socialarbetare befinner sig i form av krav, förväntningar och ambitioner. I perspektivet av 

socialtjänsten som en myndighet är det nödvändigt att ta hänsyn också till det rationalistiska 

perspektivet av organisationsteorin.  I den interpersonella interaktionen är ett systemisk 

tänkande nödvändigt för att förstå hur socialtjänsten i detta fall fungerar och hur den förnyas. 

(Abrahamsson& Andersen, 1998). 

Organisationen 

Vi kan konstatera att varje aktör skapar sin verklighet genom ett sammanhang och genom ett 

samspel i sammanhanget. Den människohjälpande organisationen, exempelvis Socialtjänsten, 

kan i linje med socialkonstruktionismen och med ett systemiskt tänkande välja en mängd 

tekniker för sitt arbete med klienten. Det går att sammanfatta teknologierna för det stödjande 

arbetet i människohjälpande organisationer i tre typer.(Hasenfeld, 2010) enligt nedan: 

Förändring av människors beteenden (People changing technologies). Många delar i 

socialtjänstens arbete syftar till att förändra människors beteenden så att de bättre kan fungera 

i samhället, i samspel med andra människor eller helt enkelt förbättra sin hälsa eller sin 

livskvalitet. Bland de instrument som används, tänker vi oss exempelvis motiverande eller 

lösningsfokuserade samtal.(Hasenfeld, 2010) 

Förändring av människors status (people processing technologies). I denna typ av teknologi 

fastställer eller orienterar hjälparen sig om klienten och vilka förutsättningar denne har. Är 

klienten berättigad till socialbidrag? finns det andra möjligheter till ekonomiskt stöd? Denna 

typ av arbete kan vara särskilt central i klientifieringen och fokuserar inte i första hand på 

sakfrågan eller lösningen av ett eventuellt problem. Denna process ger hjälparen möjlighet att 

finna vilka instrument som står till buds för att hjälpa klienten. Processen riskerar att 

kategorisera den hjälpsökande på ett sätt som motverkar förändringsarbete.(Hasenfeld, 2010) 
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Bevarande teknologier (people sustaining technologies). Denna teknologi utgår från den 

situation som den hjälpsökande befinner sig i och syftar till att förbättra personens tillvaro i 

den aktuella situationen. Teknologin innebär att personens tillvaro kan förbättras, men utgör 

knappast en agent till förändring.(Hasenfeld, 2010) 

Avseende förändring av diskursen och därmed av de tekniker som används kan man tala om 

ett cirkulärt orsakssamband mellan forskningen, beslutsfattarna, intresseorganisationer och 

media. Kanske går det dessutom att utvidga kretsen av agenter för förändring till även 

socialarbetare och klient (Abrahamsson& Andersen, 1998). En tanke som kräver både aktiva 

brukare/klienter och engagerade socialarbetare. Människohjälpande organisationer tenderar i 

sitt samspel att utveckla en likriktning i enlighet med den gemensamma diskursen (Burr, 

2003). 

Organisationen kan uppfattas som system när fyra kriterier kan visas; 1. Tillförsel och utförsel 

av materia (i socialtjänsten kan då klienterna ses som ett ”råmaterial”), 2. En stabilitet kan 

visas, 3. En rörelse har skapats mot en inre struktur i systemet, 4. Det sker ett omfattande 

utbyte av tankar och materia med omgivningen (Abrahamsson& Andersen, 1998). 

Den människohjälpande organisationen är i motsats till många andra verksamheter inte direkt 

beroende av de som nyttjar dess tjänster, då den får sin legitimitet och sina resurser från 

gemensamma medel som förvaltas och styrs av de demokratiska institutionerna. Alla aktörer 

är därför särskilt beroende av en problematisering och ett kritisk ifrågasättande. 

(Abrahamsson& Andersen, 1998; Hasenfeld, 2010) 

Den människohjälpande organisationen upprätthåller som en del av samhället en maktstruktur 

där dikotomier styr upprättandet av kategorier och därmed också en sorteringsmekanism som 

är utgångspunkten för vilka insatser som ges och till vilka personer. Med ett servicesynsätt 

bör å ena sidan insatser som möter klientens behov stå i förgrunden, men å andra sidan bygger 

det på vidmakthållandet av en social ordning. (Payne, 2008)  

Den existerande maktstrukturen ifrågasätts inte och klienten förmodas acceptera 

maktstrukturen och dess asymmetri. Handläggarens syn på klienten skapar klienten och 

klientens syn på handläggaren skapar handläggaren. Aktörerna befinner sig i en maktstruktur 

som upprätthålls av deras identitet och av de roller som de har. (Burr, 2003)  
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Ur ett organisationsperspektiv går det att se att organisationen är uppbyggd av olika delar, en 

del är socialarbetaren som förhåller sig till klienten och organisationens hierarki och som 

Lipsky använder begreppet Street- leval bureaucracy till. Vilket även Johansson (1997) 

använder sig av och tillämpar begreppet gräsrotsbyråkrat med en likartad förståelse. 

Gräsrotsbyråkrater 

Som Lipsky (1980) beskriver så återfinns gräsrotsbyråkratin inom den offentliga 

organisationen. Där det finns en hierarki inom organisationen. De olika aktörerna konstrueras 

i ett samspel där organisationen anger ramarna. Organisationen använder sig av 

gräsrotsbyråkrater för att uppnå sin målsättning (Johansson, 1997), i detta fall 

socialsekreterarna. Socialsekreterarna måste förhålla sig till både organisationens krav och till 

klienternas behov.  

Samspelet präglas av en maktstruktur där socialsekreteraren är underordnad organisationen 

och klienten i sin tur underordnad socialsekreteraren. Samtidigt har de övergripande aktörerna 

i detta samspel ett intresse av att de underordnade aktörerna agerar med en känsla av 

delaktighet och med ett handlingsutrymme som främjar organisationens övergripande 

målsättning. (Johansson, 1997) Detta kan ibland leda till svåra avvägningar för 

socialsekreteraren, mellan styrningen från organisationen som i stor utsträckning kan vara 

grundad i organisationens ekonomiska realiteter. Grundläggande för gräsrotsbyråkraten är å 

andra sidan dess befogenhet som har givits av organisationen enligt Johansson (1997). 

Socialsekreteraren möter och hanterar i sin överordnade funktion ett stort antal människor 

med olikheter och sammansatta personligheter. För att hantera ett stort antal människor enligt 

organisationens regelverk, förutsetts socialsekreteraren omvandla dessa till klienter, för att på 

så vis kunna hantera dem på ett rationellt och, ur organisationens perspektiv, effektivt sätt. 

Detta innebär å andra sidan att det blir svårare för socialsekreteraren att se till individens 

behov i sitt arbete. (Johansson, 1997) 
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4. Forskningsmetod 

Metodval 

”Metod är ett sätt att undersöka verkligheten på ”(Halvorsen, 1992 s.13). Med hjälp av metod 

försöker vi att göra upptäckter i den värld som skapats av människor. När vi söker efter något, 

riktar vi in oss på det fenomenet med all uppmärksamhet, genom att exempelvis observera 

det, eller prata med personer kring det fenomen som vi är intresserade av för att få en 

förståelse. Metod sägs vara ett tillvägagångssätt till nya kunskaper. Den metod som vi väljer 

kommer att vara av betydelse för vad vi kommer att se och upptäcka (Halvorsen, 1992). 

Vår studie bygger på den kvalitativa forskningsintervjun med fyra socialarbetare och två 

enhetschefer/sektionschefer på socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. Den kvalitativa 

intervjun har som mål att med olika synvinklar beskriva informantens livsvärld, den handskas 

med ord och inte med siffror (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi söker möjligheten till att få ta 

del av informanternas perspektiv och upplevelser i sitt arbete med de långtidsarbetslösa 

bedömer vi vårt val av metod som lämpligt. Detta då vi genom intervjun får en direkt kontakt 

med informanten och med hjälp av vår semistrukturerade intervju kan ett mer öppet samtal 

kring informanternas möten med långtidsarbetslösa uppnås. 

Vetenskapsfilosofisk position 
För tolkningen av våra resultat använder vi oss av den hermeneutiska metoden. Inom 

hermeneutiken finns en ambition i att förstå och förklara företeelser.( Esaiasson et. al, 

2004;Patel & Davidson, 1994) ”Hermeneutik menas läran om läsning och tolkning” 

(Esaiasson et. al, 2004 s.245). Vi vill med hjälp av en hermeneutisk tolkning förstå vår empiri 

med utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi söker svar på våra frågor med hjälp av 

abduktion. Med en abduktiv metod används teori, tidigare forskning och empiri tillsammans 

(jfr Larsson, 2005). Inom den abduktiva metodstrategin använder man sig av teoretiska 

analysverktyg för att undersöka empirin (Patel& Davidson, 1994). Vår målsättning är att detta 

skall leda till att vi upptäcker mönster i vår empiri. Vi har använt oss av den hermeneutiska 

cirkeln för att förstå delarna genom helheten och genom att förstå helheten förstod vi också 

delarna (Jfr Aspers, 2007). 
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Urval 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bestäms antalet nödvändiga intervjupersoner efter syftet 

med uppsatsen. Vi har i vår uppsats använt oss av sammanlagt sex informanter. Vår studie 

utgår ifrån två kommuner/stadsdelar inom Stockholms län. Då en tydlig koppling finns i form 

av både socioekonomisk miljö och arbetslöshet i dessa båda områden. Dessa områden som 

uppsatsen bygger på kan anses innehålla utsatta bostadsområden. Detta har vi kunnat 

konstatera med hjälp av Regeringens storstadssatsning 1998, (Prop. 1997/98:165). 

Informanterna består av två socialsekreterare och en enhetschef/sektionschef på respektive 

område. Utifrån det urval som nämnts så har vi i första hand intervjuat varje enhetschef inom 

respektive Kommun/stadsdel, detta för att få deras bild av arbetet med långtidsarbetslösa samt 

för att få ett stöd för vårt fortsatta arbete med kartläggning och intervjuer med 

socialsekreterarna som jobbar i direktkontakt med klienten.  

Rekryteringen av informanterna har varierat. De första informanterna som vi kom i kontakt 

med genom telefonsamtal var enhetschefer/sektionschefer för de två kommuner/stadsdelar 

som uppsatsen berör. Där vi redovisade vårt syfte och frågeställningar. Vi frågade om intresse 

fanns för deltagandet. I kontakt med socialarbetarna på båda områdena så skedde det med 

hjälp av cheferna, d.v.s. i form av snöbollsurval (Kvale, 1997) där vi bad cheferna om att 

informera samtliga socialsekreterare på respektive enhet, och fråga om det var någon av 

socialsekreterarna som ville delta i studien och att de första som anmälde sig ville vi komma i 

kontakt med.  

I vårt urval så har vi även riktat in oss på informanter som har arbetat inom sektionen för 

ekonomisktbistånd i minst fem års tid, detta för att vi ska kunna få en större inblick, genom att 

ta del av en bredare erfarenhetsbas i det arbete som görs på enheterna för ekonomiskt bistånd.    

Samtliga informanter har fått ta del av vårt syfte och frågeställningar i form av telefonsamtal 

innan intervjuerna ägde rum. Vi har använt oss av ett strategiskt urval, snöbollsurval. (jfr 

Esaiasson et. al, 2004)  
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Tillvägagångssätt 
För att ge utrymme för informantens praktiska erfarenhet, har vi använt oss av en kvalitativ 

metod med enskilda intervjuer. Den enskilda intervjun är av betydelse då vi vill åt den 

faktiska informationen, åsikterna, attityderna och berättelserna. Inte minst för att avstå från 

påverkan från andra deltagare, påverkan som exempelvis kan förekomma i en fokusgrupp (jfr 

Billinger, 2005). Då Larsson (2005) beskriver den kvalitativa intervjun som att den oftast 

studerar situationer och individer ur ett helhetsperspektiv, använder vi oss av denna.   

Under intervjuns gång har en av oss varit mer deltagande medan den andra mer observerande 

och kommit in med kommentarer och följdfrågor när det har behövts. Då vi som observatör i 

ett samtal kan höra informationen på ett helt annat sätt än den som intervjuar och söker 

information. Samtliga intervjuer har skett i socialtjänstens lokaler, där informanterna 

tillbringar större delen av sin arbetsdag, vilket bestämdes av informanterna. Detta tror vi har 

varit av betydelse för vår studie. Då vi sökte information om hur arbetet sker i den miljö 

socialsekreteraren är verksam i. (jfr Kvale, 1997) 

Intervjuguide 

I utförandet av intervjun har vi använt oss av en intervjuguide som vi kopplat till de teman 

och teorier som vi använt i uppsatsen. I våra intervjuer och intervjuguider har vi använt oss av 

den trattprincip som Lilja (2005) beskriver, alltså att börja med allmänna frågor för att sedan 

sakta gå in på de mer specifik och detaljerade frågorna.  

Vid utformandet av intervjuguiden har några huvudfrågor varit kopplade till uppsatsens 

frågeställningar. Intervjuguiden bygger på den tematisk öppna intervjun, vilket menas att 

intervjun är relativt öppen men har för avsikt att identifiera och utveckla ett antal teman som 

är av särskilt intresse, vilket i vårt fall var arbetet med långtidsarbetslösa. Dessa teman är 

också knutna till teorin men de uttalas inte explicit vid själva intervjuarbetet.  

Våra intervjuer är expertintervjuer vilket det har varit extra viktigt och svårt att båda ha ett 

fritt samtal men ändå försöka hålla sig inom ramen för vårt syfte och frågeställningar (Jfr 

Aspers, 2007). 

Två olika intervjuguider har använts vid intervjuerna (bilaga.1 & 2). Detta eftersom vi 

intervjuat personer verksamma på olika nivåer i socialtjänsten, vilket resulterar i att en viss 

justering har gjorts av intervjuguiden. Den ena intervjuguiden handlar mestadels om 

organisationen, samarbeten/samverkan och hur arbetet sker eller bör ske med 
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långtidsarbetslösa (bilaga.1). Medan den andra intervjuguiden, är riktad till socialsekreterarna 

handlar mer om deras arbete med långtidsarbetslösa, dvs. hur de arbetar, vilka metoder som 

används och vad som bör förbättras i arbetet (bilaga.2). 

Transkribering 

Vid utförandet att intervjun har vi använt oss av både anteckningar och tekniskutrustning i 

form av bandspelare. Detta för att vi ska kunna återgå till det som informanterna har berättat. 

Vi har valt att transkribera det verbala till text i minsta detalj. Vårt sätt att skriva ut intervjun 

har varit tidskrävande, men har varit av betydelse för vår analys av det insamlade materialet. 

Då vi har varit två personer vid transkriberingen har vi använt oss av samma grundregel vad 

gäller utskriften av intervjuerna samt förklarningar/tecken. 

Komplettering av intervju 

Efter transkribering av intervjuerna och vid analysavsnittet så har vi vid några tillfällen ringt 

upp en del av informanterna. Detta för att vi ska kunna säkerställa att de uppgifter som vi har 

tagit del av stämmer samt för att kunna ställa en del andra frågor för att kunna komplettera 

uppgifter som är otydliga för att därmed öka reliabiliteten. (Jfr Kvale, 1997)  

Felkällor 

Då den officiella bilden av socialtjänstens arbete med långtidsarbetslösa kan skilja sig från 

informanternas erfarenhet är det ibland möjligt att informationen filtreras av informanterna. 

Med tanke på att vi hade en ganska tydlig bild av situationen redan innan intervjuerna 

genomfördes, är det möjligt att detta har lett till en avvikelse i vår tolkning. Vi har dock 

försökt undvika genom att ständigt ifrågasätta om det vi lyfter fram är representativt.  

I vår analys är det möjligt att vi har färgats av vår förförståelse, teori och tidigare forskning. 

Därför tycker vi att det är av vikt att läsare tar hänsyn till detta när denna läser resultatet i vår 

studie samt med tanke på att vår empiri endast består av sex informanter (jfr Kvale, 1997). 

Tematisering 

Tematiseringen har varit en utgångspunkt i utformningen av våra intervjuguider, de olika 

teman vi har funnit har därmed också återfunnits i våra frågor till informanterna. Vi sorterar 

empirin och analysen ordnat i de olika teman som vi har valt. Dessa teman har anknytning till 

våra frågeställningar och är desamma som de vi har presenterat i kapitlet om tidigare 

forskning. 
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Vid tematiseringen av vår empiri så har vi i första hand tagit varje informant för sig och tittat 

på den transkribering som vi har gjort av intervjun och läst igenom några gånger och sedan 

gjort en sammanfattning av hela intervjun för att få ett allmänt intryck av varje informants 

utsaga. Därefter har vi delat upp transkriberingen i enlighet med det syfte och de 

frågeställningar som vi har med denna uppsats. Detta tillvägagångssätt har gjorts på alla 

informanters utsaga. Därefter har vi tittat på samtliga informanter för att se vad som är 

gemensamt, vad gäller den information som lämnats. Utifrån detta så har vi återigen kopplat 

informationen som lämnats till vårt syfte och frågeställningar för att kunna se om det finns 

gemensamma tankar och funderingar. Därpå så har en sammanfattning på samtliga utsagor 

gjorts och som kommer att presenteras nedan i empiriavsnittet.  

Etiska överväganden  
Vi har tillämpat de allmänna regler som HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1999) förespråkar. De fyra reglerna innefattar: 

Informationskravet – Den första information som har lämnats till informanterna är följande; 

studerar på socialhögskolan, ska genomföra vår examinationsuppgift, våra e-postadresser 

samt telefonnummer, vi är huvudansvariga för studien samt vårt syfte och våra 

frågeställningar. Detta för att informanterna ska vara medvetna om vart de ska vända sig vid 

frågor eller funderingar.  

Samtyckeskravet – Informanterna har fått information om att deltagandet bygger på 

frivillighet och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Informanterna har även 

blivit informerade om att intervjun kommer att spelas in och att den insamlade data kommer 

att raderas efter examinationen.  

Konfidentialitetskravet – För att skydda deltagarnas identitet och försvåra en identifikation, 

avidentifierades informanterna, genom att deras namn, verksamhetsplats och annat som kan 

identifiera de, nämns inte i uppsatsen utan det kan förekomma fingerade namn.  

Nyttjandekravet – Samtliga informanter har fått ta del av syfte och huvudsakliga 

frågeställningar som vi kommer att använda i vår studie och där deras medverkan ingår som 

en del av empirin endast, samt att materialet inte kommer att användas av oss i nåt annat syfte 

än det nämnda. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet avser att man mäter det man avser att mäta (Kvale, 1997). Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod i vår uppsats. Utgångspunkten i det vi ska studera har varit vårt syfte och 

därav de följande frågeställningarna. Vi har kritiskt granskat våra frågeställningar och har låtit 

externa personer hjälpa oss att se om dessa frågeställningar är relevanta för vårt syfte. Detta 

för att tillgodose behovet av begreppsvaliditet (jfr Esaiasson, et. al, 2004). Att vi har varit två 

personer vid transkriberingen och intervjuerna har en bäring på så väl validitet och reliabilitet. 

Vi har även använt oss av kompletterande uppgifter från informanter genom telefonsamtal vid 

flera tillfällen för att tydliggöra att de sagt, det som vi har förstått. Under intervjuernas gång 

har vi använt oss av sammanfattningar, där informanterna har fått bekräfta att vi har förstått 

dem rätt, med syftet att förstärka validitet såväl som reliabilitet i arbetet. I framtagandet av 

intervjuguiderna och i intervjusituationen har vi försökt förhålla oss så neutrala som möjligt, 

men med en bibehållen förankring i vårt syfte. Med reliabilitet menas ”frånvaron av 

slumpmässiga och osystematiska fel”(Esaiasson, et. al, 2004:67). Detta har vi försökt att möta 

i vår metod som utgår från användandet av bandspelare och deltagande av två intervjuare som 

båda också har arbetat med transkriberingen. Detta vilket enligt Kvale (1997) ökar utskriftens 

validitet och reliabiliteten.  

Validitet och reliabilitet i uppsatsen har stor betydelse för i vilken utsträckning resultatet och 

analysen är trovärdigt och användbart. Med tanke på att vår studie är baserad på kvalitativa 

intervjuer, med ett begränsat antal informanter från två likartade men specifika områden är det 

svårt att hävda en generaliserbarhet.  

Kvale (1997) skiljer mellan tre olika typer av generaliserbarhet; naturalistiskt, statistisk eller 

analytisk generaliserbarhet. Med tanke på att vi använder oss av en kvalitativ studie där vi 

utgår från manifesta uttalanden är den analytiska generaliserbarheten mest relevant för oss att 

använda.  

Kvale (1997) beskriver att analytisk generaliserbarhet utgår från i vilken utsträckning de 

mönster och resultat som har identifierats i analysen är överförbara till en annan situation. Vi 

anser dock att uppsatsens slutsatser kan ge en fingervisning till hur enheterna för ekonomiskt 

bistånd kan tänkas arbeta med långtidsarbetslösa i andra liknande områden.  
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5. Resultat  

Tematisering av resultatet 

Under uppsatsarbetet har vi genomgående använt tre teman för att få en djupare förståelse av 

hur socialsekreterarna arbetar med långtidsarbetslösa. Dessa teman är bestående av 

Klientrelation, Arbetsmetoder och Samverkan. Där klientrelationen avser relationen som 

socialarbetaren har gentemot sin klient. Här ingår det både de ramar som finns för mötet med 

klienten exempelvis hur många klienter socialarbetaren har och därefter hur mycket tid som 

ägnas åt varje klient. Vad gäller det andra temat arbetsmetoder så ingår det förändringsarbete 

såsom MI (motiverande samtal). Vad gäller det tredje temat samverkan, så avses grad av 

samverkan dels inom socialtjänstens sektioner och dels med andra myndigheter och aktörer 

verksamma inom arbete med långtidsarbetslösa. Utifrån ovan nämnda så har empirin samlats 

och presenteras enligt nedan. Socialsekreterarna presenteras i form av H, 1,2,3 eller 4, 

respektive kommun betecknas med a eller b. Cheferna kommer att representeras med C, även 

här betecknas kommunen som a eller b. Punkter som detta ”…” innebär att text som inte varit 

relevans i form av exempelviss ”ehh..mmm…aaa  med  mer” tagits bort.     

Klientrelation 

En sortering av klienterna sker ofta redan vid ett första telefonsamtal i mottagningsgruppen, 

där socialarbetaren kan göra en första behovsprövning. 

”Om man söker socialbidrag för första gången då går man alltid genom mottagningsgruppen 

eller mottagningssektionen man bedömer redan i telefonsamtalet att det här låter som 

någon som är arbetslös och behöver socialbidrag en längre period”. (C.a) 

Informanterna berättade att när de talar om klientantalet så säger är det inte enskilda individer 

utan hushåll som i sig kan innehålla flera individer. 

”vi jobbar med hushåll, alltså både man, kvinna och barn.” (C.a) 

”Jag har 80 hushåll så det kan vara 100 personer mer”.(H.1.b) 

 

När alla informanter ska beskriva sina klienter så säger de att det är vanligt att flera 

problemområden ingår, inte minst hälsa, socialmedicinsk situation, missbruk och 

familjeproblematik. De säger även att personer med utomeuropeisk bakgrund och flyktingar 

samt personer med låg eller ingen utbildning är vanliga klientgrupper. 

”jag jobbar med jätte många som är analfabeter… Mycket hälsa, den vanligaste orsaken är 

bristande hälsa. Det kan vara socialmedicinska skäl, ett missbruk…, familjeproblematik”(C.b) 
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”väldigt många har med sig trauman från sina hemländer, de har varit med om händelser i 

krig och som man märker påverkar dom här.”(H.4.a) 

  

En övervägande del av informanterna konstaterar att de har betydligt fler klienter än vad de 

kan hantera med de målsättningar som finns inom socialtjänsten vad gäller kontakt med 

klienter. Informanterna arbetar mellan 75 % till 100 % och har 70 hushåll i genomsnitt.  

”Men jag skulle nog säga att då jag inte riktigt arbetar heltid så är det max 40 för att jag ska 

kunna göra ett bra arbete ” (H.3.a) 

”Om jag hade 20 % mindre klienter så hade jag haft 20 % mer tid att lägga på klienterna, 

hade jag haft 35 klienter istället som jag tycker är lagom..då kunde jag göra en djupare 

utredning och så”.(H.2.b) 

 

De flesta av informanterna har berättat att en betydande minskning av antalet klienter är en 

förutsättning för att kunna fullfölja målsättningen i arbetet med långtidsarbetslösa och andra 

klienter. Överbelastningen avseende antalet klienter har enligt informanterna, inneburit att de 

träffar sina klienter alltför sällan, ibland inte alls. Flera av informanterna säger att de endast 

har möjlighet att träffa klienterna vid behov och när klienten väl kräver att ha ett möte, i annat 

fall så träffas de när klientens arbetsplan har går ut och en ny ska upprättas.  

”Man träffar klienterna när arbetsplanerna har gått ut och då träffar man dom för att 

upprätta en ny” (H.2.b) 

”oj, just nu så har vi riktigt hög arbetsbelastning så vi hinner inte alls träffa våra klienter så 

mycket som vi skulle önska, Men om jag träffar en klient en gång per halvår så är det ganska 

bra, dessvärre”(H.3.a) 

 

Samtliga informanter berättar att det är nödvändigt att i ett tidigt skede etablera en relation 

med klienterna, där de kan finna en gemensam grund för sitt arbete. Alla informanterna säger 

även att de målsättningar som de har, är att få ut alla klienter i arbete eller annan motsvarande 

sysselsättning, exempelvis studier för att de skall bli självförsörjande.   

”Att ge ett hopp, att få e att känna att nångång går det att bli självförsörjande, Det går, det 

behöver inte alltid vara jobb för vissa kan det vara studier”. (H.4.a) 

”Att din handläggare har tid, förståelse och är lyhörd… Det är du nu och ingenting 

annat”(H.1.b) 

 

Informanterna gör olika uttalanden i hur de definierar långtidsarbetslösa. Flera av 

informanterna har sagt att vad som är att betrakta som långtidsarbetslöshet är beroende av 
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omständigheter såsom exempelvis bostadsområden eller socioekonomisk status. Definitionen 

av långtidsarbetslöshet skiljer sig allt från sex månader till över ett år. 

”ett år tycker jag … jag jobbar i ett jättetufft område med personer som är långt ifrån arbete 

på grund av språk och sådär, skulle jag jobba i Östermalm skulle jag säga tre månader”. 

(H.1.b) 

”Inte att man är långtidsarbetslös, utan vi har ju perspektivet långtidsberoende av 

försörjningsstöd” (C.a) 

 

Samtliga informanter berättar att behovet av klienternas delaktighet är a och o för ett 

framgångsrikt förändringsarbete. En del av informanterna sa att arbetet i stor utsträckning är 

administrativt och att tiden för möten med klienterna är otillräcklig. Alla rutinmässiga 

återbesök uteblir enligt flera av informanterna.  

”Jag tillbringar mycket tid framför datorn, jag skriver, fattar beslut, skickar papper, remisser, 

det är mycket administrativa arbetsuppgifter och det blir mer”.(H.3.a)  

”man får ju träffas beroende på hur livssituationen ser ut. Men annars jobbmässigt är det var 

sjätte månad” (H.1.b) 

 

På frågan om arbetet utgår från organisationens behov eller klientens behov svarar en del 

informanter att det finns en tendens till att främst möta organisationens behov, då det oftast 

hänvisas till budgettekniska skäl till att en utbildning eller en åtgärd inte kan genomföras. 

”det är budgeten, Hela tiden kronor hit och kronor dit. Det här går inte och den här 

utbildningen kostar. Det de inte fattar är effekten av vad en välutbildad socialsekreterare 

ger” (H.2.b) 

”Det fungerar inte såsom vi vill jobba och såsom organisationen är uppbyggd nu, det blir en 

krock i alla fall, förstår du att vi alla försöker jobba individuellt med klienterna och möta dem  

men så hinner vi inte. det blir en krock och så försöker man göra det bästa möjliga av det. 

Men det är ju inte bara så att klienten ska in i organisationen”. (H.4.a) 

 

Flera av informanterna säger att ju längre en person varit utanför arbetsmarknaden och 

uppburit försörjningsstöd, desto svårare är det att få till stånd en förändring.   

”ju längre tid en person har varit arbetslös, man kommer ifrån sina rutiner, tappar hoppet, en 

del blir deprimerade… man orkar inte längre att få upp motivationen när man varit arbetslös i 

fem sex år och det undrar jag hur folk klarar av. Och just det här att det ska gå, vi ska ge dem 

hopp”.(H.3.a) 
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Alla informanter berättar att klienternas handlingsutrymme är stort, men det är begränsat i 

jämförelse med socialsekreterarnas handlingsutrymme. Informanterna säger även att de i 

samtalen med klienterna får en viss återkoppling av deras syn på det stöd de får. Vissa av 

informanterna säger att maktrelationen mellan klient och socialarbetare påverkar den 

återkopplingen de får. Andra berättar om erfarenheter av negativ kritik och känsloyttringar. 

”Klienterna, de har handlingsutrymme, men de vet inte om det” (H.4.a) 

”Jag har ett väldigt stort handlingsutrymme bestämmer själv över min strategi, hur jag talar 

med klienten, det bestämmer jag själv.”(H.2.b) 

 

Alla informanter säger att första utredningen görs redan av mottagningsgruppen, det gör att 

socialsekreteraren på enheten för ekonomiskt bistånd, egentligen måste göra en ny utredning 

för att se helheten. Tidsbrist gör dock att detta ofta inte hinns med säger en del informanter.  

En informant säger att detta innebär att beslut måste fattas för klienter som man aldrig har 

träffat. Det kan då skickas en remiss till kommunens arbetsmarknadsåtgärder, som kanske inte 

är lämpliga och ärendet måste därför göras om. En del informanter säger att när de inte själv 

har gjort en utredning är det svårare för denne att identifiera klientens behov. En informant 

säger att han alltid själv gör en ny utredning av klienten direkt inför övertagandet av ärendet. 

”Vi ska ju alltid ta emot dem först på ett nybesök och skriva en utredning, men det är också 

ibland så skrivs utredningen i mottagningsgruppen… och sen så ska ju jag egentligen göra en 

ny utredning när han kommer till mig men det är svårt att hinna med, för vi har tidsbrist idag. 

Så att jag sitter och fattar beslut över klienter som jag aldrig har träffat”.(H.4.a) 

”Så fort jag får ett nytt ärende så går jag in och gör en ny arbetsplan, istället för att släppa 

honom i sex månader. För arbetsplanen som de får av mottagningen den löper i sex 

månader”.(H.2.b)  

 

Informanterna säger att klienter som de arbetar med, träffar de för lite idag och några av dem 

säger att klienter som har SFI eller är sjukskrivna träffar de ännu mindre. Några av 

informanterna som har jobbat med ekonomiskt bistånd i många år säger att de har sett hur 

arbetet på socialtjänsten har förändrats på så vis att själva klientkontakten har minskat och 

pappersarbetet ökat. 

”Arbetet har ändrats jättemycket, för mycket. När jag började och jobba… träffade man 

klienterna mycket, det var ju verkligen som om man träffade dem en gång i månaden… Jag 

tycker att arbetet var mer anpassat efter klienten, det var mindre pappers arbete. Jag tycker 

att det var mer kvalitet”.(H.4.a) 
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Arbetsmetoder 

Valet av arbetsmetod är, enligt informanterna, beroende av vilken relation de skapar med 

klienterna. Informanterna säger att detta då, här på socialtjänsten så arbetar de utifrån de 

individuella behoven. Delaktighet från klienterna säger informanterna är en förutsättning för 

att uppnå den dialog som krävs för att identifiera rätt insatser för varje klient. 

”Det är viktigt att man får en bra samarbetsrelation med personen. Att det liksom är en 

dialog. Att man tillsammans lyfter fram styrkorna och att man ser vad personen själv anser är 

en gångbar väg, istället för att tala om vad du ska göra”. (H.3.a) 

”Jag kan säga att kvalitet i socialarbete är jätte viktigt, med det menar jag tid och jag menar  

att det inte ska vara bara en effektiviseringsprocess. För att ett möte inte bara ska vara för 

att jag vill kontrollera personen”.(H.1.b) 

 

En del av informanterna säger att det blir ibland ganska svårt då klienterna remitteras till 

åtgärder som inte är anpassade till deras behov. Enligt informanterna kan ett sådant 

remitterande leda till att klienten blir felsorterad detta tar i sin tur lång tid att åtgärda. Här kan 

klienten hamna mellan stolarna och detta kan leda till att frustration uppstår hos 

socialsekreterarna och klienten får inte den hjälp han eller hon behöver. En av informanterna 

säger att denna felsortering är något som mottagningsgruppen bör tillse att det undviks.  

”De på Stöd och Rehab, de ska inte stå nära arbetsmarknaden för de är där, men det finns 

alltid en gråzon här mellan vår sektion och deras. Vi har ju klienter som skulle kunna gå dit 

men som har korttidssjukskrivning så tänker vi det kanske blir bra till nästa månad. Samma 

sak här med Stöd och Rehab, de har ju klienter som vi skulle kunna hantera”.(C.a)  

”Det är Mottagningsgruppen som direkt i telefonen bokar tid på den kommunala 

arbetsmarknadsåtgärden. Det är där vi vill att det ska bli lite ändring. För man vet ju inte om 

den där personen som man bokar in är en person som är arbetsför, det är bara 

rutiner”.(H.2.b)  

 

Det alla informanter berättar om är att vikten av ett lösningsfokuserat arbete, de säger att de 

exempelvis vill använda sig av motiverande samtal. MI genomförs enligt vissa informanter i 

återkommande utbildningar riktade mot socialarbetarna som stöd i sitt arbete. Medan en del 

av informanterna säger att MI används som utgångspunkt i samtalen med klienterna. flera 

informanter säger även att de behöver mer tid för MI för att det ska kunna användas. 

”Om man ska genomföra det som MI, då tar det väldigt mycket tid. Då ska man träffas mer 

regelbundet… den möjligheten har vi inte, om man inte tänker på det här som ett 

förhållningssätt… Det vore bra om man kunde få mer tid till motivation”.(C.b) 
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”MI alltså där behöver man ingen tid… däremot så behövs det att lära sig metoden, alltså 

sättet att samtala, samtalstekniken”. (C.a)   

”MI handlar om att vi ska känna oss motiverade och vi ska hela tiden förmedla till klienten att 

vi tror på framtiden och att det går, det går att bli självförsörjande. För om vi sitter här och 

inte kan förmedla det till klienten så är det ju svårt för klienten”. (H.4.a) 

 

Flera informanter säger att ett stort antal av klienterna som de har kontakt med är i behov av 

tolk vid mötet med socialsekreteraren och att motiverande samtal i dessa situationer blir svåra 

att genomföra. Detta eftersom det blir en indirekt kontakt med klienten och att man inte vet 

riktigt om det som förts fram når ända till klienten säger informanterna och att i dessa 

situationer blir flera metoder därigenom svåra att använda, inte minst MI.   

”När vi använder tolk, då går det ju inte med MI… det är svårt och vi har ju tolk i väldigt 

många av våra ärenden”. (C.b) 

 

På frågan om vilka arbetsmetoder som visat sig vara mest framgångsrika, så berättar 

informanterna att det beror på klienternas egna engagemang och idéer. Emellertid uppger 

informanterna att möten med klienter som inte uppvisar ett eget driv är vanligt 

förekommande. Flera av informanterna säger att om klienten inte följer den planering som 

gjort kommer denna att få avslag, men de får komma med egna förslag på hur planeringen ska 

se ut. Men informanterna berättar att det förslag som ges från klienten ska vara likvärdig som 

deras eget förslag för att den ska vara godtagbar. 

”Där det finns en egen ide och där vi stöttar deras egna initiativ, blir de självförsörjande 

mycket fortare.” (H.3.a) 

”Jag tänker alltså det är ju om klienten kommer med förslag som är likvärdig med vad vi 

ställer för krav, tar man ju det tänker jag…”.(H.1.b) 

”Ifall man kommer fram till att en språkpraktik kan hjälpa den här klienten att hitta ett jobb 

långsiktigt kan man inte säga nej eller tacka nej till erbjudandet. För då är det risk att man 

kan få avslag på försörjningsstödet”.(C.b) 

 

När socialsekreteraren har kört fast i sitt arbete med klienten och inte upplever att de kommer 

vidare har de antingen möjlighet att byta handläggare eller att låta ärendet vila under en tid, 

enligt några informanter.  

”Det känns ju som att man ger upp, det blir lite så… Nu har jag gjort det här, nu har jag 

provat det här då kanske man lämnar till nästa handläggare och då kanske den personen 

börjar sin resa”.(H.3.a) 
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Vid en felsortering får ärendena utredas på nytt och nya insatser skall planeras, remisser 

skrivas m.m. säger en del av informanterna. De säger att när en sådan felsortering har gjorts 

kan processen fördröjas. 

”Man blir irriterad, det tar mycket tid… man tänker varför ska jag ta deras jobb? Just nu har 

jag ett sådant ärende, och jag vet att det här är tredagars jobb”.(H.2.b) 

 

Flera av informanterna säger att de nu på sista tiden har utvecklat verksamheten i den 

riktningen att gruppchefen har blivit som ett extra filter mellan socialsekreterare och 

mottagningsgrupp. Informanten säger även att detta kan vara ett steg i rätt riktning för att 

underlätta en snabbare hantering och undvika felsortering. 

”Sedan ni var här sist så har vi blivit bättre, nu så lämnas alla nya ärenden till chefen innan de 

kommer till oss socialsekreterare. Vilket kan göra att det minskar på antalet felsorteringar av 

klienter”.(H.2.b) 

”Jag anser att mottagningsgruppen, de är en sorteringsmapp. Men sen sitter jag och chefen 

för Stöd och Rehab, och gör en ny sortering”.(C.a)      

 

Avseende utvärdering av sitt arbete säger flera informanter att de genomför en 

statistiksammanställning ibland där nya klienter och avslutade klienter redovisas. De säger att 

det är mycket sällan som ett direkt utvärderingssamtal med klienter görs. De gånger en direkt 

utvärdering görs är det inte säkert att info som lämnats är uppriktig, då de är i 

beroendeställning, säger en av informanterna. 

”Varje år så har vi en enkätundersökning där klienten får säga hur de blir bemött. Men hur 

mycket svaren säger är en annan femma det är ju de som är jätte nöjda eller jättemissnöjda 

som fyller i enkäten”.(H.3.a) 

”Vi får ganska ofta höra vad de tycker om oss, om vi är bra eller dåliga”.(H.1.b) 

  

Situationer kan uppstå där klienter som informanten inte har träffat drabbas och får ett avslag 

på sin ansökan beroende på brist av information från socialarbetaren säger en informant. En 

annan informant säger att i dagsläget så har klienterna börjat och bli ett nummer och det kan 

de inte vara om de skall kunna motiveras. 

”För det vet jag själv att jag behöver ses som en person, av en annan person, för att kunna 

motiveras.” (H.4.a) 

 

Vad gäller fördelning av ärendena så säger alla informanter att de fördelas jämt mellan alla 

handläggare och inte specifikt efter klienternas behov. Enligt en av informanterna så behöver 
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socialsekreterarna en bred kompetens för att kunna anlägga en helhetssyn. Samma informant 

säger dock att specialisering kan både vara en fördel och nackdel för det sociala arbetet.  

”Vi delar inte upp klienterna efter specifika behov, utan vi försöker liksom dela broderligt och 

systerligt”. (C.a) 

”Klienterna är inte alls uppdelade på något viss” (C.b) 

”Det är både fördelar och nackdelar med specialisering, men risken är ju tex. att om man 

bara arbetar med en viss grupp så kan man bli mindre duktigt på att uppmärksamma andra 

problem t.ex. missbruk… Sen kan det vara bra också för det kan vara väldigt jobbigt också att 

hålla allt och alla i huvudet, ja ,jag vet inte”.(H.4.a)  

 

Informanterna säger att det inte finns specifika styrdokument eller målsättningar för arbetet 

med gruppen långtidsarbetslösa. Utan måldokumenten som finns avser unga -vuxna eller hela 

gruppen arbetslösa. Några informanter säger även att ett sådant dokument skulle kunna vara 

ett bra stöd för arbetet samt att detta dokument endast bör vara vägledande och inte några 

riktlinjer, men de sägs också att det är viktigt att det ges tid för att uppnå målsättningen i 

dokumentet.  

”En målsättning skulle kunna underlätta såklart. Men då måste det finnas tid för det också. 

Vad ska vi göra, när ska vi göra det osv., asså vem gör vad? Men annars skulle det underlätta 

om det fanns, visst.”(C.a) 

 

Alla informanter uppgav att de har telefontider under en timmes tid på morgnarna. De säger 

även att under och efter dessa samtal så sker även Journalföring samt andra administrativa 

arbeten som ingår. De dagar man har haft besök direkt efter telefontiden kan man ibland inte 

journalföra direkt utan arbetet läggs på hög säger en annan informant. Nästan alla informanter 

säger att deras arbete till stor del består av administrativa arbetsuppgifter såsom, 

journalföring, mindre utbetalningar, överklaganden, remiss skrivanden, kontakt med andra 

aktörer, avslagsbeslut, ärendedragningar, uppdatering av arbetsplan m.m. Informanterna säger 

att besökstid beräknas ta cirka en timme och nybesök mycket längre tid. 

”Vi gör mycket administrativt, mycket dokumentationer, mycket samtal vi har en telefontid 

mellan 09-10…”(H.1.b) 

 

En av informanterna säger att handlingsplaner brukar ta 1-1,5 timme, och att detta är ett 

mycket bra material som en första ingång i ett möte och början till ett förtroende. Informanten 

säger även att det möjlighet för en kartläggning kring klientens liv och en bra uppföljning för 
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att se hur det har gått framåt. Dock säger en annan informant att ibland så upprättas de 

individuella planerna utan klientens medverkan.  

”En arbetsplan är ett väldigt bra material, där man faktiskt kan få till någon form av möte, 

kanske en ingång till ett förtroende…”.(H.1.b) 

”Men då får man tänka på att vissa av de här individuella planerna har upprättats utan att vi 

ens har träffat klienterna, eller det har varit genom telefonkontakt och en sådan plan kan 

vara att man ska vara inskriven på AF och ta emot de insatser som erbjuds där. Det är inte så 

mycket, men det är ändå en individuell plan”.(H.4.a) 

 

Arbetet har ändrats mycket i jämför med några år sedan, då man träffade klienterna oftare, 

kanske en gång per månad, arbetet var mer anpassat till klienten och mindre pappersarbete, då 

såg man till helheten på ett helt annat sätt säger en av informanterna. Personer inom 

ekonomiskt bistånd hade oftare en bredare kompetens med erfarenhet från andra delar av 

socialtjänsten, de som arbetar inom ekonomiskt bistånd i dag har inte samma möjligheter att 

se de problem som finns säger informanten. Gemensamt för lyckade ärenden säger alla 

informanterna är att man lyckats få en bra kontakt med klienten och kunnat utveckla ett gott 

samarbete. Tillit mellan socialsekreterare och klient är grunden för ett gott samarbete, man 

kan inte lägga klienten i en arbetsmarknadsåtgärd utan att först ha hittat och helst löst den 

bakomliggande problematik som finns säger några informanter. 

”…De jag arbetade med, alla hade arbetat väldigt länge, alla förutom jag hade arbetat med 

olika missbrukargrupper, de hade jobbat med barnavårdsutredningar, de hade den 

kompetensen… man såg helheten på ett annat sätt”.(H.4.a) 

”jag eftersträvar alltid mer utbildning och mer kunskap… Nu på senare tiden har vi fått lite 

utbildningar, det är inte så lätt att få det. Det är budgeten, det är pengar…”(H.2.b) 

 

Det viktigaste i arbetet med långtidsarbetslösa är att ge hopp och visa på vad det finns för 

möjligheter säger alla informanter. Detta kan även vara att visa på möjligheter med studier, 

här är dock socialtjänsten begränsad genom att inte kunna bevilja försörjningsstöd till studier 

som berättigar till studiemedel säger flera informanter. En informant säger att det var bättre 

förr, för då kunde klienten komplettera studiebidraget med försörjningsstöd. En av 

informanter säger att hopp finns för att det blir en förändring avseende denna punkt om att 

politikerna ska vara mer öppna kring studier med komplettering med försörjningsstöd, för då 

har ju även våra klienter något att konkurrera med på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är en 

strukturell fråga och så säger informanten att socialtjänsten är dåliga på det. Nästan alla 
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informanter säger att vi idag på arbetsmarknaden har ett större krav på utbildning och språk än 

tidigare.  

”Tidigare så fanns det t.o.m. något som hette rekryteringsbidrag en kort period… och då var 

det många som började och studera och kom ut på arbetsmarknaden... arbetslöshet det är 

inte bara en individ fråga eller gruppfråga utan en strukturell fråga… studier är jätte viktigt, 

så jag önskar att politikerna blir mer generösa…”.(C.b) 

”det är ju väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, den är ju inte öppen för alla våra 

människor…kanske det behövs mer okvalificerade arbete så vi efterlyser mycket mera kurser i 

språk, alltså i svenska språket…”(C.a)  

 

Alla informanter säger att arbetsmetoder som används har påverkats av utbildningar som 

informanterna genomgått såsom KBT och MI. Informanterna berättar även om vikten och 

betydelsen av dessa två i kontakt med klienten. De säger även att en grund för arbetet är 

befintliga riktlinjer och socialtjänstslagen och att de har ganska mycket handlingsutrymme i 

sitt arbete. Flera av informanterna säger att de upplever tidspress och alltför hög 

arbetsbelastning, tillföljd av detta kan de inte tillämpa de arbetsmetoder som de skulle vilja. 

Två informanter säger att de kan hantera tidspressen, men för att kunna genomföra det arbete 

som krävs, behöver klientantalet minskas betydligt. 

”Jag tycker att jag har tid, jag tycker inte att jag är stressad eller på det sättet att jag inte 

hinner och sådär men, det kommer också med åren … Jag vill absolut minska ärendeantalet, 

på så vis får vi lite kvalitet och tätare kontakter bättre uppföljningar och mer tid”.(H.1.b) 

”Vi har ju en handlingsplan.. där står det hur vi ska jobba med våra klienter och den 

uppdateras varje år och den skal vi ju följa. Men om vi alltid lyckas med det som står i 

handlingsplanen, t.ex. det här att besöka klienter, det kan jag inte se att vi följer”. (H.3.a) 

 

En av informanterna säger att det finns en syn hos ledningen som kan innebära att 

socialsekreterarna koncentrerar sig på arbetslösheten och inte behöver de bakomliggande 

problem, det är vanligt att de i ledningen ser språket som huvudproblemet, men de tenderar att 

bortse från andra bakgrundsfaktorer som exempelvis bakomliggande trauman säger några 

informanter. 

”Det känns som att överordnade chefer tycker att det här räcker, så. Att vi har bara att göra 

med arbetssökande och man förstår inte den problematik som alltid ligger bakom”. (H.4.a) 
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Samverkan 

Alla informanter på enheten ekonomiskt bistånd säger att det finns en samverkan mellan 

kommunens arbetsmarknadsverksamhet, arbetsförmedlingen (AF) samt enstaka gemensamma 

projekt. Dessutom berättar informanterna att det förekommer samarbete med 

försäkringskassan, mottagningsgruppen, barn och ungdom, Stöd och Rehab. Men 

informanterna säger att den största samverkan som sker är samverkan med; AF, Kommunens 

arbetsmarknadsåtgärder och mottagningsgruppen. De säger även för att kunna genomföra 

denna samverkan med andra myndigheter avseende enskild klient så krävs samtycke från 

denna. Informanterna säger även att dessa samverkanspartner har olika planer för samma 

klient. 

”Det här med arbetslöshet det är en komplicerad fråga, det är många aktörer”.(C.b) 

”…så samverkar man kring klienter, alltså alla tre myndigheterna. Målet är att man ska ha 

samma planering helt enkelt så att man inte jobbar åt olika hål. För nu så får den arbetslösa 

en arbetsplan från oss, en jobb plan från den kommunala arbetsmarknadsåtgärden och en 

handlingsplan från AF, Det är tur att man inte är arbetslös”.(C.b) 

”Klienterna skriver på ett samtyckesintyg till inhämtning av info vid första besöket… gör han 

det inte så kan det påverka hans försörjningsstöd. Tyvärr”.(C.a) 

 

Samtliga informanter berättar även om betydelsen av samverkan som en avgörande faktor för 

arbete med långtidsarbetslösa. Socialsekreterarna säger att ett bra samarbete mellan de olika 

aktörerna underlättar arbetet och kan öppna nya möjligheter för klienten och deras väg till 

självförsörjning. En del av informanterna säger att de borde utveckla deras samverkan ännu 

bättre än vad det är idag. Medan några andra socialsekreterare säger att deras samverkan har 

blivit mycket bättre de senaste veckorna och att det är på god väg. De säger även att det blir 

lättare att jobba med klienten när man har en tätare kontakt med samverkanspartner.  

”Nu är det bra sen en vecka tillbaka då kontakten har blivit bättre. Sen dess har tre av mina 

klienter fått rätt hjälp… man kan alltid förbättra. Ingenting är perfekt. AF och kommunala 

arbetsmarknadsåtgärderna har sitt arbete vägg i vägg med varandra men deras samarbete 

var kasst det fanns knappt”.(H.2.b) 

”Kommunens arbetsmarknadsåtgärder samråder vi oftast inte med utan vi 

remitterar…”(H.3.a)  

 

En stor del av informanterna säger att de är missnöjda med det arbete som utförs av 

kommunens arbetsmarknadsverksamhet. En del informanter säger att de inte riktigt känner till 
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hur arbetet sker inom detta område. Flera av informanter säger även tror att, de skulle kunna 

utföra det arbete som görs där om de får motsvarande resurser.  

En annan informant säger att det viktigaste är en fungerande samverkan. Medan en annan 

informant säger att kommunala arbetsmarknadsåtgärder skall kunna bredda sina målgrupper 

då även människor som inte står så nära arbetsmarknaden borde kunna omfattas av 

verksamheten. Samma informant säger, för att verksamheten skall kunna vara kvar måste dess 

uppdrag revideras men detta är en diskussion för en högre nivå. 

”Om vi får motsvarande resurser och tid för det, då skulle vi kunna göra det”.(H.3.a) 

”Ingen får veta att det var jag..ler.. Jag tycker att mycket av det som det kommunala 

arbetsmarknadsåtgärdens verksamhet gör, får vi gå in i som socialsekreterare fast än vi har 

myndighetsutövning och har en massa andra…”. (H.1.b) 

 

En del av informanterna säger att ett nytt samverkansprojekt har startats där de tror att 

projektet kan vara av betydelse, då projektets syfte är att omfatta personer som har uppburit 

försörjningsstöd under ett år eller längre. Projektet har som uppgift att hitta nya arbetssätt, nya 

metoder, nya idéer för att få ut de långtidsarbetslösa i arbete eller studier, säger informanterna. 

En av informanterna säger att projektet bara har tillkommit då de kommunala 

arbetsmarknadsåtgärderna inte fått ut de långtidsarbetslösa, men att detta är endast ett projekt 

och inte en permanent verksamhet som startades av den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten.  

”Projektets personal är anställda genom kommunen centralt och inte av stadsdelen… Alltså 

den stora skillnaden är att projektet inte är en permanent verksamhet. Det har ju bara 

tillkommit för att den kommunala arbetsmarknadsåtgärden inte har fått ut de 

långtidsarbetslösa”.(C.b) 

 

Informanterna från kommun B säger att de arbetsplaner som utfärdas av AF, kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten och socialtjänsten har olika namn och innehåll. Medan 

informanterna från kommun A säger att de har olika innehåll men samma namn på de olika 

arbetsplanerna för klienterna. Gällande handlingsplanen utfärdad på arbetsförmedlingen, tar 

alla informanterna del av denna. Avseende plan upprättad hos den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten har kommun B ett krav på klienten att lämna in detta, medan 

informanterna i kommun A sällan eller aldrig ser denna plan.  

”…men om de gör en skriftlig planering inom den kommunala arbetsmarknadsåtgärden, det 

vet jag inte.. Nej ingen av klienterna har lämnat in en sån”(H.4.a) 
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”den kommunala arbetsmarknadsåtgärden kom också till för att vi ska ha full kontroll… vi har 

ett särskilt system som visar exakt när de har varit där och när de inte har varit där och varför 

de inte har varit där”.(H.1.b) 

 

Samarbete med andra delar av socialtjänsten är tidskrävande men nödvändigt säger flera 

informanter. Det kan, enligt en av informanterna från kommun A, inträffa att parterna tror att 

de andras respektive insatser är så omfattande att det kan leda till att de har alltför lite krav på 

klienten.  

 ”om exempelvis AF ger ett coach-stöd till klienten, så kanske de kommunala 

arbetsmarknadsåtgärderna inte ger fler insatser.”(H.3.a) 

 

Det finns även projekt som involverar andra aktörer i arbetet med särskilda grupper 

exempelvis ”L.D” där klienterna stegvis får stöd i utvecklandet av rutiner och kompetenser. 

Socialtjänsten har inte ensamt resurser för att genomföra denna insats säger en informant. De 

flesta informanterna säger att de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna inte fungerar som det 

är tänkt och att man inte riktigt känner till hur deras verksamhet fungerar då de säger att det 

arbete som utförs av dem skulle lika gärna kunna utföras av enheterna för ekonomiskt bistånd. 

Samtidigt säger en av informanterna från kommun B, att den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten ifrågasätts av de flesta klienter och de är väldigt negativa till de 

kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. Enligt informanten så anser inte klienterna att 

arbetsmarknadsåtgärderna är så positivt för dem som är arbetssökande. 

”Vi tycker ju inte att den kommunala arbetsmarknadsverksamheten fungerar och när vi tar 

upp det med vår chef är det precis som att hon vill inte riktigt föra vidare, erkänna det här 

problemet inför sin chef, eftersom hon verkar tycka att nej men vi hanterar det här så.”(H.4.a) 

”jag kan säga så här att de flesta klienter tycker väldigt negativt om den kommunala 

arbetsmarknadsåtgärden, för de säger att de ställer krav på mig och jag kan göra det själv, 

jag kan sitta hemma och göra det, de visar mig CV och lite så och många kanske kan eller har 

CV redan. Det tycker att inte är så positivt. Det är en kontroll, absolut”(H.1.b) 

 

I kommun A, uppger informanterna, att det är de sociala beredskapsarbetena (SBA) som 

förmedlas av de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna som hjälper klienten till egen 

försörjning. Detta säger informanterna vara det mest verkningsfulla instrumentet för att få ut 

de långtidsarbetslösa, då den ger klienten möjlighet att inse sin förmåga och sina potentialer 

att arbeta. Socialtberedskapsarbete, säger informanterna, öppnar dessutom 

arbetsförmedlingens verksamheter för klienterna och efter arbetet möjligheter till a-kassa och 

på så vis också egen försörjning och att denna åtgärd kan innebära en avgörande vändpunkt 
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för många klienter. Klienter som aldrig tidigare har haft ett arbete kan bryta sin arbetslöshet 

och gå vidare till andra arbeten säger informanten. Informanten säger att oväntade 

förändringar kan ske. Budgettekniska skäl kan dock innebära att personer som tidigare hade 

kunnat få SBA inte får det idag, säger en av informanterna.  

I kommun B så finns inte samma insats, säger en informant, utan berättar att de använder sig 

istället av insatser i form av språkkurser, praktikplatser, jobbsökarkurser och SFI, samt den 

nystartade projektet, ”Momentum”. En informant från kommun B säger att de använder sig av 

arbetsträning, där klienterna får försörjningsstöd under tiden de arbetstränar. Informanten 

lyfter vidare att det vore positivt med nystartsjobb och instegsjobb med avtalsenlig lön. 

Informanten säger även att studier borde kunna genomföras på grundskolenivå. 

”En SBA anställning är kanske den största insatsen vi har där vi faktiskt erbjuder ett 

jobb”.(H.4.a) 

”Nej det finns ingen form av socialt beredskapsarbete, vi har några platser för arbetsträning. 

Klienterna får försörjningsstöd under den månad de arbetstränar. Nja insatsen påminner lite 

om Fas tre som finns inom jobb och utvecklingsgarantin via af. Bättre med instegsjobb eller 

nystartsjobb med riktig lön eller att klienterna får möjlighet att åtminstone studera på 

grundskolenivån”(C.b) 

 

Vad gäller samverkan med Mottagningsgruppen så säger flera informanter att de är mycket 

viktigt och att det bör förstärkas. De säger även att när Mottagningsgruppen är lokaliserad i 

närheten så underlättar det samarbetet då deras klienter i ett första skede kommer i kontakt 

med dem. En av informanterna säger för att de ska kunna genomföra ett bättre arbete är det 

viktigt att Mottagningsgruppen remitterar rätt och att de tittar lite närmare på klienter som har 

varit borta från socialtjänsten ett tag och återkommer.  

”Problematiken är mottagningen, de måste remitera rätt, de måste kolla närmare på 

journalerna oftare… Nu har det blivit en ändring sen ni var här sist, nu lämnas allt till chefen 

först sen får vi ärendena från mottagningsgruppen”.(H.2.b) 

”Mottagningsgruppen sitter idag i **** och det är långt bort från oss, det skulle ha 

underlättat om de var i samma hus, då hade man haft ett närmare samarbete, men det finns 

planer på en omlokalisering vad gäller mottagningen…”(H.4.a) 
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Analys av resultat 

Klientrelation 

Människohjälpande organisationer som socialtjänsten har en moralisk värdegrund i varför de 

har etablerats. I vårt fall uttrycks denna värdegrund både i socialtjänstlagens portalparagraf 

och i socialarbetarnas identitet (Hasenfeld, 2010). Empirin visar enligt vår analys ett genuint 

engagemang från socialsekreterarna i hur de skulle vilja arbeta. 

När en klient kommer till socialtjänsten och säger att han eller hon har behov av 

försörjningsstöd så kommer denna genom telefonsamtal i kontakt med mottagningsgruppen, 

som är en del av socialtjänsten filter. Mottagningsgruppen gör en utredning av klienten och 

bedömer med utredningen som grund till vilken del av socialtjänsten klienten skall hänvisas, 

det vill säga att de gör en ”sortering” av klienterna till olika enheter inom socialtjänsten så 

som Stöd och Rehab, Enheten för ekonomiskt bistånd eller Barn och ungdomsenheten. När 

klienten har blivit hänvisad till rätt enhet skall ett nybesök göras och en ny utredning bör 

sammanställas.  Ett sådant förfarande sker dock inte alltid på grund av antalet klienter och 

tidspress som man har inom enheten. Däremot innebär ”sortering” av klienter en förutsättning 

för att rätt åtgärder ska kunna ges till rätt klient (Jfr Hasenfeld, 2010) men detta kan också 

innebära en klientifiering där individens speciella förutsättningar och problem ställs åt sidan 

(Johansson, 1997).   

Socialtjänsten utgår ifrån hushåll, där varje socialsekreterare är ansvarig för i genomsnitt 70 

hushåll, där varje hushåll kan vara bestående av flera individer. Varje socialsekreterare kan 

därför komma att handha ärenden där upptill 100 personer ingår. Detta skulle vi kunna koppla 

till det som Bergmark & Lundström (2008) beskriver som ett problem där effektiviteten är 

beroende av tillgången på personalresurser å andra sidan visar de också att kommuner med 

höga kostnader för försörjningsstöd samtidigt har ett större antal personer verksamma inom 

enheterna för ekonomiskt bistånd. Vår tolkning av empirin är att ärendemängden ökas utan att 

en motsvarande ökning av personalresurser sker.  

Enheten för ekonomiskt bistånd i kommun A, utgår i första hand från långtidsberoende av 

försörjningsstöd och inte långtidsarbetslöshet som kommun B och arbetsförmedlingen 

använder som begrepp i sitt arbete. Här skulle vi kunna koppla till både 

socialkonstruktionismen och organisationsteorin. Målsättningen för organisationen är att i 

första hand medverka till att klienterna blir självförsörjande. Hasenfeld (2010) talar om 

bevarande teknologier som en inriktning av en människohjälpande organisationsverksamhet, 
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den innebär att personers tillvaro kan förbättras men innefattar inte ett förändringsarbete. 

Denna typ av organisatorisk inriktning kan tendera till att vidmakthålla socialsekreterarnas 

definition av klienterna som beroende av försörjningsstöd. Användningen av de olika 

begreppen går också att förstå ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där varje 

organisation eller miljö skaffar sig ett eget samspel där en gemensam syn utvecklas. 

(Johansson, 1997)  

Vår tolkning av informanternas utsagor är att socialsekreterarna tror på ett att gott bemötande 

är avgörande för hur etablerandet av ett förtroende kan uppstå. För att få till ett sådant möte så 

säger informanterna att tid, förståelse och lyhördhet är tre viktiga komponenter för 

socialsekreteraren. Detta styrks av Jonsson (2001), där hon beskriver vikten av personlig 

kontakt och personkemi i arbetet med klienten, där möjlighet finns till personlig kontakt samt 

tid för möten. Ett tillfälle där socialsekreteraren i ett samspel med klienten kan identifiera 

dennas behov. 

Klienterna som kommer i kontakt med socialsekreterarna har i stor utsträckning problem med 

språk och hälsa som det framgår i resultatet. En snabb etablering av samarbete med klienterna 

underlättar deras möjligheter till motivation för att skapa sig en egen drivkraft. På så vis kan 

klienterna komma in på eller återinträda på arbetsmarknaden. Det beskrivs också av Jonsson 

(2001) att förutom arbetsmarknadens situation och arbetsgivarnas inställning så kan det 

förekomma många andra orsaker till långtidsarbetslöshet, så som bristande språkkunskaper, 

den socioekonomiska bakgrunden, sociala nätverk, bristande samarbeten mellan myndigheter, 

diskriminering och otillräckligt information hos klienten.  

resultatet visar att ju längre tid en person är utanför arbetslivet, desto svårare är det att hjälpa 

personen till att bli självförsörjande. Vår tolkning är att, beroende på den höga 

arbetsbelastningen som socialsekreterarna har så finns inte möjligheten till att träffa alla 

klienter och därför inte heller möjlighet till ett förändringsarbete i ett tidigt skede med 

klienterna.  

Det förekommer i vårt resultat att beslut om insatser ibland fattas över huvudet på klienterna. 

Vår tolkning är att detta förstärker tanken om att organisationens behov kommer i första hand. 

Då arbetet i stor utsträckning är ren administration och således finns det en tendens av att 

organisationens behov prioriteras i första hand på bekostnad av klientkontakten. Detta syns 

tydligt också i form av uppdelningen av klienterna summariskt efter hur stora 

personalresurserna är och inte framförallt efter klientens behov. Detta går också att förklara 
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med hjälp av Hasenfelds (2010) och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 

organisationens ledarskap spelar en central roll i skapandet av och genomförandet av 

rationaliseringen av arbetet. Hasenfeld (2010) beskriver vidare att verksamheten är 

sakorienterad eller människoorienterad. Den ökade administrativa delen som 

socialsekreterarna beskriver av verksamheten tolkar vi som liktydigt med en ökad 

sakorientering av verksamheten. Fokus flyttas från klientens behov till organisationens behov. 

Vi ser en koppling mellan en sakorientering av verksamheten och den paternalistiska modell 

som Milton (2006) beskriver, där klientens skyldigheter förstärks på bekostnad av dennas 

rättigheter eftersom organisationens administrativa verksamhet i första hand är utformad för 

att säkerställa att klienten fullföljer sina skyldigheter (Johansson, 1997).   

Vårt resultat visar att socialsekreterarna anser att en minskning med hälften av klientantalet är 

nödvändigt för att kunna genomföra det arbete som socialsekreterarna anser krävs med de 

långtidsarbetslösa. Vår tolkning är att cheferna har en begränsad möjlighet att överblicka hur 

mycket och med vilken regelbundenhet socialsekreterarna träffar sina klienter. Cheferna 

utgår, enligt vår tolkning av resultatet, att socialsekreterarna träffar sina klienter så mycket 

som de borde utifrån den uppgift som socialtjänsten har. Det är möjligt att det finns ett fel i 

kommunikationen mellan socialsekreterarna och dess chefer och i vilket fall är det tydligt att 

deras bild inte stämmer överens. Socialsekreterarna upplever att utifrån den arbetsbelastning 

som de har kan de inte göra mer för klienterna än organisationens krav. Det finns vissa 

motsättningar i socialsekreterarnas utsagor avseende hur ofta de träffar sina klienter, 

sammantaget i utsagorna från dessa får vi dock en enhetlig bild av att de inte träffar klienterna 

så ofta som de tycker att de borde. Jonsson bekräftar ovanstående tolkning i sin FoU-

södertörn (2001) och skriver att resurser i form av exempelvis tid som avsätts av den 

stödjande organisationen till den arbetslöse är för knapp. Sammantaget tolkar vi resultatet som 

att vissa socialsekreterare presenterar vad som borde göras och inte vad som görs.  

Resultatet understryker att socialsekreterarna har ett ganska stort handlingsutrymme då de har 

viss delegation samt tolkningsföreträde, i förhållande till klienten, vad gäller socialtjänstlagen. 

Handlingsutrymmet som socialsekreterarna anser att de har kan förstås ur ett uppifrån- ner 

perspektiv (Johansson, 1997). Samtidigt visar vårt resultat att socialtjänstlagens portalparagraf 

tycks vara en värdegrund som används av enskilda socialsekreterare snarare än av 

socialtjänsten i stort. I jämförelse med socialsekreterarna så ser vi dock att klienternas 

handlingsutrymme är mycket begränsat. Vi kopplar detta handlingsutrymme till Hasenfelds 

(2010) teori som beskriver socialarbetare som en bärare av den moraliska värdegrunden som 
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uttrycks i socialtjänstlagens portalparagraf. Vår tolkning är att socialsekreteraren i viss mån 

styrs av denna värdegrund i sitt dagliga arbete. Resultatet antyder att socialsekreteraren 

använder sitt handlingsutrymme i linje med sin moraliska värdegrund där den politiska 

styrningen och organisationens kultur utgör en begränsning för det arbete som 

socialsekreteraren gör. Hasenfeld (2010) uttrycker denna balansgång med att socialarbetaren 

utövar ett moraliskt entreprenörskap. Där han skriver att: ” workers engarge in moral 

entrepreneurship through their own actions”.(Hasenfeld, 2010 s.103)  

I de fall där en klient ger ett förslag istället för det förslag som ges av socialsekreteraren väljs 

klientens förslag om det bedöms vara likvärdigt. Utifrån resultatet visar det sig att klienterna 

snarare är begränsade till att ta emot den insats som erbjuds. Alternativt får de ta 

konsekvensen av handlandet, i form av avslag på ansökan om försörjningsstöd. Enligt en av 

cheferna är det handlingsutrymme som avses, och som klienten har att relatera till, är i 

förhållande till kommunala arbetsmarknadsverksamheten och inte i relation till enheten för 

ekonomiskt bistånd. Detta är ett exempel på den maktobalans som finns i klientens relation till 

en myndighetsutövande socialsekreterare/organisation.  

Avseende relationen mellan socialsekreteraren och klienten, beskriver Payne (2008) att det 

verkar finnas enbart två möjliga roller där parterna besitter olika slags makt. 

Socialsekreteraren besitter en makt i kraft av institutionell position som härrör ur professionell 

kunskap och den sociala instansens auktoritet, klientens makt är däremot begränsad till sin 

privata sfär. Ett ytterligare exempel på det begränsade handlingsutrymmet är också 

socialtjänstens begränsade urval av åtgärder, där den enda åtgärden som finns för deras 

klienter ofta är hänvisning till den kommunala arbetsmarknadsverksamheten, dit de oftast 

hänvisas redan i mottagningsgruppen. Som Billquist (1999) beskriver och resultatet anger kan 

”felsortering” innebära ett eventuellt merarbete för socialsekreteraren och fördröjning av rätt 

insatser för klienten. 
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Arbetsmetoder 

Arbetsmetoder som socialsekreterarna anger att de använder sig av i sitt arbete med 

långtidsarbetslösa är beroende av klientrelationen samt de individuella behoven som 

klienterna har. Valet av metod överskuggas av en hög arbetsbelastning och brist på tid i möte 

med klienten (Jonsson, 2001). Vår tolkning är att Socialsekreterarna inte använder sig av 

någon specifik metod i sitt arbete utan av ett förhållningssätt. Detta är på grund av det stora 

antalet klienter, ökad administrativt arbete och därigenom en påtaglig tidsbrist. Avseende val 

av arbetsmetoder så påpekas det i FoU- Södertörn (1999) att en större tyngd på 

lösningsfokuserade samtal bör läggas i arbetet. I resultatet nämns det också att MI som både 

metod och förhållningssätt är svårt att genomföra med socialtjänstens klienter då merparten av 

dessa har svårigheter med det svenska språket och tolk måste användas. Vi tolkar 

socialsekreterarnas utsaga som att de tror, att MI är en kraftfull metod som möjliggör ett stöd 

till klienten i dennes förändrings arbete, men att den tiden och möjligheten inte finns. Enligt 

Hasenfelds (2010) teori tolkar vi den verksamhetsinriktningen som; förändringen av 

människor som en verksamhet där lösningsfokuserat arbete ingår. 

Våra resultat visar att socialsekreterarna träffar klienterna var sjätte månad och detta sker då 

handlingsplaner ska förnyas. Vidare kan detta enligt vår tolkning av informanterna bero på 

den höga arbetsbelastningen och de organisatoriska kraven som ställs på socialsekreteraren. 

Resultatet visar också på en frustration hos socialsekreterarna när de inte kan göra det arbete 

som de anser vara ett socialt arbete med kvalitet. Detta går att förklara med det Johansson 

(1997) beskriver i ”Gräsrotsbyråkraten” där han visar att socialsekreteraren kommer i kläm 

mellan klientens behov och organisationens krav. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

kan man tänka sig att detta är en bild av skeendet där organisationen och socialsekreterarens 

roller förändras.  

Då socialsekreteraren inte alltid träffar klienten kan han eller hon svårligen föreslå åtgärder 

som är anpassade efter klientens behov. Enligt Blom (1998) har socialtjänsten ofta svårigheter 

att tillse att den nödvändiga helhetssynen kan skapas. Vi tolkar empirin med ovannämnda 

stödjande teori som ett resultat av en för hög arbetsbelastning och de krav som organisationen 

har. MI används också som ett stöd för socialsekreterarna i deras arbete med klienten och 

hantering av de utmaningar som de ställs inför. MI, i socialsekreterarnas krets är regelbunden, 

men i förhållande till klienten används den inte systematiskt som en metod.  

Efter våra samtal med socialsekreterarna gör vi tolkningen att de använder sig av ett 

systemteoretiskt synsätt. Ett exempel på detta är att de ibland använder sig av trepartsamtal, 
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dessa kan inbegripa handläggare utanför enheten för ekonomiskt bistånd eller personer som är 

särskild betydelsefulla för klienten. Thorén (2006) beskriver i sin studie att trepartssamtalen 

också kan användas för att ta fram klientens egna resurser. Det går också att se 

trepartsamtalen som en kontroll av klienten 

Vår tolkning av utsagorna från informanterna är att kontroll är ett betydande inslag i deras 

myndighetsutövning. Socialsekreterarna utrycker osäkerhet kring vad klienten gör antingen då 

de inte träffas eller när de omfattas av en åtgärd utanför den egna domänen. Vårt resultat visar 

på en maktstruktur där socialsekreterarna som myndighetsutövare både måste vara 

kontrollerande och utnyttja sitt handlingsutrymme till att möta klienternas egna idéer och 

förslag. Denna tolkning bekräftas av Thorén (2006) och beskrivs som typiskt för Workfare-

modellen där kontroll är ett genomgående tema. En av informanterna säger att för att vara en 

god socialtarbete måste denna ibland frångå vissa regler för att kunna ge klienten det stöd som 

han eller hon behöver, exempelvis kostnader för utbildning. Detta tolkar vi som att 

socialsekreteraren har en utgångspunkt i sitt arbete med klienten och organisationen har sin 

utgångspunkt i kommunens målsättning att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Detta 

stöds också av Lipsky (1980) som i sin text om frontlinjebyråkratisk linje förordar ökade 

aktiveringskrav på klienten och av Thorén (2006) som hävdar att en dylik linje kan resultera i 

lägre kostnader för försörjningsstöd. Vårt resultat kan också ses som att socialsekreterarnas 

utgångspunkt är att de vill stödja klientens förändringsarbete och samtidigt försöka möta 

organisationens utgångspunkt, att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Det framkommer 

också utifrån vår tolkning att budgeten påverkar det arbete som görs och de insatser som 

erbjuds klienten. Det framkommer att budgeten påverkar den kompetensutveckling som 

socialsekreterarna har behov av. 

Arbetsmetoderna innefattar även rutinmässigt arbete, där ett exempel är ”sorteringen” av 

klienter till olika verksamheter. Det förekommer att klienterna inte sorteras till rätt åtgärder 

kopplat till de behov som de har. Detta innebär i sådana fall merarbete och att klienterna 

hamnar mellan stolarna. Detta stöds även av Billquist (1999). Däremot så beskriver Hollertz 

(2010) i sin avhandling att en klientsortering kan ske på grundval av att skilja värdiga klienter 

från ovärdiga. Avseende klienters rätt till försörjningsstöd eller om klienten har rätt till 

inträdet till organisationens åtgärder och till vilken instans denna ska remitteras.  

Detta vill vi koppla till Midrés (1995) avhandling, Bot, bedring eller brød avseende värdiga 

och ovärdiga klienter till klienters rättigheter och skyldigheter. Utifrån socialsekreterarnas 
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utsaga tolkar vi att det kan finnas en tendens mot en mer paternalistisk villkorslinje för 

ekonomiskt bistånd, då informanterna påtalar att den administrativa delen av arbetet har ökat. 

Detta tolkar vi som att villkoren i form av organisationens kontrollfunktion har förstärkts. 

Denna tolkning relaterar vi till Milton (2006) där hon ifrågasätter den paternalistiska 

villkorslinjens effektivitet.      

Avseende specialisering så har socialsekreterarna ett problematiserande förhållningssätt. De 

allra flesta socialsekreterarna understryker vikten av att tillämpa en helhetssyn i arbetet med 

klienten, inte minst för att ge rätt stöd till varje klient. En specialisering skulle också kunna 

innebära att ett djupare arbete kan göras med klienten. Tidsbrist och överbelastning gör dock 

att frågan idag inte är aktuell. Däremot nämns att det vore värdefullt med en bredare 

erfarenhet hos socialsekreterarna. Informanternas svar går att jämföra med både vad tidigare 

forskning och teorier visar vad gäller specialiseringen. Där specialiseringen beskrivs både 

som en positiv och negativ utveckling. Specialiseringen kan leda till att helhetssynen kan 

försvinna men arbetet kan dock vara riktat mer mot klientens behov. (Bergmark & Lundström 

2008; Blom, 1998; Socialstyrelsen, 2002) 

Den övergripande tolkningen som vi gör kring arbetsmetoder är att socialsekreterarna 

använder sig av befintliga handlingsplaner, riktlinjer och socialtjänstlagen som en grund för 

sitt arbete. En informant säger att vad gäller handlingsplanen för socialtjänsten så kan denna 

inte se att de följer den. Men det förekommer också i samtalen att informanterna inte har 

något specifikt måldokument för gruppen långtidsarbetslösa vuxna. Våra informanter 

uttrycker att ett sådant dokument vore bra, så länge detta inte är riktlinjer utan vägledande och 

inte minst att det är realistiskt i förhållande till det resurser som finns.  

Flera socialsekreterare säger att de inte har tid att göra ett socialtarbete med hög kvalitet. Vår 

tolkning är att socialsekreterarnas överbelastning och tidsbrist gör att klienterna endast vid 

enstaka tillfällen får ta del av systematiska arbetsmetoder. Detta läggs även fram i FoU-

Södertörn (1999) som beskriver att tid måste finnas och ett lösningsfokuserade arbete bör ges 

större betydelse i arbetet med de långtidsarbetslösa.  
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Samverkan 

Organisationen kräver att klienter remitteras till arbetsmarknadsåtgärder, vikten av detta 

uttalas också på politisk nivå i kommunerna. Utifrån våra resultat ser vi att samverkan sker 

med ett flertal andra verksamheter och myndigheter.  

De viktigaste aktörerna i samverkansarbetet är Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

kommunala arbetsmarknadsverksamheter samt socialtjänstens olika enheter. I huvudsak så 

har enheten för ekonomisktbistånd sin största samverkan med den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten och AF enligt alla informanter.  

Vi ser samverkan som ett exempel på en socialkonstruktion som har utvecklats till att bli en 

ledstjärna för socialt arbete. Samverkan ses av beslutsfattare och myndigheter både som ett 

sätt att effektivisera resursanvändningen. Samverkan ses också som ett sätt att möta den 

tilltagande specialiseringen av olika verksamheter för att visa på en enhetlighet i 

myndighetsutövandet. Bergmark & Lundström (2008) och Stålberg (2008) beskriver också att 

detta är resurser som erbjuds på både statlig och kommunalnivå för att minska arbetslösheten 

och stödja klienten tillbaka in i arbete. Enligt Hasenfeld (2010) kan en samverkan mellan 

dylika aktörer förbättra konkurrenskraften och effektiviteten på ett sätt som inte skulle vara 

möjligt i det traditionella myndighetsutövandet.  

Informanterna säger att avseende samverkan som berör enskild klient så är socialsekreterarna 

i behov av ett samtycke från klienten. Dessutom säger informanterna att om klienten inte 

skriver på ett sådant samtycker så riskerar klienten en konsekvens i form av avslag på ansökan 

om försörjningsstöd. Detta krav kan vi koppla till det som Abrahamsson & Andersen (1998) 

beskriver kring den rationalistiska organisationsteorin, där den ger oss möjlighet att förstå den 

position som klient och socialsekreteraren befinner sig i, i form av krav, förväntningar och 

ambitioner. Detta understryker Burr (2003) genom att beskriva att den relation som finns 

mellan klient och socialsekreterare sker i en kontext där maktstrukturen är asymmetrisk 

beroende på att klienten har att följa de regler som hjälparen arbetar efter. Klientens roll 

tenderar därför att blir underordnad socialsekreterarens, vilket kan ses som ytterligare en 

socialkonstruktion. 

Vad gäller den kommunala arbetsmarknadsverksamheten säger flera av informanterna att de 

inte riktigt vet vad som görs där samtidigt så säger en del informanter i båda kommunerna att 

de själva skulle kunna utföra det arbete som görs där, under förutsättning att de ges 

motsvarande resurser. Vi skulle kunna tolka deras motsägelser på flera sätt. Varav ett sätt kan 
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vara att de p.g.a. bristande samverkan inte vet vad som görs. En annan tolkning skulle kunna 

vara att klienter som varit på den kommunala arbetsmarknadsverksamheten och inget har hänt 

samtidigt som de länge har varit inskrivna på enheten för ekonomiskt bistånd. Det tredje 

alternativet skulle kunna vara att det är en komplex situation, där socialsekreterarna möjligen 

vill säga att de har behov av resurser för att använda och vidmakthålla en specialistkompetens 

för att kunna stödja sina klienter på rätt sätt. (jfr Bergmark & Lundström 2008 om horisontell 

Vs vertikal specialisering). Vilket kan tolkas med hjälp av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv där detta skulle kunna exemplifiera det pågående samspelet mellan det sociala 

arbetets aktörer. (Jfr Payne, 2008)  

Socialsekreterarna i kommun B, beskriver den kommunala arbetsmarknadsverksamheten som 

en kontrollfunktion. Den kommunala arbetsmarknadsverksamheten är tillgänglig för 

socialtjänsten så att de kan följa vad klienterna gör och när de gör det d.v.s. verksamheten 

tillhanda håller en förstärkning av socialtjänstens kontrollfunktion. Verksamheten kan förstås 

från Hasenfelds (2010) organisationsteori som att den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten i första hand bidrar till en bevarande teknologi.  

Enligt socialstyrelsen (2002) är förutsättningen för en god verksamhet att den uppfattas som 

meningsfull för de som deltar i den. Vi kan inte se i resultatet att så är fallet här. Då vissa 

informanter hävdar att den kommunala arbetsmarknadsverksamheten måste förändras, där 

informanterna beskriver en otydlighet i vad de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna 

innefattar samt ett ifrågasättande av dem, då dessa är begränsade till en viss grupp av klienter.  

Socialstyrelsens (2002) och SKL (2007) beskriver att när samverkan fungerar så ger den en 

bättre kunskap om individerna hela behovsbild. Däremot beskriver socialstyrelsen i sin 

rapport att individer med behov som är otydliga och sammansatta är risken större att de 

hamnar i en rundgång.  

Den åtgärd som vi tolkar som den mest effektiva på grundval av vårt resultat är socialt 

beredskapsarbete (SBA) som också öppnar dörrarna till både AF:s olika insatser och A-

kassan. Informanter från kommun A, där SBA erbjuds, beskriver SBA som den mest 

kraftfulla åtgärden. Detta därför att SBA är ett arbete med visserligen låg men avtalsenlig lön 

och inget bidrag, där arbetet leder till en förstärkning av klientens självbild. Medan i kommun 

B, där det inte fanns SBA, erbjuds istället arbetsträning, där klienterna får försörjningsstöd 

(bidrag) under den månad klienten arbetar. 
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Det framkommer också att informanterna tar del av flera olika handlingsplaner som klient och 

socialsekreterare måste förhålla sig till. Dessa handlingsplaner har i kommun B, olika namn 

beroende på vilken instans som har utfärdat den till klienten. Det utfärdas alltså tre olika 

arbetsplaner för klienten, specifika för varje samverkanspart (arbetsförmedlingen, 

socialtjänstens och kommunala arbetsmarknadsverksamheten). Och som en av enhetscheferna 

säger ”tur att man inte är arbetslös”. Hennes utsaga tolkade vi som att dessa tre 

handlingsplaner kan förvirra klienten, samtidigt som klienten är i ett ekonomiskt behov med 

vissa svårigheter att klara sig och inte minst språksvårigheter. Allt detta kan kännas tungt för 

den arbetslöse som redan i botten har flera andra problem att förhålla sig till. I arbetet med 

den långtidsarbetslösa påverkar detta förhållande, arbetet på så vis att det kan vara svårt för 

socialsekreterarna att veta om åtgärderna som genomförs av den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder krävs för klienten, 

detta gäller kommun A, där man inte tog del av den kommunal arbetsmarknads-

verksamhetens plan för klienten. 

Socialstyrelsen (2002) betonar i sin rapport vikten av tydliga och individuellt anpassade mål 

för klienten för att säkerställa individens delaktighet. Tydliga och individuellt anpassade mål 

är en förutsättning för att få till stånd en förändring av människors beteenden och därmed 

placera verksamheten i en människoförändrande organisation, enligt Hasenfeld (2010) . Vi 

menar att en förutsättning för förändring är delaktighet och en förutsättning för delaktighet är 

att de människor som omfattas förstår den begreppsapparat de har att relatera till (Jfr 

Johansson, 1997).   

Lokaliseringen av samverkanspartners verksamheter har betydelse för hur effektiv samverkan 

blir, ifall det finns ett stor geografisk distans mellan dessa så försämras förutsättning för 

samverkan och tillgängligheten till varandra. Vi tolkar resultatet som att informanterna säger 

att en bra samverkan mellan olika parter ger en positiv respons till klienternas behov och 

socialsekreterarnas möjlighet till att få en helhetssyn. Detta perspektiv lyfts även fram i 

Socialstyrelsens (2002) och SKL (2007). Samverkan kan innebära utifrån vår tolkning av 

resultatet, att en högre arbetsbelastning kan uppstå då remisser måste skrivas och fler 

kontakter upprätthållas. Bergmark & Lundström (2008) visar att samverkan är mest 

omfattande avseende ärenden kring ekonomiskt bistånd, men vi anser att det är viktigt att 

notera att Lundmark & Bergströms studie omfattar mötestid och inte det för- och efterarbete 

som våra informanter uppfattar som mycket arbetskrävande.  
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Sammanfattning av analysen 

Klientrelation 

Då socialsekreterarnas arbetsbelastning är hög påverkar detta hur det sociala arbetet 

genomförs med klienten. Som analysen och resultat visar, så kommer den höga 

arbetsbelastningen ur de krav som ställs på socialsekreteraren från organisationen. Med krav 

menar vi det administrativa arbetet som måste genomföras för att klienten ska få ” rätt hjälp” 

och kunna kontrolleras.  Socialsekreterarnas tidsbrist kan förhindra eller försvåra etablerandet 

av den kontakt med klienten där dennas behov kan identifieras. Det som framkommer i 

analysen och resultat visar att frånvaron av en identifiering av klientens behov kan leda till att 

socialsekreterarna fattar vissa beslut över huvudet på klienten. Detta kan i sin tur leda till 

felaktiga beslut och åtgärder. Vilket även undertrycks av Johansson (1997), där han anger att 

organisationen måste innefatta tre olika nivåer, den tekniska nivån, den administrativa och 

den institutionella nivån. 

Med utgångspunkt från Hasenfelds (2010) modell av hur människohjälpande organisationer 

kan vara uppbyggda ser vi att socialtjänsten i sitt arbete med de långtidsarbetslösa strävar mot 

ett förändringsarbete men levererar huvudsakligen ett stödjandearbete som vidmakthåller 

klienternas situation och gör den mer dräglig.  

Arbetsmetoder 

De arbetsmetoder som idag genomförs av socialtjänsten är ett förhållningssätt som tar sitt 

avstamp i lösningsfokuserat arbete och MI. Analysen visar genomgående att 

socialsekreterarna anser att det finns en överbelastning av ärenden på dem samt att de inte 

anser att de träffar klienterna så ofta som de tycker att de borde för att leverera ett 

socialtarbete med god kvalitet. Som analysen har visat så är socialsekreterarna i behov av 

minskning av antalet klienter för att både kunna genomföra det arbete som krävs med de 

långtidsarbetslösa samt för att kunna genomföra MI som metod, då det finns ett stor 

förtroende för denna metod. Socialsekreterarna har ingen möjlighet att använda sig av de 

metoder som krävs för att få till stånd ett förändringsarbete med klienten, på grund av tidsbrist 

enligt oss. 
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Samverkan 

Det framkommer i analysen att samverkan är av stor betydelse för ett gynnsamt resultat för 

klienten. Det framkommer viss misstro mot den kommunala arbetsmarknadsverksamheten 

och dess roll i samverkan. Därför ser vi skäl att anta att detta är till viss del beroende på 

kommunikationsbrist, konkurrens om resurser och olika uppfattningar kring var specialist 

funktionen skall finnas. Av detta skäl kan vi se att samverkan med den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten är mer till skada än till nytta för klienten.  

Strukturella frågor 

Utifrån informanternas utsagor avseende de problem som vi kan finna i arbetet med de 

långtidsarbetslösa, återfinns i stor utsträckning, problem av strukturell art. Med detta menar vi 

både resursbristen inom socialtjänsten i form av bl.a. personal, bristande kommunikation 

mellan de olika samverkansparterna. Ett annat problem som skulle kunna vara är att det sker 

en sortering i ett tidigt skede där socialsekreterarna i mottagningsgruppen har för lite 

information om klienten och inte riktigt känner till klientens behov. 
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6. Diskussion 
Detta diskussionsavsnitt innefattar en diskussion kring analys, metod och resultat. 

Analys Diskussion  
Vår förförståelse har utvecklats i takt med att vi har skaffat oss mer kunskap och information 

med hjälp av både den tidigare forskningen som vi har fått fram samt genom 

samtalsintervjuerna. Vår förförståelse har dock varit grunden för det syfte som vi har 

formulerat och de frågeställningar som vi har ställt. Med teorier, den tidigare forskningen och 

resultaten som byggstenar, ser vi en hermeneutisk spiral där varje ny byggsten skapat en ny 

förståelse för oss. Analysen av varje byggsten har också bidragit till en förståelse av helheten 

och därmed nya frågor och tankar för vår empiri. Vi vill uppmärksamma att vår förförståelse 

kan ha påverkat vår analys och att analysen har påverkats av de teorier och den metod som vi 

har valt att använda. 

I vår förförståelse kan vi se att många av våra förutfattade meningar om hur socialtjänsten 

arbetar stämde. I förhållande till vår förförståelse kan vi konstatera att socialtjänstens arbete i 

allmänhet är både mer omfattande och mer sammansatt än vad vi hade föreställt oss. Vi ser nu 

att socialsekreterarens roll innebär bl.a. att socialsekreteraren hela tiden måste förhålla sig till 

både organisationens krav och klientens behov. Samtidigt som socialsekreteraren måste 

fortsätta att vara en bärare av de värden som är utgångspunkten för socialt arbete. Avseende 

klient relationen hade vi inte förutsett att socialsekreterarna skulle ha en sådan arbetsbörda, 

där de inte har möjlighet att träffa klienten så ofta som socialsekreterarna anser att det behövs.     

Under analysen av vårt resultat märkte vi att en utveckling av vår tematisering ägt rum till 

våra tre teman fogade vi temat strukturella frågor. 
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Metoddiskussion 
Med vår vetenskapliga position har vi möjlighet att besvara frågor som rör hur det 

interpersonella utbytet sker och därmed hur socialtjänsten arbetar med långtidsarbetslösa. Den 

hermeneutiska ansatsen kopplar vi till socialkonstruktionismen. En nackdel med den 

kvalitativa metoden och den hermeneutiska ansatsen är att den, i vårt fall, omfattar ett 

begränsat område och få informanter. Detta gör att generaliserbarheten kan vara mer 

begränsad än om vi genomfört en kvantitativ studie med större empiri. Vi har med vår 

betoning på förståelse en möjlighet att ta in även utsagor, som vi inte har förutsett. En 

triangulering i form av användande av både en kvalitativ och kvantitativ studie hade kunnat 

förstärka vår uppsats generaliserbarhet. 

Diskussion kring våra slutsatser  
Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera det arbete med de långtidsarbetslösa som 

bedrivs av socialtjänstens enheter för ekonomiskt bistånd i två kommuner i Stockholms län. 

Vi använde oss av en kvalitativ metod, där vi intervjuade fyra socialsekreterare och två 

enhetschefer. Forskningsområdet som denna uppsats behandlat har visat sig vara mer 

komplext än vad vi har kunnat föreställa oss.  

Vi utgår från de fyra punkter som vi valt att sammanfatta analysen med. Vår målsättning i 

diskussionen är att ifrågasätta och utveckla våra slutsatser samt visa var vi tycker att en vidare 

forskning kan vara av särskild betydelse. 
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Klientrelation 

Gemensamt för socialsekreterarna är att de alla uttalar ett genuint intresse för att stödja 

klienten i ett förändringsarbete och att de har tidsbrist tillföljd av en hög arbetsbelastning. 

Deras arbete har därför blivit ett administrativt arbete i större utsträckning än vad de önskar 

och vad de anser vara förenligt med att stödja klienten.  

Vi skulle också kunna säga att socialtjänsten enhet för ekonomiskt bistånd i större 

utsträckning innefattar myndighetsutövande än förändringsarbete. Där vi kan göra slutsatsen 

att i en myndighetsutövande organisation är det nästan omöjligt att bidra till ett 

förändringsarbete hos klienten. Detta då den maktstruktur som etableras i samband med 

myndighetsutövning begränsar möjligheten till att etablera en god relation som Jonsson 

(2001) och Socialstyrelsen (2002) beskriver som en betydelsefull faktor i förändringsarbete. 

Vi kan samtidigt koppla ovan nämnda resonemang till det Johansson (1997) och Billquist 

(1999)  skriver att myndighetsutövning är svår att förena med förändringsarbete.  

Problemet för socialsekreterarna och möjligen klienterna blir då att denna administrativa roll 

inte blivit explicit uttryckt till socialsekreterarna. Samtidigt visar uppdelningen av klienter 

mellan handläggare att man utgår från organisationens behov snarare än klientens. Då 

organisationen har som målsättning att socialsekreterarna skall ha en jämn arbetsbörda. Med 

tanke på att klientens behov kan variera och socialsekreterarnas individuella förutsättning 

eller kompetens skiljer sig åt, bör hänsyn tas till på vilket sätt klienternas behov möts i valet 

av socialsekretare, vilket inte görs idag enligt vår analys (Jfr Jonsson 2001). Vi kan se att 

socialsekreteraren får mer administrativa arbetsuppgifter och på så vis har fått en roll där 

deras generalistkunskaper som gräsrotsbyråkrat har försvagats. I kontakten med enheten för 

ekonomiskt bistånd kan det därför finnas en ökad risk för att klienterna objektifieras. Vi ser 

utvecklingen mot en mer renodlad administrativ roll för enheten för ekonomiskt bistånd som 

en baksida av den specialisering som sker. Då man lyfter det stödjande, förändrande och 

motiverande arbetet utanför enheten för ekonomiskt bistånd till, exempelvis den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten. 

En av enhetscheferna berättade att deras enhet inte i första hand tänker på sina klienter som 

långtidsarbetslösa utan som långtidsberoende. Tanken på klienterna som långtidsberoende kan 

möjligen vara en logisk följd av att enheterna för ekonomiskt bistånd har en minskning av 

kostnaderna för försörjningsstöd som en av sina mest styrande målsättningar. Tanken att 

klienterna är långtidsberoende kan påverka socialsekreterarnas tankar och möjligheter till att 
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motivera sina klienter, då en förutsättning för motiverings- och förändringsarbete är en tro på 

klientens förmåga (Revstedt, 2000). 

Även ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där klienten och socialsekreteraren, 

konstruerar sina respektive roller och förmågor, kan det finnas en risk att socialsekreteraren 

med sin föreställning om långtidsberoende förstärker en negativ självbild hos klienten. Detta 

kan kopplas till en maktstruktur för organisationen där både socialsekreteraren och klienten 

ingår och i denna process förstärker sina föreställningar om sig själva och varandra 

(Johansson, 1997). I vår empiri har vi dock tydligt sett att socialsekreterarna uttalar betydelsen 

av att ge sina klienter hopp som en förutsättning till en förändring. 

Det överskuggande problemet som vi vill uppmärksamma är att socialsekreterarna i våra 

studerade områden inte har tid att träffa sina klienter tillräckligt mycket. Vi menar att denna 

situation påverkar alla aspekter av klientrelationen. 
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Arbetsmetoder 

Socialsekreterarna som vi har mött har talat om en överbelastning av ärenden som gör att de 

inte träffar sina klienter så ofta som de borde för att uppnå en god kvalitet i sitt arbete. Våra 

informanter berättade att de skulle behöva en betydande minskning av antalet ärenden för att 

möta sina egna krav på kvalitet i arbetet. En återkommande fråga vad det innebär för arbetets 

kvalitet är att socialsekreterarna inte träffar sina klienter mer än vad de administrativa kraven 

föreskriver. Vi upptäckte under arbetets gång att det fanns en tendens till att tala om vad som 

borde göras istället för kring vad som faktiskt görs, detta grundar vi på motsägelser som har 

gjorts i intervjutillfället och att en del av informanterna explicit uttryckt vad de tycker borde 

göras. Vi lade dessutom märke till en skillnad i hur enhetscheferna och socialsekreterarna såg 

på arbetsbördan. Det finns ett möjligt kommunikationsproblem mellan nivåerna i 

organisationen. Enhetscheferna tycks i större utsträckning än socialsekreterarna vara styrda av 

de övergripande målsättningarna avseende exempelvis kommunens ekonomiska målsättning. 

Detta ser vi som en möjlig orsak till att socialsekreterarna inte i första hand kan arbeta efter 

klientens behov. 

Vi kan inte i dagsläget se att socialsekreterarnas arbete är ett motiverande arbete utan vi ser ett 

administrativt arbete som socialsekreterarna ser som en konflikt med deras roll som ”moralisk 

entreprenör” (Jfr, Hasenfeld, 2010). Detta då deras arbete med klienter ofta sker genom 

exempelvis; telefonkontakt eller brevväxling och vid enstaka gånger snabba möten där ett 

samtal endast sker i form av krav och/eller information till klienten.  

Typen av arbetsmetod som klienten möts av, är i stor utsträckning beroende av hur de sorteras 

och till vilka enheter inom socialtjänsten de anses tillhöra. ”Sorteringen” görs av 

mottagningsgruppen i ett tidigt skede. Mottagningsgruppen har inte alltid förutsättningar att 

bedöma klientens behov då de ofta redan vid telefonkontakten gör en bedömning av klientens 

behov. Användandet av begreppet sortering antyder en kategorisering av klienter och därmed 

att en klientifiering har skett (Johansson, 1997). Klientifieringen kan innebära en 

objektifiering av klienten som i sig gör att det är svårare att, enligt några av våra informanter 

genomföra ett motivationsarbete. Denna situation har stora likheter med vad som visas i 

tidigare forskning (FoU-Södertörn, 1999; Jonsson, 2001). En felsortering innebär enligt både 

vårt resultat och tidigare forskning ett merarbete och en fördröjning av hjälpinsatserna för 

klienten (Billquist, 1999; Milton, 2006). 
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Att arbeta lösningsfokuserat och att använda MI är något av en ledstjärna i arbetet med 

klienterna på enheterna för ekonomiskt bistånd. Detta stöds av vårt resultat och av tidigare 

forskning (FoU-Södertörn, 1999). Men frågan blir då om detta endast är ett önskemål eller en 

genomförbar arbetsmetod? Då det är återkommande i informanternas utsagor att tid till sådant 

inte finns utan att det används som ett förhållningssätt. Men som Revstedt (2000)  skriver 

kräver ett motivationsarbete en god personkemi och därmed också behov av återkommande 

träffar. Vår analys visar att tid inte finns för återkommande träffar med klienterna, bortsett 

från uppdatering av handlingsplan var sjätte månad och när klienten själv kräver tid för ett 

nytt möte. Vi är därför tveksamma till om ett systematiskt motivationsarbete med klienter sker 

på enheterna för ekonomiskt bistånd. 

MI används dock systematiskt i förhållande till socialsekreterare vilket i sin tur är tänkt att ge 

dem energi och inspiration till att vara motiverande för klienten (Revstedt, 2000). Även detta 

är problematiskt då socialsekreterarna väldigt oregelbundet eller inte alls träffar sina klienter. 

En fråga vi ställt oss i bearbetningen av analysen är hur det kommer sig att enheterna för 

ekonomiskt bistånd har en målsättning som de inte har möjlighet att uppfylla, i att arbeta 

utifrån varje klients behov och att arbeta lösningsfokuserat med klienten.  

Vår slutsats baserade på teorierna vi har använt och informanternas utsagor är att enheterna 

för ekonomiskt bistånd måste fokusera på den myndighetsutövande delen av sitt arbete till 

förfång för förändringsarbetet. Enheterna för ekonomiskt bistånd har i vår studie utvecklats 

till en ”Bevarande organisation” (Jfr Hasenfeld, 2010), där organisationens krav ställs i första 

rummet. 

Samverkan 

Enligt oss så är en förutsättning för att samverkan ska kunna fungera är att den som 

samverkan är till för tror på dess betydelse. I vårt resultat är det gemensamt för nästan alla 

våra informanter att de inte uttalar sig positivt om den samverkan som sker mellan enheterna 

för ekonomiskt bistånd och den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. En av 

informanterna har också uttryckt att många av klienterna är väldigt negativa till den 

kommunala arbetsmarknadsverksamheten och dess åtgärder. En möjlig förklaring till att 

klienterna är negativa till den kommunala arbetsmarknadsverksamheten är att klienterna 

uppfattar att de har utsatts för kontroll. Dock kan vi också påstå att den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten har tagit över det motiverande och stödjande arbetet i 

förhållande till klienten och i den meningen har specialiseringen flyttats från 

socialsekreterarna. Vi kan emellertid se att målsättningen med den kommunala 
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arbetsmarknadsverksamheten, på något sätt är att försvåra för klienten att utnyttja systemet för 

försörjningsstöd genom bland annat kontroll. Där vi kan tänka oss att med den kommunala 

arbetsmarknadsverksamheten tycks fokus snarare ligga i få dessa ”ovärdiga” klienter bort från 

enheten och därigenom sänka kostnaderna för kommunen genom färre ansökningar av 

försörjningsstöd. Detta kan vi koppla till tanken om en strikt paternalistisk villkorslinje som 

Milton (2006) visar, inte ger någon tydlig positiv effekt.  I kommun B har den strikt 

paternalistiska modellen visats sig särskilt tydligt enligt vårt resultat.  Som en del av 

informanterna säger så handlar det om full kontroll att veta vad de gör. Och enligt oss så går 

det inte att motivera någon genom att kontrollera denna full ut.  

Resultatet har visat att det finns olika handlingsplaner från de olika samverkansparterna som 

klienten skall ta del av. Där handlingsplanerna har olika namn med möjligen olika innehåll. 

När vi som intervjuare hörde de olika namnen på handlingsplanerna kände vi oss förvirrande 

om vilken handlingsplan som tillhörde vilken instans. Frågan är hur kommer klienten att 

förstå detta, då det finnas flertal andra saker att tänka på och förhålla sig till? Denna fråga 

besvarade en av cheferna som ”det är tur att man inte är arbetslös”. 

Utifrån dagens situation kring socialsekreterarna och antalet klienter skulle man kunna säga 

att samverkan kan både ha positiv och negativ påverkan på deras arbete. Med positivt i den 

meningen att socialsekreteraren har möjlighet att hänvisa klienterna till verksamheter som 

möjligen är mer anpassade till klientens behov. Där t.ex. Arbetsträning och jobbsökeri kan 

vara en del av de pusselbitar som behövs för att få ut klienten i arbete. Men då tidigare 

forskning och rapporter visar så måste dock samverkan vara av betydelse för klienten för att 

den ska få effekt (Jfr socialstyrelsen, 2002). Vilket vi märkt inte är fallet för vare sig klient 

eller socialsekreterare, då de flesta informanter i båda kommunerna anser att det arbete som 

görs i den kommunala arbetsverksamheten kan göras av dem själva om motsvarande resurser 

erbjuds dem. Samt då i kommun A tar socialsekreterarna inte ens del av de planer som 

utformas av den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. Som negativ aspekt av samverkan 

i dagssituation, så innebär den dessutom ett ökat administrativt arbete med upprättandet av 

remisser och att fler kontakter måste vidmakthållas. Vilket i sin tur påverkar arbetsbördan och 

därmed klientkontakten som är av betydelse för socialsekreteraren för att denna ska kunna 

genomföra ett socialtarbete med hög kvalitet.     

Vår slutsats är att samverkan inte fungerar optimalt och att den formen den har idag innebär 

ett ytterligare fokus på organisationens behov och ett ökat administrativt arbete för 
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socialsekreterarna. Därför tror vi att den kommunala arbetsmarknadsverksamheten är mer till 

skada än till nytta i sin nuvarande form för klienten och till viss del även för 

socialsekreterarna.Vi ställer oss då frågan om formen för samverkan är ett exempel på en 

outtalad strategi från beslutsfattarna. Detta då beslutsfattarna med samverkan möjligen 

försöker tillgodose det behov av en specialisering som förändrings- och motivationsarbete 

kräver i socialtjänstens arbete med sina klienter? (jfr Horisontell specialisering i Bergmark & 

Lundström, 2008). 

Strukturella frågor 

Som cheferna och övriga socialsekreterare lyfter i sina utsagor så är 

arbetslöshet/långtidsarbetslöshet en komplicerad fråga som i stor utsträckning måste mötas på 

strukturell nivå. Detta rör inte minst hur myndigheter möter nyanlända flyktingars behov, hur 

deras behov av kunskaper i svenska språket kan mötas och hur en diskriminering kan 

motverkas i olika delar av samhället.  

Strukturella frågor menar en av cheferna och vissa socialsekreterare vara ett område som 

socialtjänsten är dåliga på att arbeta med. Detta skulle vi kunna koppla till Hasenfelds (2010) 

organisationsteori där en teknik innefattande samhällsarbete skulle kunna vara en del av den 

människohjälpande organisationens verksamhet. Som tidigare forskning även visar så är språk 

och hälsa två av de orsaker som leder till att vissa klienter inte kan komma in i 

arbetsmarknaden.  

Enligt oss, flera av socialsekreterarna och chefer så är det viktigt att klienterna erbjuds stöd i 

detta sammanhang som en av cheferna utrycker ”att politikerna blir mer generösa, om man 

nu kan säga så” vad gäller möjligheten att utbilda sig under tiden som man får 

försörjningsstöd. Dessutom lyfter denna chef vikten av att kunna komplettera studiemedel 

med försörjningsstöd. Vi anser att denna fråga är av betydelse för att förstå socialtjänstens 

arbete med långtidsarbetslösa på lång sikt. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Vår utgångspunkt till förslag på tidigare forskning har vi tänkt koppla till våra teman. Vår 

uppsats lämnar många frågor outredda och vi menar att det är av intresse att följa upp dessa 

med fortsatt forskning. För att sedan kunna koppla dessa olika forskningar och skapa en mer 

fullständig bild av hur socialtjänsten arbetar med långtidsarbetslösa. 

Klientrelation 

En intressant fortsatt forskning gällande klientrelation skulle kunna vara att intervjuer görs 

med klienter. Där forskaren utgår ifrån hur klienterna tycker att socialsekreterarna på enheten 

för ekonomiskt bistånd arbetar med de långtidsarbetslösa? Alltså få ett klientperspektiv på 

frågeställningen. 

Arbetsmetod 

Vad gäller arbetsmetod så är det även intressant att intervjua socialnämnderna i dessa 

kommuner, för att se hur de vill visa att de prioriterar ett lösningsfokuserat arbete med 

långtidsarbetslösa på enheterna ekonomiskt bistånd?  

En annan viktig fråga som framkommer i vårt resultat är hur kommunerna ser på möjligheten 

att arbeta lösningsfokuserat med klienter som är i behov av tolk? 

Samverkan  

En intressant fortsatt forskning gällande arbetet med långtidsarbetslösa skulle kunna vara att 

intervjuer görs med socialarbetare verksamma inom de kommunala 

arbetsmarknadsverksamheterna. Där forskaren utgår ifrån hur socialarbetarna/coacherna 

tycker att samverkan fungerar med enheten för ekonomiskt bistånd avseende 

långtidsarbetslösa? 

Strukturella frågor 

En annan frågeställning är hur socialsekreterarna verksamma på enheterna ekonomiskt 

bistånd ser på sitt arbete med långtidsarbetslösa ur ett integrationsperspektiv? 
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8. Bilagor  

Bilaga 1 

 

Intervjuguide Chefer 

Hur många mottagare av försörjningsstöd finns det i (xxxxxx)? 

Hur många är mellan 25 och 45 år gamla? 

Hur operationaliserar ni arbetet med långtidsarbetslösa? 

Hur många långtidsarbetslösa har ni, utifrån er definition? 

Hur många långtidsarbetslösa är mellan 25 år och 45 år?  

Hur många socialsekreterare finns det inom enheten för ekonomiskt bistånd? 

Hur många klienter har varje socialsekreterare i genomsnitt i enheten för ekonomiskt bistånd? 

Vilka andra aktörer finns för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden? 

Vilka metoder/åtgärder tillämpas för att motivera de långtidsarbetslösa hos enheten för 

ekonomiskt bistånd i xxxxxxx? 

Vilka mål/styrdokument har ni för ert arbete med långtidsarbetslösa? 

Skulle du vilja se en förändring i hur ni arbetar med långtidsarbetslösa och i så fall vad skulle 

du vilja förändra? 

Går det att kategorisera de långtidsarbetslösa? Och iså fall hur kategoriserar ni och hur 

Används denna förståelse av socialarbetaren/sekreteraren? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide Socialsekreterare 

Övergripande frågor 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat inom ekonomiskt bistånd? 

3. Hur länge har du jobbat här?  

4. Hur ser en dag ut för dig i kontakt med en klient som varit borta från arbetsmarknaden 

under lång tid? 

5. Om du tänker tillbacka på ett lyckat ärende? Vad var det som gjorde det bra? 

6. Om du tänker tillbacka på ett icke lyckat ärende? Vad var det som gjorde att det inte 

blev lyckat? 

Socialarbetare - klientrelation 

7. Finns det några individuella planer? I så fall hur upprättas dessa planer? 

8. Hur identifierar socialsekreteraren individens behov? 

9. Går det att kategorisera de långtidsarbetslösa? Och iså fall hur kategoriserar du dessa 

och hur används denna förståelse? 

10. Vad tycker du är den enskilt viktigaste punkten i arbetet med långtidsarbetslösa? 

11. Vilken målsättning har du i ditt arbete med långtidsarbetslösa? 

12. Vilka mål/styrdokument har du för ditt arbete med långtidsarbetslösa? 

Arbetsmetoder 

13. Finns det någon uppföljning av det insats som genomförts/erbjudits?  

14. Hur väl rustad är socialtjänsten för att se eller möta individens behov? 

15. Hur utvärderar du det arbete som görs?  

16. Skulle du vilja se en förändring i hur du arbetar med långtidsarbetslösa och i så fall 

vad skulle du vilja förändra? 

17. Vilket stöd får du som socialsekreterare i ditt arbete med långtidsarbetslösa? 

18. Vad tycker du är den enskilt viktigaste punkten i arbetet med långtidsarbetslösa? 

19. Vilken målsättning har du i ditt arbete med långtidsarbetslösa? 

20. Hur genomför du målsättningen i arbetet med långtidsarbetslösa? 

21. Vilka metoder/åtgärder tillämpar du i ditt arbete med långtidsarbetslösa? 

Samverkan 

22. Är det några andra stöd som du önskar erbjöds dig för att du ska lyckas bättre? 

23. Vilket handlingsutrymme har du som socialsekreterare i arbetet med 

långtidsarbetslösa? 

24. Vilka andra aktörer finns för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden? 

25. Hur ser er samverkan ut mellan myndigheterna vad gäller långtidsarbetslösa? 

26. Hur kan er samverkan förbättras? 


