
Stockholms universitet, 
Institutionen för socialt arbete
Socionomprogrammet, 210 hp
C-uppsats, HT 2012

Stöd eller tillrättavisning
– En kvantitativ studie om socialarbetares attityder till

 ekonomisk rådgivning som metod

Handledare: Ninive von Greiff                                                                                         Nina De Geer
                                                                                                                                          Tina Trender



                                                                                                                                      
Stöd eller tillrättavisning – En kvantitativ studie om socialarbetares attityder till
ekonomisk rådgivning som metod

Support or lecture – A quantitative study of social workers attitudes towards economic counseling 
as a method

Authors: Nina De Geer and Tina Trender

Antal ord/word count: 16042

ABSTRACT

The aim of this bachelor thesis was to examine attitudes among social workers, particularly their 

attitudes toward their clients’ poverty and towards economic counseling as a method. A further aim 

was to study the relationship between attitudes towards poverty and economic counseling. Primary 

data used for the study was assembled among social workers (n = 111) with the use of an electronic 

questionnaire that was sent out to social welfare offices in 34 city districts in Stockholm, 

Gothenburg and Malmö. The findings showed that a majority of the social workers had a structural 

understanding of poverty and a positive attitude towards economic counseling. No correlations were 

found between the attitudes towards poverty and towards economic counseling. Although economic 

counseling can be seen as a method for individual change, the social workers had a positive attitude 

towards using it with clients’ whose inability to support themselves was interpreted as structurally 

implied. This was understood as a means to minimize the negative effects of poverty and as a way 

to go beyond administrative tasks. Through Giddens duality of structure theory, economic 

counseling was interpreted as a way of affecting the structurally caused problem of poverty by 

changing the actions of the client. 

Keywords: economic counseling, poverty, attitudes, social worker, social welfare, structural or 

individual, duality of structure

Sökord: ekonomisk rådgivning, försörjningsproblematik, attityder, socialarbetare, ekonomiskt 

bistånd, strukturell eller individualistisk, strukturdualitet



Innehållsförteckning
Tabell- och figurförteckning.................................................................................................................4
INLEDNING........................................................................................................................................5

Problembakgrund ............................................................................................................................6
Syfte.................................................................................................................................................7
Frågeställningar...............................................................................................................................7
Avgränsningar..................................................................................................................................7
Begreppsdefinitioner........................................................................................................................8
Relevans för socialt arbete...............................................................................................................9

KUNSKAPSOMRÅDET.....................................................................................................................9
Disposition ......................................................................................................................................9
Bakgrund..........................................................................................................................................9
Forskningsläget..............................................................................................................................12
Sökprocess.....................................................................................................................................14
Konsumtion och fattigdom ...........................................................................................................14
Metoder inom ekonomiskt bistånd ...............................................................................................17
Ekonomisk rådgivning ..................................................................................................................19
Sammanfattning av kunskapsområdet...........................................................................................22

TEORETISKA BEGREPP.................................................................................................................23
Attityder.........................................................................................................................................23
Aktör och struktur .........................................................................................................................24
Giddens strukturbegrepp................................................................................................................24

FORSKNINGSMETOD.....................................................................................................................26
Enkäten..........................................................................................................................................26
Pilotstudien....................................................................................................................................27
Operationalisering av begrepp.......................................................................................................28
Urval..............................................................................................................................................30
Tillvägagångssätt...........................................................................................................................30
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet....................................................................................31
Bortfall ..........................................................................................................................................31
Etiska överväganden .....................................................................................................................33
Bearbetning av data.......................................................................................................................33

RESULTAT OCH ANALYS...............................................................................................................34
Socialarbetarna ..............................................................................................................................34
Orsaker till försörjningsproblematik..............................................................................................34
Attityder till ekonomisk rådgivning...............................................................................................36
Relationen mellan förklaringsmodeller och attityder till ekonomisk rådgivning .........................37
Resultatet med avseende på socialarbetarnas ålder, kön och antal år i yrket.................................40

DISKUSSION....................................................................................................................................43
Stöd eller tillrättavisning................................................................................................................43
Metodologiska begränsningar........................................................................................................46
Framtida forskning.........................................................................................................................47

REFERENSER...................................................................................................................................48
Bilaga 1...............................................................................................................................................55
Bilaga 2...............................................................................................................................................59

3



Tabell- och figurförteckning

Tabell 1. Socialarbetarnas förklaringsmodeller till sina klienters försörjningsproblematik (N=111) 35

Tabell 2. Socialarbetarnas attityder till ekonomisk rådgivning (N=111)............................................36

Tabell 3. Chi 2 test mellan attityder till ekonomisk rådgivning och förklaringsmodeller till 

försörjningsproblematik (N=111).......................................................................................................38

Tabell 4. Korrelationstest med chi 2 mellan socialarbetarnas attityder till försörjningsproblematik, 

ekonomisk rådgivning och socialarbetarnas ålder, kön, år i yrket samt hur ofta de använder sig av 

ekonomisk rådgivning (N=111)..........................................................................................................41

Figur 1. Andel med strukturell, ambivalent och individualistisk förklaringsmodell inom de olika 

attitydgrupperna. (N=111)..................................................................................................................39

4



INLEDNING

Arbete med ekonomiskt bistånd medför daglig kontakt med människor som måste leva på relativt 

lite pengar under kortare eller längre perioder. Det innebär att socialarbetare behöver förhålla sig till 

de förutsättningar klienter har för konsumtion och hantering av sin hushållsekonomi (Hjort 2006). 

Ändå är detta en något undanskymd dimension av socialt arbete (Bergmark 2000a; Dellgran 2000; 

Fred & Olsson 2008; Hjort 2006; Puide 2000). Socialt arbete med försörjningsproblematik har även 

ett relativt litet utrymme i svenska socionomutbildningar. Möjligtvis kan det höra ihop med vad de 

människor som väljer att utbilda sig till socionomer själva vill arbeta med. Detta då såväl 

socionomstudenter som yrkesverksamma socionomer uppger att arbete med ekonomiskt bistånd har 

lägst status av alla arbetsområden inom socialt arbete (Dellgran & Höjer 2005). Den låga statusen 

befästs av diskussioner om arbetsförfarandet med ekonomiskt bistånd där det från olika håll har 

framförts att socialarbetare inte ska behöva använda sin högskoleutbildning till att räkna ut 

försörjningsstöd (Dellgran 2011). Även från socialarbetares håll har det framförts kritik om 

huruvida arbete med ekonomiskt bistånd egentligen kan betraktas som socialt arbete eller om det 

snarare är ett administrativt arbete som inte skiljer sig märkbart från att bedöma om människor 

kvalificerar sig för a-kassa eller inte (Hjort 2006). Från yrkesverksamma eller blivande socionomers 

håll finns naturligtvis ingen önskan om att associeras med arbetsformer som ställer låga krav på 

specialisering och teoretisk kunskap. I en strävan att höja socialarbetares status och legitimitet kan 

det därför finnas ett visst intresse av att tona ned fattigdomsaspekten inom såväl utbildning och 

yrkesutövning inom socialt arbete (Dellgran och Höjer 2005). 

Arbete med försörjningsstöd skiljer sig från annat socialt arbete där det oftare talas om olika 

insatser och behandlingar för att hjälpa människor med olika problem (Hjort 2006). Det finns få, för 

området specifika, metoder i jämförelse med övrig individ- och familjeomsorg (Bergmark 2000b; 

Minas 2008). Överlag saknas kunskap om och hur metoder och insatser används inom 

socialbidragsarbete då dokumentationen på området är minst sagt bristfällig (Bergmark 2000b; 

Bergmark & Lundström 2008; Byberg 2002; Minas 2005; Puide 2000). Inom arbete med 

ekonomiskt bistånd är det ofta mer tydligt vad målet är än hur det ska uppnås, det kan förefalla som 

att det är själva försörjningsstödet som människor ska bli hjälpta bort från (Bergmark 2000b: Hjort 

2006). Arbete med ekonomiskt bistånd anses snarast vara något negativt, något som är kostsamt för 

statskassan och som kan skapa ett beroende hos klienterna. Frånvaron av satsningar på såväl 

utbildning som insatser och metoder inom försörjningsproblematik skapar en bild av att arbete med 
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ekonomiskt bistånd är mindre kunskapsbaserat än andra former av socialt arbete (Hjort 2006; 

Nygren 2006). 

Den framträdande bilden av arbete med försörjningsproblematik är att det är mindre 

professionaliserat i jämförelse med andra former av socialt arbete (Dellgran & Höjer 2005). Den 

enda konkreta metod som lyfts fram är ekonomisk rådgivning (Bergmark 2000b; Dellgran 2000; 

Hjort 2004). Denna arbetsform är dock relativt outforskad, särskilt i det dagliga arbetet med 

ekonomiskt bistånd (Trygged 2003). Med avseende på detta fann vi det intressant att studera 

ekonomisk rådgivning utifrån socialarbetares attityder om metoden samt om orsakerna bakom 

försörjningsproblematik.

Problembakgrund 

Att vara fattig i Sverige innebär att inte kunna följa samma konsumtionsmönster som en majoritet 

av befolkningen (Halleröd 2010; Hjort 2010a,b). Likväl präglas vårt samhälle av konsumtion och 

våra möjligheter att konsumera påverkar i högsta grad vår välfärd och hur vi blir bedömda av vår 

omgivning (Hjort 2010a). Ekonomiskt bistånd utgör den sista utposten för försörjning när alla andra 

möjligheter till att själv försörja sig har uttömts. De som mottar ekonomiskt bistånd kan därmed per 

definition ses som samhällets fattigaste (Halleröd 1993).

Ekonomisk rådgivning beskrivs som den mest konkreta och etablerade insatsen inom arbete med 

ekonomiskt bistånd, ett fält inom socialt arbete som i övrigt tycks sakna tydligt urskiljbara metoder 

(Bergmark 2000b). Bristen på områdesspecifika metoder kan dock ställas i relation till hur man ser 

på orsakerna till försörjningsproblematik. Detta då användandet av metoder inom arbete med 

ekonomiskt bistånd i huvudsak kan förstås som förändringsarbete på individuell nivå. Om klienters 

försörjningsproblematik antas ha strukturella förklaringar är ju inte det övergripande problemet att 

försöka åstadkomma förändring hos individen. Med andra ord finns det gränser för vad man som 

socialarbetare upplever att man kan påverka genom sitt arbete (a.a.). 

En stor del av innehållet i ekonomisk rådgivning handlar om att lära fattiga människor att 

konsumera efter sina tillgångar (Hjort 2004; Trygged 2003). Enligt Dellgran (2000) finns det två 

motsatta diskurser inom ekonomisk rådgivning. Den ena diskursen hävdar bland annat att 

ekonomisk rådgivning legitimerar fattigdom genom att förespråka förändringar hos individen 

framför strukturella förändringar. Den andra diskursen ser ekonomisk rådgivning som något som 
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verkligen behövs och som stärker klienterna att förändra sin egen situation.  

Fokus för denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka socialarbetares attityder till 

ekonomisk rådgivning. 

Syfte
Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ undersökning belysa attityder till 

försörjningsproblematik och till ekonomisk rådgivning som metod bland socialarbetare som arbetar 

med ekonomiskt bistånd samt undersöka eventuella samband mellan attityder till 

försörjningsproblematik och ekonomisk rådgivning. 

Frågeställningar

• I vilken utsträckning förklarar socialarbetarna sina klienters ekonomiska situation utifrån 

individualistiska respektive strukturalistiska förklaringsmodeller?

• I vilken utsträckning är socialarbetarna positiva eller negativa till ekonomisk rådgivning?

• Finns det något samband mellan socialarbetarnas förklaringsmodeller till klienternas 

ekonomiska situation och socialarbetarnas attityder till ekonomisk rådgivning? 

• Skiljer sig resultatet åt med avseende på socialarbetarnas ålder, kön, antal år i yrket, 

yrkestitel och utbildning? 

Avgränsningar
Inom ramen för studien kommer vi inte att gå in på olika former av arbetsmarknadsåtgärder som 

socialarbetare berörs av i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. Vi väljer att göra denna 

avgränsning då socialarbetarnas koppling till arbetsmarknadsåtgärder framförallt handlar om att 

samverka med arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsåtgärderna utgör därför enligt vår bedömning 

inte metoder i socialt arbete. Vi kommer vidare inte att avhandla effekterna av ekonomisk 

rådgivning eller studera hur det kommer sig att socialarbetare har olika förklaringsmodeller 

(individuella eller strukturella) till sina klienters ekonomiska situation.
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Vår studie inriktar sig mot socialarbetare som arbetar inom enheter för ekonomiskt bistånd. Vi inser 

att resultatet kan skilja sig åt mellan olika enheter, framförallt med avseende på att socialkontor i 

storstadsregioner ofta delar in klienter med olika behov i särskilt avsedda enheter för exempelvis 

invandrare i etableringsfasen, unga vuxna, missbrukande och sjuka. Vi är medvetna om att många 

faktorer hos klienten som exempelvis ålder, kön och etnicitet kan påverka socialarbetares inställning 

till klienters situation. I denna studie är vi emellertid inte ute efter att göra sådana differentieringar 

utan strävar efter att undersöka socialarbetarnas generella upplevelser av sina klienters ekonomiska 

situation. I sambandsanalysen kommer vi dock att titta närmare på samband och/eller olikheter med 

avseende på socialarbetarnas ålder, kön, utbildning, yrkestitel och antal år i arbetet. 

Begreppsdefinitioner
I denna studie används begreppet fattigdom som ett relativt mått med avseende på standarden i 

resten av samhället (jmf Kap och Palme 2010). Utifrån detta tolkar vi människor som mottar 

ekonomiskt bistånd som fattiga i Sverige (jmf Halleröd 2000). Begreppet fattigdom och 

försörjningsproblematik används synonymt i studien. Med försörjningsproblematik avser vi därmed 

en ekonomisk situation som innebär en svårighet för individen att klara sin försörjning på egen 

hand.

I studien används begreppen ekonomiskt bistånd och socialbidrag synonymt. Sedan 2001 har 

termen socialbidrag ersatts med ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2011), men socialbidrag är 

fortfarande en vanligt förekommande term i forskning om ekonomiskt bistånd (jmf Puide 2000; 

Hjort 2006; Salonen 2010).

Med ekonomisk rådgivning menar vi den rådgivning som avser att hjälpa människor med skuld- 

och försörjningsproblematik, alltså inte andra former av finansiell rådgivning (jmf Trygged 2003). 

Ekonomisk rådgivning används synonymt med budgetrådgivning och hushållsekonomisk 

rådgivning.

Vi använder begreppen klient och biståndstagare synonymt, med dessa begrepp avser vi människor 

som ansöker om ekonomiskt bistånd. Med begreppen ekonomihandläggare/biståndshandläggare 

syftar vi på den yrkesgrupp som arbetar med att administrera utbetalningar av ekonomiskt bistånd. 
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Relevans för socialt arbete
Studien är av intresse för det sociala arbetet eftersom ekonomisk rådgivning är en förekommande 

insats i det sociala arbetet med ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000b; Dellgran 2000). Ämnet 

ekonomisk rådgivning är även relativt outforskat (Dellgran 2000; Trygged 2003) vilket gör denna 

studie angelägen. I en studie av Blomberg-Kroll & Meeuwisse (2011) påvisas ett samband mellan 

socialarbetares förklaringsmodeller till fattigdom och deras syn på socialpolitiska insatser. Det 

saknas dock kunskap om eventuella samband mellan inställningen till ekonomisk rådgivning och 

förklaringsmodell till fattigdom. En statistisk kartläggning av detta kan ge en indikation om hur 

socialarbetare tillämpar ekonomisk rådgivning utifrån deras förståelse av sina klienters ekonomiska 

situation. Detta torde vara ett välkommet tillskott i förståelsen av arbetet med 

försörjningsproblematik. Studien kan komma att göra nytta både för människor som uppbär 

försörjningsstöd och de socialarbetare som arbetar med gruppen, genom att den kan aktualisera en 

nödvändig diskussion och reflektion kring våra diskurser om fattiga människor. 

KUNSKAPSOMRÅDET

Disposition 
Som en introduktion inleds kunskapsområdet med en bakgrund, följt av en sammanfattning av 

forskningsläget. Därefter har vi delat in kunskapsområdet i tre olika teman. Det första temat berör 

konsumtion i relation till fattigdom. Forskning om vad som anses vara nödvändig konsumtion är 

relevant i sammanhanget då konsumtionsmönster är ett centralt tema inom ekonomisk rådgivning. 

Det andra temat handlar om metoder inom ekonomiskt bistånd, vilket för in den ekonomiska 

rådgivningen i sitt sammanhang av andra metoder inom ekonomiskt bistånd. Det tredje temat 

belyser kunskapsområdet ekonomisk rådgivning mer specifikt.  

Bakgrund
Ekonomiskt bistånd betalas ut som försörjningsstöd eller som bistånd till livsföringen i övrigt. 

enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Biståndet 

ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker individens 

möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet med ekonomiskt bistånd kan ses i ljuset av 

socialtjänstens övergripande mål som innefattar att frigöra och utveckla individens egna resurser 

(Norström & Thunved 2011). 
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Orsaker till varför människor inte klarar sin egen försörjning kan förstås som antingen strukturella 

eller individuella (Minas 2005; Stranz 2007). Strukturella förklaringar såsom arbetslöshet och 

migration är mer förekommande än individuella (Bergmark & Sandgren 1998; Byberg 2002; 

Socialstyrelsen 2003). Individuella faktorer till försörjningsproblematik kan exempelvis utgöras av 

familjeuppbrott, psykosociala eller fysiska hinder samt missbruk (Gunnarson 1993; Korpi 1971; 

Puide 1985). Behovet av ekonomiskt bistånd kan också ses i relation till att socialbidragstagare som 

grupp ofta har lägre utbildning, sämre etablering på arbetsmarknaden och därmed även sämre 

ekonomi (Bergmark 1991; Jonasson 1996). Det har konstaterats att socialarbetares attityder spelar 

en stor roll i bedömningen av rätten till socialbidrag (Stranz 2007). I en studie där nordiska 

socialarbetares attityder studerades skickades en enkät ut till socialarbetare i Norden (Blomberg-

Kroll & Meeuwisse 2011). Enkäten besvarades av 5554 personer, varav 2809 från Sverige. I studien 

undersöktes bland annat socialarbetarnas förklaringsmodell till sina klienters fattigdom. För att mäta 

detta användes påståenden som motsvarade fyra olika ”fattigdomsteorier”. Dessa var: 1) 

Individualistiska aktörsbundna förklaringar, som förklarar fattigdomen med hjälp av individens 

tillkortakommande, som lathet, slösaktighet och missbruk. 2) Strukturella aktörsbundna 

förklaringar, som fokuserar på makroekonomiska och sociala förutsättningar som låga löner, låg 

utbildningsnivå, ojämlikhet etcetera. 3) Individualistiska fatalistiska förklaringar, som lägger fokus 

på omständigheter som otur och sjukdom. 4) Strukturella fatalistiska förklaringar, som förklarar 

fattigdomen som en följd av samhällets utveckling. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att strukturella förklaringar till fattigdom är vanligast, men 

att de andra förklaringarna också får stöd. Det finns också skillnader mellan de nordiska länderna. 

Finland är det land som fokuserar mest på individualistiska förklaringar och de svenska och norska 

är mest strukturalistiska i sin syn på fattigdom. I resultatet kunde forskarna se ett statistiskt samband 

mellan förklaringarna till fattigdom och attityderna till olika socialpolitiska insatser. De 

socialarbetare som hade en individualistisk förklaring på fattigdom hade ett starkare stöd för 

utökade krav och sanktioner än socialarbetare som hade en strukturalistisk syn. Blomberg-Kroll och 

Meeuwisse (2011) redogör också för att den förklaringsmodell socialarbetare väljer för fattigdom 

har ett samband med vilken ”hjälpstrategi” de föredrar. Socialarbetare som använde en 

strukturalistisk förklaring på fattigdom var mer benägna att stödja höjningar av socialbidraget, 

medan de socialarbetare som hade en individualistisk fattigdomssyn var mer benägna att förspråka 

”hårdare tag” mot klienterna. Ett annat intressant resultat är att uppfattningen om att systemet borde 
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göras generösare var vanligare bland socialarbetare som inte arbetade med försörjningsstöd. 

Socialarbetare som arbetar med försörjningsstöd var i sin tur något mer positiva till att införa 

hårdare sanktioner för klienter som ”själva har orsakat sina problem genom missbruk och 

misskötsamhet” (Blomberg-Kroll & Meeuwisse 2011:51). Resultatet visar också att individuella 

faktorer hos socialarbetaren påverkar uppfattningar och attityder gällande en mängd frågor. Ett 

resultat visar att socialarbetarnas ålder påverkar synen på fattiga. Yngre socialarbetare har i mycket 

större utsträckning än äldre, en individualistisk syn på fattigdom och andra sociala problem. 

Författarna förklarar detta dels genom att arbetslivserfarenheten ökar med åldern, dels genom att 

olika generationer har socialiserats till olika synsätt på sociala problem (Blomberg-Kroll & 

Meeuwisse 2011). 

Ekonomiskt bistånd är, till skillnad från andra bidragssystem i Sverige, utformat för att prövas 

individuellt efter enskilda sökandes behov (Socialstyrelsen 2004a). Det ekonomiska biståndet är ett 

komplement till övriga socialförsäkringssystem och rätten till bistånd infinner sig när en individs 

alla andra möjligheter till att försörja sig är uttömda (Byberg 2002). Försörjningsstödet är uppdelat i 

två delar, en riksnorm och en del som avser skäliga kostnader för ett antal regelbundet 

återkommande utgiftsposter (Socialstyrelsen 2012). Beslutet om riksnormen är fattad av regeringen 

och gäller för alla kommuner. Nivån på riksnormen baseras på konsumentprisindex och ska 

återspegla en skälig konsumtionsnivå som vare sig ska utgöra en minimi- eller lyxnivå (a.a.). Trots 

att det finns en riksnorm för försörjningsstödet har kommunerna frihet att anpassa arbetet med 

ekonomiskt bistånd i enlighet med lokala förutsättningar. Kommunerna har därför egna riktlinjer i 

sin verksamhet som kan påverka behov som omfattas av försörjningsstöd och bistånd till 

livsföringen i övrigt (Socialstyrelsen 2003). Även om det fortfarande kan skilja sig åt mellan olika 

kommuner gällande vad ekonomiskt bistånd ska omfatta finns det indikationer på att bedömningen 

av ansökningar har schabloniserats sedan riksnormen infördes år 1998. Enligt Socialstyrelsen 

(2006) finns en tendens att i större utsträckning än tidigare ge avslag för ansökningar utöver 

riksnormen. Hjort (2006) diskuterar vad detta kan innebära för arbetet med ekonomiskt bistånd. 

Frågan har en spännvidd över såväl socialarbetarens möte med den enskilde klienten som över hela 

den strukturella utformningen av försörjningsstödet. En möjlig följd är att arbetet med ekonomiskt 

bistånd rutinserats mot en mer byråkratisk praktik, som i mindre omfattning än tidigare baseras på 

individuell behovsprövning. Enligt Länsstyrelsens tillsyn från åren 2008 och 2009 konstateras att 

individuella bedömningar används återhållsamt inom arbetet med ekonomiskt bistånd. Oavsett 

individens behov är det sällsynt att bistånd utbetalas utöver riksnormen. Socialstyrelsen tolkar 
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avsaknaden av individuella bedömningar som en konsekvens av strama riktlinjer och ökad 

arbetsbelastning, där socialarbetarnas handlingsutrymme begränsas (Socialstyrelsen 2008, 2009). 

Schabloniseringen av försörjningsstödet kan innebära att det sociala arbetet med ekonomiskt 

bistånd i allt mindre utsträckning kommer att handla om svårigheterna med att leva på ett belopp 

som motsvarar försörjningsstödet (Hjort 2006). Istället riktas ett allt större fokus mot att hantera 

tillträdet till försörjningsstödet och agera som så kallad ”gatekeeper” för vilka som har rätt och inte 

rätt till ekonomiskt bistånd (Hjort 2006; Minas & Stenberg 2000). 

Forskningsläget
Det finns en avsevärd mängd forskning såväl nationellt som internationellt med fokus på 

konsumtion. Forskning kring konsumtion i relation till fattigdom är dock ett jämförelsevis förbisett 

område såväl nationellt som internationellt (Hjort 2010a). Kritik har riktats mot att 

konsumtionsstudier överskattar de symboliska och identitetsmarkerande aspekterna av konsumtion 

innebärande att det funktionella värdet av att kunna konsumera nödvändigheter ignoreras (Carrier & 

Heyman 1997; Hjort 2004; Warde 1996). Den forskning som berör konsumtion i relation till 

fattigdom är till övervägande del kvantitativ. Vad som utgör nödvändig konsumtion och huruvida 

fattiga människor har möjlighet att konsumera nödvändigheter har undersökts i flera studier 

(Bihagen 2002; Halleröd 1993; Hjort 2004; Kempson 1996; Mack & Lansley 1985). Ett vanligt 

förekommande begrepp i detta sammanhang är social exklusion, som beskriver många dimensioner 

av brister i fattiga människors välfärd, som exempelvis att fattiga generellt har lägre utbildning och 

sämre hälsa (Hjort 2010). Det finns forskning från USA och Storbritannien (Alwitt & Donley 1996; 

Caskey & Collard 2000; Hill 2002; Kempson, Whyley, Walker & Collins 2004) som fokuserar på 

hur låginkomsttagare diskrimineras på varu- och servicemarknaden då konsumtion blir dyrare för 

dem än för andra grupper, genom exempelvis ogynnsamma och dyra avbetalningar. I Sverige finns 

ett fåtal tongivande forskare inom området som Dellgran (2000, 2011) Hjort (2004, 2006, 2010) och 

Halleröd (1993, 2000, 2010) vilka även har en relativt framträdande position i vår uppsats. Inom 

ämnesområdet konsumtion har vi främst valt ut forskning som behandlar nödvändig konsumtion 

och skälig levnadsnivå, då dessa är centrala aspekter inom såväl arbetet med ekonomiskt bistånd 

som ekonomisk rådgivning. 

Det nordiska forskningsfältet om socialbidrag är omfattande (Puide 2000). Inom forskning om 

arbete med socialbidrag har det i stor utsträckning fokuserats på vad som händer i mötet mellan 

socialarbetare och klient, om hur de förstår och uppfattar varandra. Det som lyfts fram i empirin, 
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som till övervägande del är kvalitativ, är de två dimensionerna av kontroll och stöd, där det 

konstateras att kontrollaspekten dominerar på grund de organisatoriska ramar som arbetet med 

socialbidrag innefattar (Billquist 1999; Hydén 2000; Kullberg 1994; Skogens 2007). Det betonas 

vidare att klienter ofta upplever en underordning i relation till socialarbetaren (Gunnarsson 1993; 

Jönsson & Starrin 1999). Kunskapsläget är dock tunnare med avseende på specifik forskning om 

arbetsmetoder i socialt arbete med ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000a,b; Puide 2000). Även på 

ett internationellt plan är det ont om litteratur rörande arbetsmetoder inom socialt arbete med 

försörjningsproblematik, mestadels beskrivs generella former för casework (Keith-Lucas 2011). 

Enligt svensk forskning finns det en tendens att kompensera bristen på tydliga metoder i arbete med 

ekonomiskt bistånd genom organisatoriska förändringar som syftar till att förbättra klientarbetet 

(Bergmark 2000b; Minas 2005). Utvecklingen har gått mot en alltmer specialiserad organisation där 

handläggningen av socialbidrag generellt bedrivs på enskilda enheter (Bergmark & Lundström 

2008). Till följd av specialiseringen i arbetet med ekonomiskt bistånd har särskilt två former för 

specialisering etablerats, användandet av mottagningsgrupper och förenklad handläggning. Idén 

med båda arbetsformerna utgår i stort från en mer utvecklad standardisering i hanteringen 

av ärenden (Bergmark & Lundström 2008; Minas 2005; Stranz 2007). Avseende konkreta metoder 

har framförallt arbetsmodeller som betonar individens eget ansvar till försörjning växt fram (Milton 

& Bergström 1998; Minas 2005; Rönnlund 1992; Steen & Sundberg 1999). Det konstateras att de 

arbetsmetoder som tillämpas inom arbete med ekonomiskt bistånd är generella metoder i socialt 

arbete, såsom motivationsarbete och lösningsfokuserat arbete, de är följaktligen inte 

områdesspecifika för arbete med socialbidrag. Tillämpningen av de generella metoderna utgår 

sällan heller från tydliga arbetsmodeller utan utformas snarare fritt av socialarbetarna (Bergmark 

2000b; Minas 2008). Under temat om metoder inom ekonomiskt bistånd har vi främst valt ut 

forskning som sätter in ekonomisk rådgivning som metod i sitt sammanhang av andra metoder (eller 

avsaknaden av metoder) inom arbete med ekonomiskt bistånd.

Den nordiska forskning som finns om ekonomisk rådgivning uppehåller sig till stor del kring olika 

aspekter av skuldsaneringslagen och den budget- och skuldrådgivning som bedrivs av kommunerna 

(Klingander 1998; KOV 1996a ; KOV 2011:7). Forskning om ekonomisk rådgivning är till 

övervägande del kvantitativ, enligt Hjort (2004) behövs det mer kvalitativ forskning för att bättre 

förstå klientperspektivet. Konsumentverket som varit en drivande kraft i utvecklingen av 

rådgivningen har utfört ett antal utvärderingar och undersökningar på området. Bland annat 

genomfördes en stor utvärdering av skuldsaneringslagen av Konsumentverket 1996. En mer färsk 
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rapport från Konsumentverket är Budget- och skuldrådgivning – beskrivning av en viktig  

verksamhet (2011:7). Denna rapport är en beskrivning av den budget- och skuldrådgivning som 

tillhandahålls av kommunerna till förmån för skuldsatta personer. En annan rapport som 

publicerades av Konsumentverket 2011 är Budgetrådgivning – en kortsiktig kommunal kostnad 

eller en lönsam social investering (2011:11). Den senare rapporten är en kostnadskalkyl som visar 

att skuld och budgetrådgivning skulle kunna spara samhället stora pengar om det används som en 

preventiv insats. Den forskning vi har valt ut på temat ekonomisk rådgivning belyser ekonomisk 

rådgivning i Sverige med avseende på framväxt, former och metod. Då forskningsläget är relativt 

outforskat är det vissa forskare som har blivit dominerande. Fokus för denna uppsats är inte främst 

den rådgivning som sker i relation till skuldsaneringslagen, varför vi valt att bortse från en stor del 

av den litteratur som har producerats av Konsumentverket. 

Sökprocess
Vi har använt oss av följande databaser: Libris, EBSCO, Google Scholar och ProQuest Social 

Sciences som inbegriper databaserna Applied Social Siences Index and Abstract (ASSIA). 

De svenska sökord vi har använt oss av är: attityd*, föreställning*, fördom*, försörjningsproblem, 

försörjningsproblematik, socialarbetare, socialsekreterare, ekonomihandläggare, 

biståndshandläggare, ”ekonomisk rådgivning”, budgetrådgivning, ekonomi, ”ekonomiskt bistånd”. 

På engelska har sökorden varit: poverty, structural OR individual, reasons, attitude, ”social work”, 

”social service”, ”consensual poverty” och “economic* OR budget* AND counselling* OR 

counseling* OR guidance*”.

Konsumtion och fattigdom 
Det finns många olika sätt att definiera fattigdom, gemensamt för alla är att de är normgivande för 

vad  som anses  nödvändigt  för  mänsklig  existens,  med utgångspunkt  i  antingen ett  fysiologiskt 

perspektiv eller i såväl fysiologiskt som socialt perspektiv (Nordlund 1993). Vanligtvis är det olika 

experter och politiker som fastslår normer, vilket kan medföra en risk att normgivandet påverkas av 

ideologi och subjektivitet. Ett sätt att försöka undvika sådan påverkan är att tillfråga människorna 

själva och låta dem formulera normen. Den konsensuella fattigdomsdefinitionen kan ses som ett 

försök i den riktningen. Enligt Mack och Lansley (1985) som utarbetade definitionen bör fattigdom 

ses som en ofrivillig avsaknad av socialt bestämda nödvändigheter. Enligt detta resonemang blir det 

primära att försöka konstatera en allmän lägsta nivå för vad som anses vara nödvändig konsumtion 

med avseende på både materiella och sociala behov (a.a.). Mack och Lansleys definition kan tolkas 
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som en utveckling av Townsends teori  om relativ deprivation.  Enligt  Townsend (1979) innebär 

fattigdom  att  människor  är  utestängda  från  den  allmänt  rådande  livsstilen  i  samhället.  Enligt 

Townsends teori är den springande punkten att människor är relativt depraverade om de inte kan klä 

sig, bo, äta och göra sådant som anses brukligt i det specifika samhället. Detta oberoende av om de 

har tillräckliga resurser till att äta, sova med tak över huvudet och att kunna bedriva en del sociala 

aktiviteter. 

Enligt 4 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska människor genom ekonomiskt bistånd 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Definition av begreppet skälig levnadsnivå finns inte i vare sig 

lagtext eller förarbeten. Bergstand (2009) skriver i ”Den nya socialtjänstlagen” att skälig 

levnadsnivå kan förstås som en miniminivå av levnadsstandard som lagen garanterar. Paragrafen 

om skälig levnadsnivå är ett exempel på vad som inom rättsvetenskapen kallas för en målregel 

(Alexius Borgsström 2009). Det är en regel som anger vilket materiellt resultat som ämnas uppnås 

med regeln utan att några specifika handlingsdirektiv lämnas. Syftet med målregler är just att det 

ska finnas utrymme för flexibilitet då vägen för att uppnå målet kan te sig olika i olika fall (a.a.). 

Olika lokala förutsättningar inom olika kommuner kan också påverka vad som anses vara en skälig 

levnadsnivå, med anledning av detta har därför kommunerna stor frihet att utforma sitt bistånd och 

sina åtgärder därefter (Bergmark 2000c). Bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå kan 

således förstås som att det är knutet till den enskildes behov och kan skifta över tid och beroende av 

den enskildes förhållanden (Socialstyrelsen 2003). I och med att socialarbetare inom ekonomiskt 

bistånd underställs alltmer riktlinjer och policy i sitt arbete varnar dock Socialstyrelsen för att 

begreppet skälig levnadsnivå inte längre blir vägledande i bedömningarna om ekonomiskt bistånd 

(Socialstyrelsen 2008, 2009). En kvalitativ studie om handläggares och klienters perspektiv på 

begreppet skälig levnadsnivå visar att handläggare definierar det som en garanterad miniminivå som 

även påverkas av omständigheter i klienters liv (Åberg 2011). Klienternas upplevelse i studien är att 

det i bedömningen av skälig levnadsnivå borde tas hänsyn till såväl deras omständigheter samt att 

de också är konsumenter (a.a.). Hjort (2010b) och Halleröd (2010) menar att måttstocken för vad 

som anses vara en skälig levnadsnivå för mottagare av ekonomiskt bistånd alltmer lutar mot en 

miniminivå, vilket kan ses som en tillbakagång mot början av 1900-talet. Hjort redogör för två 

alternativa sätt att konstruera riksnormen i syfte att tillförsäkra biståndstagarna en skälig 

levnadsnivå. Det ena sättet utgår från hur det allmänna konsumtionsmönstret i samhället ser ut. 

Enligt Hjort blir skälig levnadsnivå med denna utgångspunkt vad ekonomiskt pressade hushåll ska 

ha råd med för att kunna ingå i ett konsumtionssamhälle. Ett annat sätt att förstå skälig levnadsnivå 
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är att det ska ses som en garanti för att hushåll ska kunna täcka sina utgifter för de allra 

väsentligaste behoven (Hjort 2010b). 

Dellgran & Karlsson (2001) har arbetat fram en modell med fyra olika nivåer, eller sätt att förstå 

konsumtion på. Den första nivån riktas mot det som är nödvändigt att konsumera för att överleva, 

såsom mat, kläder, bostad. Den andra nivån innebär konsumtion som handlar om att hänga med i 

den allmänna standardutvecklingen, vilken i stor utsträckning drivs av att inte vara för avvikande. 

Den tredje nivån handlar om en strävan efter att konsumera som en viss grupp, att genom 

konsumtion visa sin sociala tillhörighet. Den fjärde nivån är mer abstrakt och kan beskrivas som en 

del av postmoderna tankegångar där identiteter kan betraktas som lösare konstruktioner som kan 

förändras genom konsumtion, det vill säga att det är genom konsumtionen som man blir den man 

önskar vara. Dellgran och Karlssons modell är intressant i förhållandet till arbete med ekonomiskt 

bistånd då den kan ge perspektiv åt hur socialarbetare på en enhet för ekonomiskt bistånd förhåller 

sig till konsumtion. Hjort (2006) diskuterar om det i första hand är den första nivån av konsumtion 

som anses vara utgångsläge för en klient medan även den andra och tredje nivån aktualiseras för 

socialarbetaren själv. I ett sådant fall placeras följaktligen klienten och socialarbetaren i olika 

kategorier som anses ha olika behov, med resultatet att uppfattningen om vad som är en skälig 

levnadsnivå skiljer sig åt beroende av vem man syftar på. 

När en individ har försörjningsproblematik är det en vanlig uppfattning från omgivningen att 

personen behöver se över sina utgifter och prioriteringar. Ju knappare resurser, desto mer ökar 

således kraven på en sparsam och rationell konsumtion (Hjort 2004). Betydelsen av konsumtion har 

enligt Hjort (2010a) varit ett relativt nedtonat ämne inom forskning om fattigdom. Enligt Halleröd 

(2010) och Hydén (1989) är det en vanlig tendens i samhället att bortse från att även människor 

med försörjningsproblematik är konsumenter levande i ett konsumtionssamhälle. Flera amerikanska 

studier visar att låginkomsttagare ställs inför många problematiska konsumtionsvillkor bland annat 

genom hinder för att konsumera kostnadseffektivt. Detta då de exempelvis inte har möjlighet att 

passa på vid realisationer, eller kan köpa storpack. Att ta sig till stormarknader kräver vanligtvis bil 

och kapitalvaror måste handlas på kredit, ofta med oskäligt dyra kreditavtal (Andreasen 1975; 

Alwitt & Donley 1996; Caplowitz 1963). Halleröd, Marklund, Nordlund och Stattin (1993) har 

undersökt vad människor i Sverige upplever som nödvändigheter och i vilken utsträckning 

människor har eller inte har det som de anser nödvändigt. Deras resultat visar att enigheten i 

attityder till konsumtion var stor, även mellan olika socioekonomiska grupper. Bland de artiklar och 
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aktiviteter som majoriteten av informanterna ansåg att alla vuxna borde ha råd med återfanns inte 

enbart sådant som behövs för att överleva, även viss konsumtion som handlar om livskvalitet var 

representerad, som att kunna bedriva en hobby och ge presenter till familjemedlemmar (Nordlund 

1993). 

Metoder inom ekonomiskt bistånd 
Det råder numer en huvudsakligen specialiserad organisering på socialkontoren, där arbetet med 

ekonomiskt bistånd till största del bedrivs inom egna enheter (Bergmark & Lundström 1998, 2008). 

Att handläggningen av försörjningsstöd bedrivs separat skulle kunna förväntas innebära att 

specialiserade arbetsmetoder utarbetas (Minas 2008). Från yrkesverksammas håll uppges att det 

framförallt är med tid och erfarenhet i yrket som kompetens utvecklas i arbetet med socialbidrag 

(Stranz 2007). Forskning visar att de arbetsmetoder som används inom arbete med ekonomiskt 

bistånd är generella metoder i socialt arbete, såsom motivationsarbete och lösningsfokuserat arbete, 

som följaktligen inte är områdesspecifika för arbete med socialbidrag (Bergmark 2000b; Minas 

2008). Puide (2000) menar att det finns en seglivad föreställning om att arbete med socialbidrag 

skulle vara en särskilt lätt ingång in i socialt arbete, detta med avseende på att alla har erfarenhet av 

att sköta sin egen privatekonomi. Bland socialarbetare som arbetat en tid med ekonomiskt bistånd 

framstår arbetsuppdraget dock sällan som särskilt enkelt (a.a.). Arbete med ekonomiskt bistånd kan 

sägas ha två grundläggande huvuduppgifter, det ena är att utreda och ta beslut om socialbidrag, det 

andra är att genom stödjande insatser göra biståndstagarna självförsörjande. Medan den första 

funktionen huvudsakligen kan ses som en form av administrativt arbete så aktualiserar den andra 

uppgiften behovet av professionell kompetens i socialt arbete (Minas 2005). Vid sidan av dessa 

huvuduppgifter råder påtryckningar från en rad olika håll med ofta närmast motsägelsefulla 

förväntningar. Som exempelvis att hålla nere kostnaderna och motverka olika former av 

bidragsmissbruk samtidigt som man ska värna om klienters rättigheter. Enligt Bergmark (2000b) är 

det i detta pressande klimat som de sociala metoderna inom området ekonomiskt bistånd ska växa 

fram och med detta i åtanke frågar han sig om det överhuvudtaget existerar några stabila eller 

tydligt urskiljbara metoder inom arbete med ekonomiskt bistånd (a.a.). Även Puide (2000) 

konstaterar att det är ont om forskning som handlar om socialt arbete med socialbidragsklienter. 

Likaså handböcker för arbetsmetoder i handläggningen av bistånd saknas. Enligt Bergmark (2000b) 

saknas konkreta arbetsmodeller för arbete med socialbidrag såväl inom den akademiska litteraturen 

som i det professionella arbetet. Karakteristiskt för olika ambitionsförsök till metoder inom arbete 
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med ekonomiskt bistånd är att de generellt är förknippade med organisatoriska förändringar 

(Bergmark & Lundström 2008; Minas 2005; Stranz 2007). I regel är strävan efter vad man vill 

uppnå dock mer klarlagt än själva metoderna (Hjort 2006). Även om det numer sker många 

satsningar på olika klientgrupper saknas oftast dokumentation om innehållet i satsningarna 

(Bergmark 2000b; Byberg 2002; Dellgran & Höjer 1996). De måldokument som återfinns utgörs 

anmärkningsvärt ofta enbart av lösa beskrivningar av formerna för arbetet i formuleringar som 

”tätare kontakter”. Redogörelser för insatser som skulle kunna göra satsningarna reproducerbara på 

andra enheter saknas i allmänhet (Bergmark 2000b). 

De insatser som socialarbetare inom ekonomiskt bistånd uppger att de främst använder är 

stödsamtal och ekonomisk rådgivning. Stödsamtalen grundar sig dock sällan i någon uttalad modell 

eller metod (Bergmark 2000b). Motivationsarbete, lösningsfokuserat arbete och nätverksarbete är 

också metoder som används. Dessa är dock inte specifikt utarbetade för arbetet med ekonomiskt 

bistånd (a.a.). Enligt forskning om samtalets funktion inom arbete med socialbidrag konstateras att 

förutsättningarna för samtal mellan socialarbetare och klient påverkas i hög grad av de 

institutionella ramarna (Billquist 1999; Hydén 2000; Kullberg 1994; Skogens 2007). Klienter 

upplever ofta att de underordnas socialarbetaren i mötet på socialkontoret (Gunnarsson 1993; 

Jönsson & Starrin 1999). En konsekvens av den institutionella styrningen på samtalen är att 

klientens möjligheter att ta upp ämnen och problem som inte direkt passar in i den administrativa 

ramen i handläggandet kraftigt reduceras (Hydén 2000). Fred och Olsson (2008) menar dock att 

handläggningen av socialbidrag borde innehålla mer psykosocialt stöd och att varje 

socialsekreterare har ett ansvar för goda möten med klienterna, trots organisatoriska ramar. 

Forskning om socialarbetares funktion som så kallad ”gatekeeper” har på senare år fått ett allt större 

genomslag. I socialarbetarens roll som ”gatekeeper” blir en framträdande arbetsuppgift att avgöra 

vilka klienter som är berättigade till bistånd (Hjort 2006; Minas & Stenberg 2000; Minas 2005). 

Detta kan anses begränsa socialarbetares handlingsutrymme till att utföra verkliga former av socialt 

arbete i mötet med klienter (Hjort 2006). Få satsningar på såväl utbildning som metoder inom 

området bidrar till att skapa bilden av att arbete med ekonomiskt bistånd är mindre kunskapsbaserat 

än andra former av socialt arbete (Hjort 2006; Nygren 2006). 

Utöver ekonomisk rådgivning anses Uppsalamodellen vara den enda tydligt beskrivna arbetsmetod 

som på allvar fått genomslag inom arbete med ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000b; Rönnlund 

1992; Steen & Sundberg 1999). Uppsalamodellen förespråkar en mer noggrann behovsprövning av 
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bistånd, frekventare besök på socialkontoret, mer kontroller och större krav på motprestationer för 

att erhålla ekonomiskt bistånd (Milton & Bergström 1998). Det är ovanligt att modellen används 

fullt ut men fyra av tio kommuner anger i en undersökning att de tagit intryck av vissa delar av den, 

särskilt med avseende på att modellen ålägger ett större ansvar på klienten. Tillämpningen av valda 

delar av Uppsalamodellen inom arbete med ekonomiskt bistånd kan därmed förstås i en kontext av 

ökade former av krav och kontroll gentemot klienterna snarare än att det skulle röra sig om ett 

utövande av en särskild metod i socialt arbete (Bergmark 2000b). 

Sammanfattningsvis kan ekonomisk rådgivning förstås som en av få, om inte den enda, konkret 

beskrivna och etablerade arbetsmetoden inom arbete med ekonomiskt bistånd. Bristen på metod- 

och insatsbeskrivningar inom arbete med ekonomiskt bistånd kan dock relateras till hur man 

förklarar orsakerna till försörjningsproblematik. Då den vanligaste förståelsen av 

försörjningsproblematik utgörs av strukturella förklaringar finns naturligtvis gränser för vad 

socialarbetare upplever att de kan påverka genom sitt arbete. Användandet av metoder inom arbete 

med ekonomiskt bistånd innefattar huvudsakligen strategier för individuell förändring. Om klienters 

försörjningsproblematik antas ha strukturella förklaringar är ju inte det övergripande problemet att 

försöka åstadkomma förändring hos individen (Bergmark 2000b).

Ekonomisk rådgivning 
Rådgivning och stöd kring ekonomi och skulder förekommer i olika hög grad i samband med 

handläggningen av bidragssökande. Under 1980-talet infördes dock en mer systematisk form av 

ekonomisk rådgivning och skuldsanering inom socialtjänsten och konsumentrådgivningen (Dellgran 

2004). I och med skuldsaneringslagens införande år 1994 blev alla kommuner ålagda att 

tillhandahålla skuld- och budgetrådgivning (SFS 2006:548). Den rådgivning som infördes gick ut 

på att fattiga grupper skulle stödjas för att bättre kunna hushålla med sina pengar, bland annat 

genom att omprioritera sin konsumtion (Hjort 2004). Åsikterna om vad god rådgivning innebär idag 

är relativt enhetliga bland de som tillhandahåller rådgivning (Dellgran 2000). De vanligaste 

kriterierna är att den ska vara åtskild från handläggningen av försörjningsstöd och den kontroll och 

myndighetsutövning som den är ihopkopplad med, samt att rådgivningen ska utmärkas av ett icke-

klandrande bemötande (a.a.). Rådgivningen skall också vara frivillig och grundas i en helhetssyn av 

den hjälpsökandes situation. Det är också vanligt förekommande att eftersträva ”hjälp till 

självhjälp” (Dellgran 2000; Trygged 2003).

Formerna för den ekonomiska rådgivningen skiljer sig åt mellan olika kommuner (Trygged 2003). 
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Forskning visar att rådgivningen bedrivs av socialtjänsten i en tredjedel av Sveriges kommuner. I en 

tredjedel av kommunerna bedrivs rådgivningen av konsumentrådgivare och i ytterligare en tredjedel 

av kommunerna sker rådgivningen genom ett samarbete mellan socialtjänst och 

konsumentrådgivare (Dellgran 2000). Den vanligaste formen av ekonomisk rådgivning är 

remittering till angiven budgetrådgivare inom kommunen men ekonomisk rådgivning förmedlas till 

stor del av socialarbetarna själva i det löpande arbetet (a.a.). I det dagliga arbetet med ekonomiskt 

bistånd har socialarbetarna möjlighet att använda sig av en mer informell form av ekonomisk 

rådgivning, som en integrerad del av arbetet med klienter (Dellgran 2000). Denna form av 

ekonomisk rådgivning ges av socialarbetarna som en del av det löpande arbetet med ekonomiskt 

bistånd. Internutbildning inom ekonomisk rådgivning är även den vanligast förekommande inom 

ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000b). Bergmark (2000b) påpekar dock risker med att den 

ekonomiska rådgivningen som förmedlas i samband med det vanliga klientarbetet blir mer 

ad hoc-artad och styrd av socialarbetarnas personliga egenskaper. 

Ekonomisk rådgivning som metod i socialt arbete
De senaste 10-12 åren har endast ett fåtal studier om ekonomisk rådgivning publicerats, vilket 

innebär att det kan ha skett förändringar inom rådgivningen som ännu inte belysts i forskning. 

Bergmark konstaterade i början av 2000-talet att ekonomisk rådgivning är den vanligaste 

internutbildningen för socialarbetare inom ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000b). Ekonomisk 

rådgivning som arbetsmetod beskrivs enligt Dellgran (2000) ofta genom rådgivningens tre nivåer: 

1) information, 2) ekonomisk kartläggning och 3) aktivt förändringsarbete samt skuldsanering. 

Trygged (2003) redogör i en svensk studie för att många av klienterna inom ekonomisk rådgivning 

lever under svår ekonomisk press. En vanlig hjälp som klienterna efterfrågar är att få ordning på 

kravbrev och andra viktiga papper. Ur ett klientperspektiv kan rådgivningen handla om allt ifrån att 

samtala om det som känns svårt till att få hjälp med uträkningar och kalkyler (Trygged 2003). 

Baserat på klientens förhållanden kan rådgivaren stödja klienten genom att ringa samtal och skriva 

brev å klientens vägnar samt att bistå klienten med att utforma avbetalningsplaner. Rådgivningen 

kan vara allt ifrån kortvarig till ett längre förändringsarbete över tid (a.a.). Den konkreta 

dimensionen av arbetet med ekonomisk rådgivning utgår ifrån en relativt tydlig logik (Trygged 

2010). Avsevärt svårare kan det vara med den andra aspekten av det rådgivande arbetet; att möta 

klienter som ofta befinner sig i kristillstånd. Det är vanligt att klienter med försörjningsproblematik 

bär på känslor av skuld, skam, stress och hopplöshet (Starrin & Kalander Blomqvist 2001). Att 
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enbart ge konkreta råd kring ekonomi kan därför inte anses vara tillräckligt för att stödja klienter 

som upplevs vara i behov av förändringsarbete (Trygged 2010).

Baserat på sina forskningsresultat har Trygged (2003, 2010) utarbetat en rådgivningsmodell för 

arbete med ekonomisk rådgivning. Den beskrivs som en multidimensionell modell av counselling 

(a.a.). Trygged påpekar att ordet counselling kan vara något missvisande i översättningen mellan 

engelska och svenska (a.a.). Även om counselling vanligtvis översätts till rådgivning på svenska 

betonas att counselling i socialt arbete snarare kan likställas med stödsamtal (McLeod 2007; von 

Braun 2010 ). Tryggeds (2003) counsellingmodell innefattar begreppen empati, motivation, 

kognitiv förändring och coping. Enligt Bernler & Johnsson (2000) kan allt psykosocialt arbete 

förstås som förändringsarbete som bedrivs utifrån tre förhållningssätt egen aktion, direkt styrning 

och indirekt styrning. Med förhållningssättet egen aktion menas att det är upp till socialarbetaren att 

ta ansvar för att en förändringprocess ska påbörjas. Med direkt styrning avses förändringsarbete 

genom att socialarbetaren styr klienten till att vidta vissa åtgärder. Indirekt styrning syftar till att 

skapa förändringar i klientens livssituation, men det är klienten som är den aktive beslutsfattaren, 

socialarbetaren ser bara se till att beslut tas. Enligt Bernler och Johnsson bedrivs psykoterapeutiskt 

arbete enbart genom indirekt styrning. Att ge råd och vidta direkta åtgärder anses av många 

terapeuter som rakt ”antiterapeutiskt” (Bernler & Johnsson 2000:27). Trygged (2010) konstaterar 

dock att ekonomisk rådgivning inte handlar om någon form av terapi. I arbetet med ekonomisk 

rådgivning krävs ofta direkt styrning för att avhjälpa en akut situation för klienten. Om klienten 

ställer frågor måste även rådgivaren ge svar istället för att spegla svaret, som är brukligt inom 

psykoterapeutiskt arbete (a.a.). Rådgivningen kan dock övergå i en mer reflekterande fas när den 

första etappen med att skapa överblick och kontroll över situationen har uppnåtts. När akuta 

problem har avhjälpts finns bättre förutsättningar för fördjupade samtal (Trygged 2003)

Effekter
Forskningen om effekterna av ekonomisk rådgivning är begränsad i Sverige. Dock har en del 

enskilda kommuner samt Konsumentverket genomfört utvärderingar på effekterna av 

verksamheten. Utvärderingarna har kunnat påvisa positiva effekter, de allra flesta säger sig vara 

nöjda med de råd och stöd de fick och många uppger att deras ekonomiska situation har förbättrats 

(KOV 1996b). Dock uppger hela 70 procent i en utvärdering att de inte fått någon användning för 

den budget de fått (Klingander 1998). Dellgran (2000) menar att rådgivningen fungerar i vissa 

situationer, men att det inte finns tillräcklig forskning för att påvisa i vilka situationer den uppnår ett 

21



önskat resultat.

Konsumentverket utgav 2011 en rapport som beskriver tänkbara effekter av skuld- och 

budgetrådgivning utifrån en fiktiv fallbeskrivning (KOV 2011). Rapporten är en kostnadskalkyl av 

de samhällskostnader som uppstår av skuldsättning och hur detta kan påverkas med hjälp av skuld- 

och budgetrådgivning. Genom att i ett tidigt skede erbjuda människor budgetrådgivning skulle stora 

pengar sparas genom att överskuldsättning hindras. Den preventiva insatsen skulle även medföra att 

individen hindrades från att hamna i en ond cirkel uppkommen av skuldsättningen.

Sammanfattning av kunskapsområdet
En studie om handläggares och klienters perspektiv på begreppet skälig levnadsnivå visar att 

handläggarna definierar det som en garanterad miniminivå som även påverkas av omständigheter i 

klienters liv. Klienterna anser att det i bedömningen av skälig levnadsnivå borde tas hänsyn till 

såväl deras omständigheter som att de är konsumenter (Åberg 2011). Betydelsen av konsumtion har 

varit ett relativt nedtonat ämne inom forskning om fattigdom (Hjort 2010). Det finns också en 

tendens i samhället att bortse från att även människor med försörjningsproblematik är konsumenter 

levande i ett konsumtionssamhälle (Halleröd 2010; Hydén 1989). Samtidigt som kraven på en 

sparsam och rationell konsumtion ökar ju knappare resurser ett hushåll har visar forskning att 

låginkomsttagare ofta ställs inför många problematiska konsumtionsvillkor, bland annat genom 

hinder för att konsumera kostnadseffektivt (Caplowitz 1963; Andreasen 1975; Alwitt & Donley 

1996; Hjort 2004). 

Ekonomisk rådgivning beskrivs i forskningen som en av få, om inte den enda, tydligt beskrivna och 

etablerade arbetsmetoden inom arbete med ekonomiskt bistånd. Avsaknaden av klarlagda metoder 

kan ställas i relation till hur man förklarar försörjningsproblematik. Då de flesta socialarbetare har 

en strukturell förståelse av försörjningsproblematik är deras möjlighet att påverka och förbättra sina 

klienters situation begränsad. Detta eftersom de metoder som finns inom ekonomiskt bistånd 

huvudsakligen innefattar strategier till förändring hos individen (Bergmark 2000b). Dellgran (2000) 

identifierar två diskurser inom ekonomisk rådgivning. Den ena beskriver ekonomisk rådgivning 

som självstärkande och något som verkligen behövs. Den andra diskursen identifierar många 

maktproblem med ekonomisk rådgivning och ser den som ett kontrollerande och moralistiskt 

system som kan användas för att rättfärdiga fattigdom.  
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TEORETISKA BEGREPP

Här presenteras den teoretiska referensram vi använder oss av i uppsatsen. Då fokus är att mäta 

socialarbetarnas attityder till ekonomisk rådgivning samt till sina klienters försörjningsproblematik, 

har vi med ett avsnitt om attityder som kan förstås som en form av bakgrund och vidare 

begreppsdefinition. Att vår studie riktar sig till socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten samt 

det faktum att vi undersöker om socialarbetarna ser på sina klienters försörjningsproblematik ur ett 

individualistiskt eller strukturellt perspektiv gör valet att använda en teori, som behandlar 

begreppen aktör och struktur, naturligt. Valet föll på Giddens strukturdualitet då denna innehåller en 

flexibilitet och nyansering som vi anser är betydelsefull för vår analys. I uppsatsen använder vi den 

teoretiska referensramen tillsammans med tidigare forskning för att förstå, kontextualisera och 

analysera vårt resultat. 

Attityder
Inom socialpsykologin används begreppet attityder bland annat till att förklara människors 

beteenden. En attityd kan förklaras som ett mentalt schema, skapat av våra samlade värderingar mot 

ett visst objekt (Ajzen 1989; Bohner & Wänke 2002; Ekehammar 2007). Attityder sorterar och 

förenklar våra upplevelser, bland annat genom att sammanfatta våra erfarenheter och värderingar 

gentemot ett visst objekt. Detta medför att vi reagerar automatiskt när vi konfronteras med ett 

attitydobjekt. Vi behöver inte vid varje interaktion fundera över hur vi känner, tänker eller vill agera 

gentemot objektet. Detta medför att vi sparar tid och energi med hjälp av attityder (Bohner & 

Wänke 2002; Devine 1989). Attityder har främst två funktioner. Den första är att organisera vår 

kunskap för att på så sätt dela in världen i ond och god. Detta hjälper oss att undvika det ”farliga” 

och söka oss mot det goda eller välvilliga. Den andra funktionen handlar om att tillfredsställa 

psykologiska behov, som att undvika bestraffning och söka oss till det som premieras (Bohner & 

Wänke 2002; Ekehammar 2007). Attityder har även en social identitetsaspekt som kan medföra att 

en person blir benägen att endast uttrycka och utveckla attityder som ger positiva responser när de 

uttrycks. Våra attityder uttrycker våra värderingar och därmed vilka vi är. Genom att interagera med 

människor som delar våra attityder känner vi gemenskap och grupptillhörighet (a.a.). På samma sätt 

tenderar vi människor att undvika och ogilla människor med andra attityder än de egna (Bohner & 

Wänke 2002).  

23



Attityder är alltid kopplade till olika attitydobjekt (Ajzen 1988; Bohner & Wänke 2002). Ett 

attitydobjekt är till exempel ett objekt, en företeelse, en grupp människor eller en händelse, som vi 

har en attityd till. När vi kommer i kontakt med attitydobjektet skapas någon sorts respons i oss som 

visar hur våra attityder ser ut. För att förenkla har forskare delat in attityd-responser i tre olika 

kategorier. De beskrivs som kognitiva responser, affektiva responser och beteendemässiga responser 

(Ajzen 2005; Bohner & Wänke 2002; Ekehammar 2007). Attityder är också kopplade till en negativ 

eller postiv värdering av objektet. Har vi en negativ attityd mot ett attitydobjekt innebär det en 

benägenhet att reagera negativt när vi kommer i kontakt med attitydobjektet (Ajzen 1988, 2005). De 

kognitiva responserna innefattar responser som reflektioner kring våra uppfattningar och tankar om 

attitydobjektet (Ajzen 2005; Ekehammar 2007). Kognitiva attitydresponser innefattar föreställingar, 

tankar, reflektioner och uppfattningar kopplat till ett visst attitydobjekt (a.a.). Affektiva responser 

kan vara uttryck som beundran, avsky, uppskattning eller förakt mot attitydobjektet (Ajzen 2005). 

Beteendemässiga responser innefattar en benägenhet till ett visst beteende, intentioner, åtaganden 

och handlingar i relation till attitydobjektet (Ajzen 2005; Bohner & Wänke 2002).  

Aktör och struktur 
Inom sociologisk forskning benämns individer som avsiktligt utför en handling för ”aktör” eller 

”agent” och det som benämns som ”strukturen” står för samhället som aktörerna verkar i och är 

medskapare av (Engdahl 2001, 2006). Hur stor vikt som i sociologisk teori läggs i aktörens 

handlingsutrymme är olika, men kan generellt kategoriseras in i två motsatta grupper. Den ena 

gruppen ser aktören och dess handlingar som samhällets grundval. Denna grupp anser inte att 

samhället existerar utanför individens handlingar och inte heller att strukturer existerar oberoende 

av aktörer. Denna teoretiska gren kan sägas ignorera betydelsen av det strukturella perspektivet. 

Den andra gruppen tar sin utgångspunkt i ett strukturellt perspektiv där individens 

handlingsutrymme bestäms av de samhälleliga strukturerna. Denna gren kan sägas förminska 

individens handlingsförmåga (Kaspersen 2007). 

Giddens strukturbegrepp
Sociologen Anthony Giddens försöker genom sitt begrepp strukturdualitet komma bort från 

dualismen mellan struktur och aktör inom sociologisk forskning. Giddens menar att struktur och 

aktör skapar och påverkar varandra, strukturen hindrar inte individen från att handla, utan påverkar 

hur den handlar (Giddens 1979). Giddens motsätter sig med andra ord både tanken att individen 

agerar helt oberoende av en struktur och tanken att strukturen helt skulle styra individen. Så här 
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uttrycker han sig i förordet till Sociologi. En kritisk introduktion: ” (…) inga sociala processer styrs 

av oföränderliga lagar. Som människor är vi inte dömda till att svepas med av krafter som är lika 

oundvikliga som naturlagarna” (Giddens 1982:25). För att förklara sitt strukturbegrepp använder 

Giddens jämförelser med språk och tal. Talet symboliserar handlingar och interaktioner mellan 

människor och språket symboliserar ett mer abstrakt kollektiv av talande människor. Talet är 

situerat tillfälligt och rumsligt, medan språket befinner sig bortom tid och rum. Talet förutsätter ett 

subjekt, medan språket är subjektslöst, trots att det inte existerar i någon annan form än att det är 

”känt av” och producerat av sina talare (Giddens 1976). Genom jämförelser till språk och tal 

synliggör Giddens att strukturen/språket inte bara begränsar handlingar/talet, utan också möjliggör 

talet. Strukturen skall enligt Giddens inte enbart förstås som att det hindrar handling, utan också 

som en oumbärlig del i dess produktion. Strukturen är både medlet och resultatet av handlingar. 

Varje handling utgör därmed ett producerande och reproducerande av strukturer (Giddens 1979). 

Handlingar som bidrar till att reproducera en struktur är också en del av en producerande handling 

och som sådan kan de initiera förändring genom att ändra strukturen samtidigt som de reproducerar 

den, på samma vis som att innebörden av ord förändras i och genom hur de används (Giddens 

1976). Giddens beskriver även sitt strukturbegrepp som ett sätt att förstå hur det förflutna kan 

påverka nuet, detta eftersom människors handlingar utgår från minnet av hur de brukar handla, eller 

hur de har sett andra handla, vilket på så sätt samtidigt skapar och reproducerar strukturen. Enligt 

Giddens existerar inte strukturen i sig självt utan aktörerna, men när individer handlar är det alltid 

med utgångspunkt i strukturen (Giddens 1979).

Strukturer består enligt Giddens både av regler och resurser vilket medför att de innehåller både 

möjlighetsskapande (resurser) och begränsande (regler) beståndsdelar. Regler förstås som 

omedveten kunskap om hur handlingar ska (brukar) utföras. Resurser delar Giddens upp i allokativa 

och auktoritativa. Individer med allokativa resurser kan påverka den fysiska omgivningen medan de 

med auktoritativa resurser kan påverka och kontrollera andra människor. Människor med resurser 

har därmed alltid makt (Giddens 1984). Giddens ser anknytningen mellan handlingar och makt som 

självklar, då handling enligt honom förutsätter tillämpandet av resurser för att önskat resultat ska 

uppnås. Resultat uppnås genom aktörers direkta ingripande i ett förlopp eller en serie händelser. 

Makt utgörs därför enligt Giddens av en aktörs möjlighet att kunna mobilisera resurser för att uppnå 

resultat. Makt definieras som det mänskliga handlandets förändrande potential. Makt kan också ses 

ur ett mer relationellt perspektiv. Aktörens förmåga att uppnå resultat är då beroende av att andra 

människor förverkligar det, vilket kan ses som att ”ha makt över andra” (Giddens 1976).
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FORSKNINGSMETOD

Studien har genomförts med hjälp av kvantitativ metod. En kvantitativ studie möjliggör en mer 

generaliserbar bild av socialarbetares attityder till ekonomisk rådgivning som metod jämfört med 

om vi skulle genomföra ett färre antal kvalitativa intervjuer (Elofsson 2005). Då vi ville undersöka 

om det finns ett samband mellan socialarbetarnas förklaringsmodell till försörjningsproblematik och 

deras inställning till ekonomisk rådgivning möjliggjorde en enkätundersökning att vi kunde göra 

dessa begrepp mätbara och pröva hypoteser (Eliasson 2006).

En risk med kvantitativa studier är dock att man inte tillägnar sig någon verklig kunskap utan 

snarare riskerar att inhämta material som styrker föreställningar (eller fördomar) man redan hade. 

För att undvika detta krävs en god struktur i utformandet av undersökningen. Arbete med 

kvantitativa studier kräver samtidigt kreativitet för att det inte bara ska bli ett mekaniskt inhämtande 

av data vilket kan resultera i ytlig och även felaktig kunskap (Elofsson 2005). En begränsning med 

kvantitativa studier är vidare att de på grund av fasta svarsalternativ inte möjliggör mer djupgående 

svar. Det medför en risk att resultatet blir fyrkantigt och onyanserat (Eliasson 2006). Då vi i vår 

undersökning strävade efter en mer generell bild av socialarbetares attityder till ekonomisk 

rådgivning gjorde vi ändå bedömningen att kvantitativ metod var mest lämplig.

Enkäten
Vi valde att själva samla in primärdata trots att det generellt sett inte är att rekommendera för 

studenter, framförallt på grund av att det är tids- och resurskrävande. Nya möjligheter att inhämta 

data via internet har dock till viss del förändrat detta (Tufte 2011). Vi konstruerade en webbenkät i 

programmet Google Docs som efter genomförandet av en pilotstudie (mer om denna i eget stycke, 

nedan) sändes ut som en länk via e-post. En fördel med webbenkäten är att materialet kodas direkt, 

vilket är tidssparande. Det är också ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra alternativ. Enligt 

Trost (2012) kan webbenkäter dock riskera ett större svarsbortfall än pappersenkäter. En anledning 

är att det kan vara svårare att få en överblick av hur många frågor som är kvar, vilket kan leda till att 

informanten tröttnar innan enkäten är helt ifylld. Detta strävade vi efter att motverka på tre sätt; med 

ett inledande brev informerade vi om antalet frågor, antalet frågor minimerades och enkäten 

utformades även så att deltagarna kunde se alla frågorna på en och samma sida, utan att behöva 

klicka ”nästa”. 
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Frågeformuläret bestod av sex bakgrundsfrågor och elva attitydfrågor (jmf Trost 2012). Enkäten 

inleddes med bakgrundsfrågor med avseende på ålder, kön, utbildning, yrkestitel och antal år i 

yrket. Därpå följde sex frågor om försörjningsproblematik som tog upp olika förklaringar till 

klienters försörjningsproblematik. Därefter ställdes en sakfråga om ekonomisk rådgivning, följt av 

fyra attitydfrågor rörande ekonomisk rådgivning. Attitydfrågorna bestod av påståenden med 

svarsalternativ på en femgradig skala där ett motsvarar ”instämmer inte alls” och fem ”instämmer 

helt”. Med anledning av att attitydfrågor kan vara uttröttande för den som skall besvara en enkät 

strävade vi efter att begränsa antalet frågor men samtidigt fånga attityder (Trost 2012). 

Enkäten bestod endast av strukturerade frågor, bortsett från en sista fråga där informanten fritt 

kunde välja att uttrycka synpunkter på enkäten. Vi valde att inte ha öppna frågor dels med avseende 

på att det skulle generera ett mer svårbearbetat material och dels för att öppna frågor ofta leder till 

ett internt bortfall, vilket vi ville undvika i möjligaste mån för att säkerställa validiteten i studien 

(Trost 2012). För att säkerställa tydligheten i frågorna lade vi stor vikt vid formuleringen av dessa. I 

utformandet av enkäten eftersträvade vi korta frågeställningar och ett konsekvent språkbruk. Vi 

valde vidare att inte använda negationer då de kan leda till missuppfattningar. För att öka 

begripligheten strävade vi efter att ordna frågorna i en logisk följd, enligt ovan. För att minska 

förvirring hade vi som avsikt att varje fråga verkligen bara skulle bestå av en fråga (Trost 2012). 

Enligt de synpunkter på enkäten som vi fick in av en del informanter visade det sig dock att några 

av frågorna ändå kunde upplevas som att de innehöll flera frågor. Detta trots att vi genomfört en 

pilotstudie innan utskicket av enkäten.

Pilotstudien
I syfte att göra den slutgiltiga enkäten så tydlig som möjligt genomförde vi en pilotstudie med sex 

personer i vår bekantskapskrets. Alla tillfrågade i pilotstudien hade erfarenhet av arbete med 

ekonomiskt bistånd. Ingen av dem deltog sedan i den slutgiltiga enkätundersökningen. Deltagarna i 

pilotstudien fick ta del av webbenkäten genom att klicka på länken i ett mejl på samma vis som 

enkäten sedan skickades ut. Vi fick feedback från fyra av de sex tillfrågade och ändrade därefter 

enkäten i enlighet med vad de påpekat. Vi ändrade meningsuppbyggnad på tre frågor för att skapa 

bättre tydlighet och lade till en fråga om sjukdom och funktionshinder. Vi ändrade även 

numreringen i skalan så att det lägsta värdet ”ett” motsvarade ”instämmer inte alls” och det högsta 

värdet ”fem” motsvarade instämmer helt, då detta ansågs vara det mest logiska. 
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Operationalisering av begrepp
Enkätfrågorna om försörjningsproblematik har inspirerats av de fattigdomsteorier som redogörs för 

i en studie av Blomberg-Kroll och Meeuwisse (2011). Dessa var uppdelade i två strukturella och två 

individualistiska förklaringar, aktörsbundna och fatalistiska. Vi har valt att endast studera om 

förklaringarna är strukturella eller individualistiska. För att mäta förklaringsmodellerna utformades 

sex enkätfrågor som påståenden om respondenternas klienter. Frågorna besvarades sedan utifrån en 

femgradig skala där ett motsvarar ”Instämmer inte alls” och fem motsvarar ”Instämmer helt”. 

Påståendena i enkäten som representerar en individualistisk förklaringsmodell på fattigdom har 

operationaliserats genom att utgå från dessa fattigdomsteorier: a) Individualistiska aktörsbundna 

förklaringar, som förklarar fattigdomen med hjälp av individens tillkortakommande, som lathet, 

slösaktighet och missbruk samt b) Individualistiska fatalistiska förklaringar, som betonar 

omständigheter som otur och sjukdom. Dessa två fattigdomsteorier utgjorde en inspiration för fråga 

2, 4 och 6 om försörjningsproblematik i enkäten. Fråga 2 och 4 tar upp klientens brist på 

ansvarstagande och felprioriteringar som orsak till försörjningsproblematiken och är således 

kopplade till den individualistiska aktörsbundna teorin. Fråga 6 lägger orsaken på sjukdom, 

funktionshinder och/eller missbruk vilket är en kombination av den fatalistiska och den 

aktörsbundna individualistiska fattigdomsteorin. 

De fattigdomsteorier som i enkäten representerade den strukturella förklaringsmodellen har utgått 

från dessa fattigdomsteorier: a) Strukturella aktörsbundna förklaringar, som istället fokuserar på 

makroekonomiska och sociala förutsättningar som låga löner, låg utbildningsnivå, ojämlikhet 

etcetera. b) Strukturella fatalistiska förklaringar, som förklarar fattigdomen som en följd av 

samhällsutvecklingen. Dessa fattigdomsteorier låg till grund för fråga 1, 3 och 5 i enkäten. Fråga 1 

hänvisar orsaken till försörjningsproblematiken på orättvisor i samhället och sociala förutsättningar, 

vilket kan kopplas till en strukturell aktörsbundna fattigdomsteori. Fråga 3 förklarar 

försörjningsproblematiken genom att det är för låg nivå på löner, föräldrapenning och A-kassa 

vilket också kan kopplas till den strukturella aktörsbundna fattigdomsteorin. Fråga 5 i sin tur 

förklarar försörjningsproblematiken med att klienterna diskrimineras på arbetsmarknaden, vilket 

kan kopplas till den strukturella fatalistiska fattigdomsteorin.

För att mäta attityder till ekonomisk rådgivning har vi utgått från de två konkurrerande diskurser 

inom ekonomisk rådgivning som identifierats av Dellgran (2000). Den ena diskursen ser ekonomisk 
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rådgivning som något välbehövligt och stärkande för klienten och den andra ser ekonomisk 

rådgivning som kontrollerande och moralistiskt. Den första diskursen kan förstås som en positiv 

attityd till ekonomisk rådgivning och den andra som en negativ, vilket vi utgått från i skapandet av 

enkäten. I enkäten representeras varje diskurs med två frågor vardera. Dessa är liksom frågorna om 

förklaringsmodeller ställda som påståenden, vilka respondenterna får uppskatta hur väl de 

instämmer eller inte instämmer till. 

Påståenden i enkäten som baserats på den positiva diskursen:

1. Ekonomisk rådgivning är självstärkande för klienten

2. Att hjälpa en klient som har försörjningsproblematik att göra en hushållsbudget är en stor 

hjälp för klienten 

Påståenden i enkäten som baserats på den negativa diskursen:

3. Att hjälpa en klient som har försörjningsproblematik att göra en hushållsbudget är 

moralistiskt och kontrollerande

4. Ekonomisk rådgivning är förminskande för klienten

Våra påståenden om försörjningsproblematik och ekonomisk rådgivning innehöll både en kognitiv 

och en affektiv del. Detta då attityder generellt innefattar båda dessa delar, som exempelvis i detta 

påstående från vår enkät;

”Att hjälpa en klient som har försörjningsproblematik att göra en hushållsbudget är en stor hjälp för 

klienten”.

I detta påstående uttrycks kognitiva attityder om både ekonomisk rådgivning, i form av att hjälpa 

klienten att göra en hushållsbudget, och om klienter med försörjningsproblematik. Påståendet 

innefattar övertygelser och uppfattningar om värdet av att göra en hushållsbudget och om vad som 

är en hjälp för klienter med försörjningsproblematik. Detta är den kognitiva delen av attityden. Den 

del av påståendet som säger att det är en stor hjälp är positivt värderande. Detta värderande är den 

affektiva delen av påståendet. De socialarbetare som instämmer i detta påstående har kategoriserats 

som att de har en positiv attityd till ekonomisk rådgivning. Den fråga i enkäten som behandlade hur 
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ofta socialarbetarna använder sig av ekonomisk rådgivning innehåller varken någon kognitiv eller 

affektiv del. Svaret på denna fråga kan istället ses som ett uttryck för den beteendemässiga delen av 

attityden till ekonomisk rådgivning.

Urval
Rampopulationen utgjordes av ekonomihandläggare samt socialsekreterare som under studiens 

genomförande arbetar med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten i storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. I rampopulationen räknade vi dock inte in personer som är föräldralediga, 

sjukskrivna, tjänstlediga, eller av andra anledningar inte arbetar för tillfället. Vi är medvetna om att 

utbildning vanligtvis skiljer sig åt mellan ekonomihandläggare och socialsekreterare men vår 

ståndpunkt är att båda arbetsgrupperna bedriver socialt arbete. Detta motiverades av att både 

ekonomihandläggare och socialsekreterare har daglig kontakt med klienter, per telefon eller genom 

direkta möten. Vi gav därför rampopulationen samlingsnamnet ”socialarbetare inom ekonomiskt 

bistånd”. Yrkestillhörigheten som antingen ekonomihandläggare eller socialsekreterare var 

emellertid en mätbar variabel i undersökningen. 

För att skapa bättre förutsättningar för ett tillförlitligt resultat valde vi att göra ett totalurval 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2008). Att göra ett totalurval motiverades även av att 

webbenkäter kan medföra ett stort svarsbortfall (Trost 2012). 

Tillvägagångssätt
Per telefon kontaktade vi växeln till alla stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö för att få 

uppgifter om namn på enhetschefer. I Stockholm finns det 14 stadsdelar, medan det Göteborg och 

Malmö finns 10 stadsdelar vardera. Det resulterade i namn och mejladresser till 34 olika 

enhetschefer, en kontakt per stadsdel i Stockholm, Göteborg och Malmö. Efter genomförandet av 

pilotstudien formulerades ett mass-mejl som vi skickade ut till alla enhetscheferna som vi fått tag 

på. I utformandet av mejlet lade vi särskild vikt vid vad som skulle stå som rubrik i mejlet då detta 

kan antas ha en viss betydelse för om enhetscheferna över huvud taget skulle öppna mejlet eller 

inte. Slutligen valdes rubriken; ”Webbenkät för socialsekreterare och ekonomihandläggare inom 

ekonomiskt bistånd”. Ordet webbenkät bedömdes ge en god hint redan i rubriken om att 

undersökningen inte skulle vara tidskrävande. Vi ville även ha med termen ”ekonomiskt bistånd” 

för att informera om att undersökningen vände sig till en utvald grupp och att just deras svar därför 

var viktigt.
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Vi eftersträvade en god begreppsvaliditet genom en noggrann utformning av enkäten, som utgjorde 

vårt operationella mätinstrument (Eliasson 2006). I enkätavsnittet om försörjningsproblematik 

använde vi oss i den mån det var möjligt av validitetstestade frågor som använts i den tidigare 

studien av Blomberg-Kroll & Meeuwisse (2011). Ett problem med validiteten ligger i att frågor om 

attityder och värderingar ofta blir ledande i någon utsträckning (Trost 2012), vår strävan var 

emellertid att formulera dessa frågor så neutralt som möjligt.

Med en webbenkät som mätinstrument inkodades vårt material automatiskt vilket eliminerade 

risken för de slumpmässiga fel som annars kan uppstå vid en manuell inkodning. Även vid 

användandet av webbenkäter kan dock olika mätfel uppstå (Trost 2012). Trötthet eller stress vid 

ifyllandet av enkäten kan orsaka andra slumpmässiga mätfel såsom att frågorna misstolkas eller att 

informanter av misstag klickar i ”fel” svarsalternativ. Det kan även uppstå systematiska fel i 

besvarandet av enkäten, som till exempel en önskan att göra bra ifrån sig och svara ”rätt” på 

frågorna (Giota 2005). 

Djurfeldt med flera (2008) beskriver att kvantitativa studier är mer generaliserbara än kvalitativa. 

Detta är särskilt tydligt vid totalurval, då en hel population undersöks. Genom totalurval kan 

resultatet i större utsträckning generaliseras mot rampopulationen (Eliasson 2006).  Med avseende 

på att information saknas om hur många socialarbetare som fick ta del av enkäten finns begränsade 

möjligheter att generalisera resultatet. Ytterligare en svaghet beträffande generaliserbarheten består 

i att det saknas kunskap om hur deltagandet fördelar sig mellan olika specialiserade enheter, vilket 

kan antas ha påverkat resultatet. Detta diskuteras vidare i avsnittet om bortfall.

Bortfall 
En brist i vår undersökning är att vi saknar information om storleken på bortfallet i samband med 

utskicket av enkäten. I och med att de kontaktade enhetscheferna ombads att vidarebefordra mejlet 

med vår enkät till sina anställda förlorade vi kontroll över hur många som fick ta del av enkäten. I 

kontakten med enhetscheferna ansåg vi dock att det vore att ställa orimligt höga krav att be 

enhetscheferna att istället lämna ut de anställdas mejladresser till oss. Detta förfarande skulle 

dessutom försvåra anonymiteten för de anställda. Tolv enhetschefer svarade på vårt mejl. Bland de 

chefer som svarade uppgav tio att de tänkte vidarebefordra enkäten, en att den inte tänkte 
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vidarebefordra och en chef svarade att enbart socialsekreterarna skulle delges enkäten. Det är 

möjligt att de som inte svarade ändå vidarebefordrade enkäten till sina anställda. Vi har följaktligen 

ingen information om vilka enheter de socialarbetare som svarat arbetar på. Det är således möjligt 

att resultatet baserar sig på svar från ett fåtal deltagande enheter eller från ett större antal enheter. Då 

tio enhetschefer uppgav att de skulle vidarebefordra enkäten är det dock troligt att det finns en 

tillräcklig spridning bland respondenterna. Socialarbetarnas svar kan vidare tänkas skilja sig åt 

beroende av olika enheters specialisering gentemot till exempel missbrukare eller arbetslösa, där 

förklaringsmodellerna kan antas luta mer eller mindre åt antingen individuella eller strukturella 

orsaker. Det är även möjligt att någon klientgrupp är överrepresenterad när socialarbetarna svarat på 

enkäten utifrån sin erfarenhet av klienters försörjningsproblematik. Ovissheten om bortfallet och 

därmed i förlängningen ovissheten om vår undersökningspopulation medför en svaghet beträffande 

reliabiliteten i vår undersökning. Det vi vet är att bland de chefer som svarade att de skulle 

vidarebefordra enkäten så var stadsdelar i såväl Göteborg, Malmö och Stockholm representerade. 

Ett stort bortfall i undersökningen utgjordes av att ekonomihandläggare svarade i avsevärt mindre 

grad än socialsekreterare. Endast sex ekonomihandläggare deltog av totalt 111 respondenter. 

Anledningen till detta går endast att spekulera i. En tänkbar förklaring kan ligga i att olika 

stadsdelar har olika benämningar på sina handläggare, på vissa håll kallas de ekonomihandläggare 

och på andra håll biståndshandläggare. I rubriken till mass-mejlet som gick ut till enhetscheferna 

hade vi av utrymmesskäl bara med yrkestitlarna socialsekreterare och ekonomihandläggare. I 

enkäten fanns dock alternativet ekonomihandläggare/biståndshandläggare. Det är möjligt att 

enhetschefer i de stadsdelar som använder benämningen biståndshandläggare enbart 

vidarebefordrade mejlet till sina socialsekreterare. En annan tänkbar förklaring till varför 

ekonomihandläggarna svarade i mindre utsträckning skulle kunna ligga i att ekonomihandläggarnas 

arbetsbelastning eventuellt kan ha varit större än socialsekreterarnas vid tiden då enkäten skickades 

ut. Denna förklaring får stöd av att vi fick ett svar från en enhetschef om att denne inte tänkte 

vidarebefordra enkäten till sina ekonomihandläggare på grund av allt för hög arbetsbelastning. En 

annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att ekonomihandläggarna inte ansåg att ämnet 

ekonomisk rådgivning berörde dem på samma sätt som socialsekreterarna och att de därför i större 

utsträckning avböjde att svara på enkäten. Bortfallet kan även medföra en snedvridning av resultatet 

med avseende på att de som inte svarat på enkäten kan ha helt andra åsikter än de som svarat 

(Mannheimer 2005). Det kan också finnas en aspekt av social önskvärdhet i hur socialarbetarna har 

svarat, innebärande en önskan hos socialarbetarna att svara på enkätfrågorna i enlighet med vad 

som kan antas uppfattas som mest lämpligt och korrekt (Tourangeau & Yan 2007). Då 100 procent 
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av respondenterna uppgav att deras högsta genomförda utbildning var på högskola/universitet fanns 

vidare ingen grund för analys utifrån den variabeln. 

Etiska överväganden 
Vi har utgått från vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

För att uppfylla informationskravet informerades, både i mejlet som skickades till enhetscheferna 

samt i informationsbrevet som var inkluderat i webbenkäten, om vårt uppsatsämne och att 

deltagandet i undersökningen var frivilligt. I utformandet av mejlet och informationsbrevet 

diskuterades hur vi skulle formulera oss utan att socialarbetarna skulle känna att deras 

professionalitet ifrågasattes eller att avsikten var att ”sätta dit” dem. I slutändan formulerades ett 

kort informationsbrev som redogjorde för att uppsatsen skulle handla om försörjningsproblematik 

och ekonomisk rågivning utan att nämna syftet med att undersöka eventuella samband mellan 

socialarbetarnas förklaringsmodell till försörjningsproblematik och attityder till ekonomisk 

rådgivning. 

För att uppfylla samtyckeskravet hade vi i enkäten information om att informanterna gav sitt 

samtycke till att delta i undersökningen genom att trycka på ”skicka” i slutet av webbenkäten. 

Konfidentialitetskravet uppfylls väl i vår studie. Användandet av webbenkäten innebar att det inte 

var möjligt för oss att veta vare sig namn, stad eller stadsdel på personerna som har besvarat 

enkäten, vilket innebär en hög konfidentialitet för deltagarna. Det fanns heller ingen möjlighet för 

deltagarna att ta reda på vem som har svarat vad i undersökningen. De enda personuppgifter vi haft 

tillgång till under undersökningen är de till enhetscheferna, som ju dock själva inte deltog i studien. 

För att uppfylla nyttjandekravet skall vi inte låna ut det insamlade materialet till kommersiella eller 

icke-vetenskapliga syften. 

Bearbetning av data
Efter att enkätsvaren importerats från Google Docs till SPSS påbörjade vi arbetet med att 

kategorisera vårt material utifrån hur respondenterna svarat på enkäten. Påståendena i enkäten hade 

som tidigare nämnts syftet att ta reda på i vilken utsträckning socialarbetarna hade en 

individualistisk, ambivalent eller strukturell förklaring till sina klienters försörjningsproblematik 

samt om de var positiva, ambivalenta eller negativa till ekonomisk rådgivning. Svaren på den 

femgradiga skalan som automatiskt kodats in som numeriska värden mellan 1-5 kodades om till 
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samma skala, så att 1-2 motsvarade ”individualistisk”, 3 ”ambivalent” och 4-5 ”strukturell”. De 

påståenden som hävdade att försörjningsproblematiken hade individualistiska orsaker kodades om 

så att ”instämmer helt”, vilket automatiskt kodats in som 5, istället fick värdet 1. Det gamla värdet 

4, kodades till 2, 2 kodades till 4 och 1 kodades till 5. Samma procedur genomfördes för 

påståendena om ekonomisk rådgivning, men där motsvarades 1 av ”negativ” och 5 av ”positiv”. För 

att kunna kategorisera respondenterna utifrån förklaringsmodell slog vi ihop de sex påståenden som 

behandlade försörjningsproblematik till en grupp. Maxvärdet blev då 30 och lägsta värdet 6. 

Värdena kodades om till 3 grupper. I den individualistiska gruppen hamnade respondenter som 

totalt skattat 6-12 på de sex frågorna, vilket motsvarade ettor och tvåor på skalan (efter 

omkodningen). De som skattat 13-18, vilket motsvarade treor, kategoriserades som ambivalenta och 

de som skattat 19-30, vilket motsvarar fyror och femmor, kategoriserades som strukturella. Samma 

procedur gjordes med påståendena om ekonomisk rådgivning. Eftersom attityderna till ekonomisk 

rådgivning baserades på fyra påståenden kategoriserades skattningar mellan 4-8 (motsvarande ettor 

och tvåor) som negativ attityd, 9-12 (motsvarande treor) kategoriserades som ambivalent och 13-20 

(motsvarande fyror och femmor) kategoriserades som positiv attityd. 

RESULTAT OCH ANALYS

Socialarbetarna 
111 personer svarade på enkäten. Av dessa angav 95 procent att de var socialsekreterare och 5 

procent ekonomihandläggare/biståndshandläggare. Respondenterna var mellan 23 och 67 år. 

Medelåldern var 37 år och medianvärdet 31 år. 41 procent var 30 år eller yngre och är därmed den 

största åldersgruppen. Den näst största åldersgruppen är socialarbetarna mellan 31-40 år, som utgörs 

av 27 procent av respondenterna. 82 procent av de som svarade var kvinnor, 16 procent män och 2 

procent svarade annat/vill ej ange. I en rapport från socialstyrelsen (2004b) framgår att 78 procent 

av socialarbetarna som 2002 arbetade inom individ- och familjeomsorgen var kvinnor, vilket 

antyder att könsfördelningen i vår studie är representativ för rampopulationen. Samtliga angav att 

de hade studerat vid högskola/universitet och 91 procent angav att de hade socionomexamen. 

Orsaker till försörjningsproblematik
Socialarbetarnas förklaringar till sina klienters försörjningsproblematik delades in i kategorierna 

strukturell, individualistisk och ambivalent (se metodavsnittet). Tabell 1 visar att majoriteten av 

socialarbetarna (61 procent) har en strukturell förklaring på sina klienters försörjningsproblematik, 
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drygt en tredjedel har en ambivalent förklaringsmodell och endast 3 procent en individualistisk 

förklaringsmodell.

Tabell 1. Socialarbetarnas förklaringsmodeller till sina klienters försörjningsproblematik (N=111)
Antal Procent

Individualistisk 3 2,7
Ambivalent 40 36
Strukturell 68 61,3

Trots kategoriseringen av påståendena om försörjningsproblematik utifrån strukturell, ambivalent 

och individualistisk förklaringsmodell, kan det utifrån Giddens (1979;1984) strukturdualitet tolkas 

som att försörjningsproblematik är orsakad av både individualistiska och strukturella faktorer. 

Exempelvis kan sjukdom, som vi kategoriserat som en individualistisk faktor, även påverkas av 

strukturella faktorer, som föroreningar i vattendrag och mark. Samtidigt är dessa föroreningar 

orsakade av människor, vilket är ett exempel på hur struktur och aktör kan påverka varandra. Den 

relativt stora andel socialarbetare, 36 procent, som hade en ambivalent förståelse av orsakerna 

bakom försörjningsproblematik kan tolkas ha en mer nyanserad förståelse av fattigdom. Möjligtvis 

tolkar den ambivalenta gruppen förhållandet mellan struktur och aktör på liknande sätt som 

Giddens, med andra ord att de är oavhängiga varandra, vilket medför att det inte blir en motsättning 

mellan att ha en positiv attityd till ekonomisk rådgivning samtidigt som man ser strukturella orsaker 

till försörjningsproblematik. Rådgivningen blir en väg att genom förändring av individen på sikt 

även kunna förändra strukturen.

De socialarbetare som hade en individualistisk förklaring till sina klienters försörjningsproblematik 

kan tolkas som att de ger klienten, i egenskap av aktör, en större påverkansgrad över sitt eget liv i 

jämförelse med de socialarbetare som hade en strukturell förklaring till sina klienters 

försörjningsproblematik. Med en strukturell förklaring till försörjningsproblematik blir klienten i 

rollen som aktör snarare helt styrd av strukturen med en avsevärt mindre påverkansgrad över sitt 

eget liv som följd. Den ambivalenta gruppen ser både strukturella och individualistiska orsaker till 

försörjningsproblematiken, i sammanställningen av resultatet lutar denna grupp varken åt strukturell 

eller individualistisk förklaring. En tolkning av den ambivalenta gruppen kan vara att de inte har 

någon tydlig åsikt och/eller att de inte tar ställning. Utifrån Giddens, kan det dock tänkas att den 

ambivalenta gruppen har en mer komplex och nyanserad förståelse av försörjningsproblematik, där 

det inte finns några enkla förklaringar. 
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De sex påståenden i enkäten som behandlade orsakerna till försörjningsproblematik innehöll både 

kognitiva och affektiva attitydkomponenter (jmf Ajzen 2005). De kognitiva delarna av påståendena 

användes för att dela in socialarbetarna utifrån individualistisk, ambivalent eller strukturell 

förklaringsmodell, då de berörde föreställningar om orsaker till försörjningsproblematik. Två av 

påståendena innehöll värderande attityder av klienterna genom att klienten ålades skulden för 

försörjningsproblematiken. Det ena påståendet hävdar att försörjningsproblematiken beror på att 

klienterna inte tar tillräckligt ansvar för sin egen försörjning och det andra att klienterna gör fel 

prioriteringar, till exempel att de spenderar sina pengar på fel saker. De andra påståendena lägger 

orsaken på försörjningsproblematiken utanför klientens eget ansvar, som sjukdom, diskriminering 

och arbetslöshet. Det är intressant att konstatera att en fjärdedel av socialarbetarna instämde i hög 

grad till påståendet att deras klienters försörjningsproblematik beror på att de inte tar tillräckligt 

ansvar för sin egen försörjning och en fjärdedel att försörjningsproblematiken beror på att klienterna 

gör fel prioriteringar. Detta kan anses vara ett uttryck för en skuldbeläggande attityd gentemot 

klienter med försörjningsproblematik. Merparten av socialarbetarna instämde dock inte i dessa 

påståenden. För svarsfrekvens på alla påståenden om försörjningsproblematik, se bilaga 2, tabell 1.

Attityder till ekonomisk rådgivning
35 procent av socialarbetarna uppgav att de använder sig av ekonomisk rådgivning ofta eller 

dagligen och 58 procent att de använder ekonomisk rådgivning ibland eller sällan. Endast 6 procent 

använder sig aldrig av ekonomisk rådgivning. Den övervägande delen av socialarbetarna använder 

med andra ord ekonomisk rådgivning i någon utsträckning i sitt arbete. Tabell 2 visar att tre 

fjärdedelar av socialarbetarna har en positiv attityd till ekonomisk rådgivning, en femtedel har en 

ambivalent attityd och endast 4 procent har en negativ attityd till ekonomisk rådgivning. 

Tabell 2. Socialarbetarnas attityder till ekonomisk rådgivning (N=111)
Antal Procent

Negativ 4 3,6
Ambivalent 24 21,6
Positiv 83 74,8

I operationaliseringen av begreppet ekonomisk rådgivning utgick vi ifrån de två diskurser som 

Dellgran (2000) identifierat om ekonomisk rådgivning. Den första diskursen ser ekonomisk 

rådgivning som självstärkande och något som verkligen behövs. Den andra diskursen ser 
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ekonomisk rådgivning som kontrollerande och ett rättfärdigande av fattigdom. Enligt vår 

operationalisering sällar sig de med positiv attityd till ekonomisk rådgivning till den första 

diskursen och de med negativ attityd till den andra diskursen. Det var dock endast 7 procent som 

instämde i att ekonomisk rådgivning var förminskande och 15 procent som instämde i påståendet 

om att det var moralistiskt och kontrollerande. Den rådande diskursen bland socialarbetarna i vår 

undersökning är följaktligen att ekonomisk rådgivning är välbehövligt och självstärkande för 

klienten. Att det till stor del råder konsensus bland respondenterna om att ekonomisk rådgivning är 

en bra metod kan kopplas till den sociala identitetsaspekten av attityder (jmf Bohner & Wänke 

2002; Ekehammar 2007). Om ekonomisk rådgivning är den metod och internutbildning som 

framhålls inom arbete med ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000b) är det tänkbart att det påverkar 

socialarbetares attityder mot en mer positiv inställning till ekonomisk rådgivning. Förutsatt att det 

råder en generellt positiv attityd gentemot ekonomisk rådgivning på socialkontoren, kan det förstås 

som att endast positiva attityder till ekonomisk rådgivning har fått utrymme att uttryckas och 

utvecklas i enlighet med rådande norm (jmf Bohner & Wänke 2002; Ekehammar 2007). 

Socialarbetare inom ekonomiskt bistånd kan i enlighet med Giddens (1984) anses inneha 

auktoritativa resurser, i det att de kan påverka och kontrollera klienters ekonomiska situation. 

Därmed kan de antas ha större möjligheter än klienterna att påverka strukturen. Ekonomisk 

rådgivning kan ur detta perspektiv ses som socialarbetarens användande av sina resurser, genom att 

exempelvis å klientens vägnar påverka fordringsägare och andra myndigheter. Detta kan förstås på 

två något motsägande sätt. Å ena sidan kan det tolkas som att socialarbetarna lånar ut sin makt till 

förmån för klienterna, men å andra sidan som att detta reducerar klienternas egen påverkansgrad i 

strukturen. Det kan utifrån uppfattningen om hur förändringsarbete bör bedrivas, ifrågasättas 

huruvida socialarbetarens användande av auktoritativa resurser inom ekonomisk rådgivning blir 

självstärkande för klienten (jmf Bernler & Johnsson 2000; Dellgran 2000; Trygged 2003).

Relationen mellan förklaringsmodeller och attityder till ekonomisk  
rådgivning 
Tabell 3 visar sambandstest med chi 2 mellan påståendena om ekonomisk rådgivning och 

försörjningsproblematik. Tabellen visar att det inte finns något signifikant samband mellan den 

generella attityden till ekonomisk rådgivning och förklaringsmodell till försörjningsproblematik. Vi 

fann dock ett signifikant samband mellan påståendet om diskriminering och påståendet om att 

ekonomisk rådgivning var förminskande. De socialarbetare som instämde i påståendet om att 

försörjningsproblematiken berodde på diskriminering instämde också i påståendet om att 

37



ekonomisk rådgivning var förminskande för klienten. Det centrala är dock att det inte finns något 

signifikant samband mellan merparten av frågorna. 

Tabell 3. Chi 2 test mellan attityder till ekonomisk rådgivning och förklaringsmodeller till 
försörjningsproblematik (N=111)

Stor hjälp Förminskande Moralistiskt och kontrollerande Självstärkande Generell 
attityd

Låg nivå is is is is is
Orättvisor is is is is is
Diskriminering is ,197* is is is
Ansvar is is is is is
Prioriteringar is is is is is
Sjukdom is is is is is
Förklaringsmodell is is is is is

* = 0,05, is = ingen signifikans                                   För enkätens alla frågor i sin helhet, se bilaga 1

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan fattigdomsförklaringar och vilka 

socialpolitiska insatser som socialarbetare förespråkar (Blomberg-Kroll & Meeuwisse 2011). Med 

tanke på detta kan det förmodas att socialarbetarnas attityder till ekonomisk rådgivning påverkas av 

hur de förklarar sina klienters försörjningsproblematik. Resultatet i vår studie bekräftar dock inte 

detta eftersom den generella attityden till ekonomisk rådgivning var positiv samtidigt som den 

vanligaste förklaringsmodellen till fattigdom var den strukturella. Vår studie kan dock delvis 

bekräfta Blomberg-Kroll & Meeuwisses (2011) resultat genom det signifikanta sambandet mellan 

hur socialarbetarna svarade på påståendena om att försörjningsproblematiken beror på 

diskriminering och att ekonomisk rådgivning är förminskande. Påståendet om att 

försörjningsproblematiken beror på diskriminering har vi kategoriserat som en strukturell 

förklaring. Det finns därmed ett visst samband mellan en strukturell förklaring till 

försörjningsproblematik och en negativ attityd till ekonomisk rådgivning.

Figur 1 visar hur socialarbetarnas förklaringsmodeller till sina klienters försörjningsproblematik 

fördelar sig i relation till deras attityder till ekonomisk rådgivning. Resultatet visar att merparten av 

respondenterna hade en strukturell förklaringsmodell till sina klienters försörjningsproblematik 

samtidigt som de till övervägande del var positiva till ekonomisk rådgivning. Andelen med 

strukturell och ambivalent förklaringsmodell var ungefär lika stor oavsett attityd till ekonomisk 

rådgivning. De 3 procent som hade en individualistisk förklaringsmodell var positiva till ekonomisk 
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rådgivning. Det kan dock inte sägas att detta är ett samband eftersom det rör sig om så få 

respondenter.

Figur 1. Andel med strukturell, ambivalent och individualistisk förklaringsmodell inom de olika 
attitydgrupperna. (N=111)

Det faktum att socialarbetarna överlag var positiva till ekonomisk rådgivning samtidigt som de 

ansåg att klienternas försörjningsproblematik hade strukturella orsaker kan ses i kontexten av att det 

generellt tycks sakna områdesspecifika metoder inom arbete med ekonomiskt bistånd (Bergmark 

2000b; Puide 2000; Minas 2005). Bristen på metoder kan förstås vara beroende av socialarbetarnas 

strukturella förklaringar till försörjningsproblematik. Metoder som riktar sig mot förändringsarbete 

på individnivå kan därför i många fall upplevas som mindre tillämpliga inom arbete med 

ekonomiskt bistånd (Bergmark 2000b). Möjligen var sambandet mellan påståendet om att 

försörjningsproblematiken är orsakad av diskriminering och om att ekonomisk rådgivning är 

förminskande ett uttryck för detta. 

Spänningen mellan det självstärkande och det förminskande inom arbete med ekonomisk 

rådgivning anser vi i viss mån är oundviklig, med tanke på de två diskurserna inom ekonomisk 

rådgivning (jmf Dellgran 2000). Diskurserna kan förvisso tolkas som motpoler men sannolikt råder 

ett ständigt växelspel mellan det kontrollerande och det stödjande i det rådgivande arbetet, vilket 

kan ses i den vidare kontexten av de inneboende stöd- och kontrollfunktionerna i arbetet med 

socialbidrag (jmf Billquist 1999; Byberg 2002; Minas 2005; Skogens 2007). Utifrån resultatet av 

vår studie där socialarbetarna i stor grad såg ekonomisk rådgivning som något positivt och 

självstärkande för klienten, finns kanske en risk att den kontrollerande och den förminskande 
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aspekten underskattas. Med återkoppling till framväxten av ekonomisk rådgivning, där grunden låg 

i att uppfostra fattiga att konsumera efter sina tillgångar, kan den förminskande aspekten antas vara 

en ofrånkomlig byggsten i ekonomisk rådgivning som metod (jmf Dellgran 2000; Hjort 2004). 

Socialarbetarnas positiva attityd till ekonomisk rådgivning kan förstås som en form av acceptans av 

de rådande strukturella förutsättningarna, där rådgivningen blir ett sätt att försöka minska de 

negativa effekterna för klienten. Socialarbetarna försöker då göra det bästa av en svår situation 

genom att stödja klienten till att arbeta mot en bättre ekonomi. Utifrån Giddens (1979) resonemang 

om handling, där handling innebär möjligheter till förändring, finns trots strukturella hinder, ändå 

möjligheter till förändring av strukturen. Enligt detta tankesätt kan ekonomisk rådgivning ses som 

en metod vilken kan ändra individens plats i strukturen, och i förlängningen därmed även förändra 

strukturen. Med tolkningen att alla handlingar utgår ifrån strukturens förutsättningar (Giddens 1976, 

1979), blir användandet av ekonomisk rådgivning ett återskapande av den rådande strukturen. 

Genom att exempelvis ge råd om hur klienter ska konsumera reproduceras normen om att 

socialbidragstagare principiellt endast har rätt till det allra nödvändigaste (jmf Dellgran & Karlsson 

2001; Hjort 2006). Rådgivningen kan även utifrån denna tolkning anses vidmakthålla en bild av att 

fattiga människor är i behov av stöd och tillrättavisning med avseende på hur de ska hantera sina 

pengar (Dellgran 2000). Trots att ekonomisk rådgivning tolkat utifrån Giddens (1976, 1979) 

strukturdualitet kan ses som ett reproducerande av strukturer, finns det enligt samma teori, en 

förändrande potential i alla handlingar. Det ständiga återskapandet av strukturen medför samtidigt 

möjligheter till omtolkningar av strukturen, vilket kan leda till att den reproduceras annorlunda. Om 

fler klienter fick kunskap och stöd kring att hantera sin ekonomi, är det möjligt att de skulle handla 

annorlunda, vilket i förlängningen skulle förändra strukturen. 

Resultatet med avseende på socialarbetarnas ålder, kön och antal år i  
yrket
Tabell 4 visar utförda sambandsanalyser mellan socialarbetarnas ålder, kön, år i yrket och i vilken 

utsträckning de använde sig av ekonomisk rådgivning och deras attityder. Det föreligger ett negativt 

samband mellan antal år i arbetet med ekonomiskt bistånd och påståendet att ekonomisk rådgivning 

var förminskande för klienten. Ju kortare tid som socialarbetarna hade arbetat med ekonomiskt 

bistånd desto mer tyckte de att ekonomisk rådgivning var förminskande för klienten. Ett positivt 

samband fanns även mellan antal år i yrket och inställningen till att hjälpa klienter med att göra en 

hushållsbudget. Ju längre de hade arbetat inom ekonomiskt bistånd, desto större nytta ansåg de att 
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klienten hade av att få hjälp att utforma en hushållsbudget. Resultatet visar även att de 

socialarbetare som arbetet längre med ekonomiskt bistånd i större utsträckning använde sig av 

ekonomisk rådgivning i sitt dagliga arbete. De som hade arbetat länge med försörjningsstöd hade 

även en mer positiv inställning till ekonomisk rådgivning. Med avseende på socialarbetarnas ålder 

fanns ett samband mellan i vilken utsträckning de använde sig av ekonomisk rådgivning och den 

generella attityden till ekonomisk rådgivning. Ju äldre de var i desto större utsträckning var de 

generellt positiva till, samt använde sig av, ekonomisk rådgivning. Det fanns ett negativt samband 

mellan socialarbetarnas ålder och påståendet att försörjningsproblematiken berodde på sjukdom, 

funktionshinder och missbruk. Detta innebär att ju yngre socialarbetarna var desto mer ansåg de att 

klienternas försörjningsproblematik orsakats av sjukdom, funktionshinder och/eller missbruk. 

Tabell 4. Korrelationstest med chi 2 mellan socialarbetarnas attityder till försörjningsproblematik, 
ekonomisk rådgivning och socialarbetarnas ålder, kön, år i yrket samt hur ofta de använder sig av 
ekonomisk rådgivning (N=111)
Ekonomisk rådgivning Ålder Kön År i yrket Hur ofta används eko. rådg.
Förminskande is is -,202* is
Självstärkande is is is is
Kontrollerande is is is is
Stor hjälp is is ,219* ,227*
Hur ofta används eko. 
rådg.

,223* is ,312** is

Generell attityd ,194* is ,303* is
Försörjningsproblematik Ålder Kön År i yrket Hur ofta används eko. rådg.
Låg nivå is is is ,192*
Orättvisor is is is is
Diskriminering is is is is
Ansvar is is is is
Prioriteringar is is is is
Sjukdom -,194* is is is
Generell förklaringsmodell is is is is

** = 0,01, * = 0,05, is = ingen signifikans

Ju oftare socialarbetarna använde sig av ekonomisk rådgivning desto större nytta ansåg de att det 

var för klienten att göra en hushållsbudget. De som ansåg att försörjningsproblematiken berodde på 

för låga nivåer på löner, föräldrapenning, sjukpenning och A-kassa använde sig av ekonomisk 

rådgivning i större utsträckning. En möjlig förklaring är att socialarbetarna använder ekonomisk 
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rådgivning i syfte att försöka minimera strukturens skadeverkningar för klienten. Det kan dock 

diskuteras om det finns en motsättning mellan att betrakta klienters försörjningsproblematik som 

orsakade av för låg nivå på löner, föräldrapenning, sjukpenning och A-kassa och samtidigt använda 

sig av ekonomisk rådgivning. Det kan sägas synliggöra konflikten mellan att förespråka 

förändringsarbete på individnivå trots att försörjningsproblematiken har strukturella orsaker 

(Bergmark 2000b). Utifrån Giddens (1979, 1984) teori om strukturdualitet kan förändringsarbete på 

individnivå ändå förstås som tillämpligt då man vid förändring av individen samtidigt påverkar 

strukturen. Dock kan det ifrågasättas hur stor förändringen blir när socialarbetarna i rådgivningen 

utgår från de strukturella förutsättningarna och därmed skapar och reproducerar dem. Det som 

genom ekonomisk rådgivning skapas och återskapas kan enligt vår tolkning bland annat vara en 

struktur där begreppet skälig levnadsnivå skiljer sig åt beroende på vem som avses (jmf Hjort 

2006). Detta resonemang kan återknytas till diskussionen om att nivån på försörjningsstöd är på väg 

tillbaka till en miniminivå (Halleröd 2010; Hjort 2010b).

Med anledning av att ekonomisk rådgivning är en metod som socialarbetare inom ekonomiskt 

bistånd i stor utsträckning vidareutbildas inom (Bergmark 2000b), är det tänkbart att ekonomisk 

rådgivning också blir den enda metod som de behärskar och förväntas använda i sitt dagliga arbete. 

De socialarbetare om har arbetat en längre tid med ekonomiskt bistånd har troligtvis också 

tillskansat sig en mer praktisk erfarenhet av ekonomisk rådgivning, varför det kan tänkas vara mer 

naturligt för dem att i högre grad använda ekonomisk rådgivning. Detta då attityder skapas och 

reproduceras med tid genom erfarenheter. Flera positiva erfarenheter av ett attitydobjekt skapar med 

tiden en positiv attityd (Ekehammar 2007). Utifrån attitydbegreppet kan det tolkas som att 

socialarbetare med längre yrkeserfarenhet har sett positiva effekter av ekonomisk rådgivning i 

arbetet med klienter. Möjligt är även att socialarbetarna med åren inser att ekonomisk rådgivning är 

en av få konkreta metoder som kan tillämpas inom de organisatoriska ramarna. Bergmark (2000b) 

menar dock att det finns risk att den ekonomiska rådgivning som förmedlas i samband med det 

vanliga klientarbetet blir mer ad hoc-artad och styrd av socialarbetarnas personliga egenskaper. Vår 

undersökning visade att en stor andel av socialarbetarna använde sig av ekonomisk rådgivning i sitt 

dagliga arbete. Med avseende på att konsensus om vad god ekonomisk rådgivning är, i tidigare 

forskning beskrivs som att den ska vara skild från handläggningen av socialbidrag, kan diskuteras 

vilken kvalitet den informella rådgivningen håller (jmf Dellgran 2000; Hjort 2004). Tidigare 

forskning beskriver att mötet mellan socialarbetare och klient är färgat av en rad olika 

organisatoriska krav och förutsättningar som kan utgöra hinder för det ”goda samtalet” (Billquist 

1999; Hydén 2000; Kullberg 1994; Skogens 2007). Om nu de organisatoriska ramarna gör det svårt 
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att bedriva samtal som bortser från de ekonomiska aspekterna, förefaller det som att 

socialarbetarnas lösning blir att helt enkelt ha samtal som handlar om ekonomi. Ekonomisk 

rådgivning kan bli socialarbetarnas enda möjlighet att bedriva socialt arbete och göra ”mer” än 

enbart ett administrativt arbete. Vi tolkar det som att socialarbetarna utifrån de organisatoriska 

förutsättningarna, med klienternas bästa i åtanke, försöker finna sätt att arbeta med de psykosociala 

aspekterna av försörjningsproblematik. Kopplat till Giddens (1979, 1984) teori kan de 

organisatoriska ramarna i arbetet med ekonomiskt bistånd tolkas som en begränsande dimension av 

strukturen. Samtidigt återfinns en möjlighetsskapande dimension i strukturen genom att 

socialarbetarna också kan använda sig av sina auktoritativa resurser för att åstadkomma förändring. 

Det negativa sambandet mellan socialarbetarnas ålder och påståendet att klienters 

försörjningsproblematik berodde på sjukdom, funktionshinder och missbruk kan sägas 

överensstämma med Blomberg-Kroll och Meeuwisses (2011) studie som bland annat visade att 

yngre socialarbetare tenderade att ha en mer individualistisk förklaringsmodell till 

försörjningsproblematik än äldre socialarbetare. Med avseende på att de yngre socialarbetarna 

samtidigt i högre grad än de äldre ansåg att ekonomisk rådgivning var förminskande, kan tänkas att 

socialarbetare med tiden anammar en rådande norm om att ekonomisk rådgivning är välbehövligt 

och självstärkande för klienten. Tolkat utifrån resultatet är det tänkbart att socialarbetarna med tiden 

utvecklar både en mer strukturell förståelse till försörjningsproblematik och en mer positiv attityd 

till ekonomisk rådgivning. Detta resonemang får stöd av attitydforskning som visar att människor 

tenderar att utveckla de attityder som delas av omgivningen (Bohner & Wänke 2002). 

DISKUSSION

Stöd eller tillrättavisning
Tidigare forskning uppmärksammar att det finns såväl självstärkande som förminskande 

dimensioner inbyggda i ekonomisk rådgivning som metod (Dellgran 2000). Resultatet från vår 

undersökning indikerar att socialarbetarna kan ha underskattat de negativa effekter som ekonomisk 

rådgivning kan ha för klienter. Detta i kombination med den vedertagna uppfattningen att god 

ekonomisk rådgivning bör ges utanför handläggningen av försörjningsstöd (Dellgran 2000), bidrar 

till en risk att rådgivningen blir godtycklig och styrd från socialarbetarens personliga egenskaper 

och agenda. Ekonomisk rådgivning kan förstås som förändringsarbete. Om socialarbetarna blir den 

drivande kraften i lösningsarbetet kan det dock reducera klientens egen förmåga till långsiktig 

förändring. Mer rådgivande former av socialt arbete kan ur denna synvinkel tänkas gå i polemik 
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med socialtjänstens övergripande mål om att frigöra och utveckla individens egna resurser. 

Direktstyrning kan ses som att det reducerar klientens egen förmåga att göra nödvändiga 

förändringar, vilket kan motverka ett långsiktigt förändringsarbete (jmf Bernler & Johnsson 2000; 

Trygged 2003). För klienter med en kaotisk ekonomisk situation kan det dock vara nödvändigt att 

socialarbetaren genom direktstyrning bidrar till att den akuta situationen avhjälps (Trygged 2003, 

2011). Den counsellingmodell som Trygged (2003) utarbetat för arbete med ekonomisk rådgivning, 

tolkar vi som en rörelse mot en mer självstärkande form av ekonomisk rådgivning, med fokus på 

empatiska samtal, motivation, kognitiv förändring och coping. Vi menar att denna form är mer 

självstärkande eftersom den förutom att fokusera på lösningar till de ekonomiska problemen, tar 

hänsyn till den svåra situation som det innebär att leva på existensminimum. Genom stödjande, 

empatiska samtal får klientens känslor och tankar om sin situation en mer självklar plats. Utifrån ett 

dualistiskt synsätt på struktur och aktör kvarstår dock problematiken med ekonomisk rådgivning 

som metod i det att den grundar sig i att hitta strategier till individuell förändring, samtidigt som de 

flesta socialarbetare upplever att deras klienters försörjningsproblematik har strukturella orsaker. 

Det kan därför ifrågasättas om det är behjälpligt att lägga mer ansvar på individen. Med 

utgångspunkt i Giddens strukturdualitet där resonemanget är att aktör och struktur är 

sammanbundna, och i ständig påverkan av varandra, kan man dock inte betrakta strukturen utan att 

förhålla sig till individen, ett förhållningssätt som förmodligen i högre grad delades av de 

socialarbetare i vår studie som hade en ambivalent förklaring till fattigdom. Eftersom aktör och 

struktur i Giddens teori påverkar varandra i ett ständigt växelspel kan en individuellt riktad insats 

trots allt anses tillämplig på en strukturellt orsakad problematik. Då det är möjligt att ekonomisk 

rådgivning kan underlätta en svår situation genom att individen erbjuds såväl psykosocialt stöd som 

verktyg till att förbättra sin ekonomiska situation, kan det i förlängningen leda till en förändring av 

individens liv. Eftersom individer i egenskap av aktörer är medskapare av strukturen kan 

förändringar på individnivå i förlängningen även medföra förändringar på strukturell nivå. Hur 

rådgivningen upplevs är sannolikt helt beroende av klientens individuella omständigheter. För en 

del kan det förmodligen upplevas som ett stöd och för andra som ett tillrättavisande. Den stödjande 

aspekten kan ändå anses vara övervägande med avseende på att tidigare forskning visade att 

tillfrågade klienter hade en generellt positiv bild till den rådgivning de fått (Klingander 1998). 

Sambandet mellan ålder, antal år i yrket och attityd till ekonomisk rådgivning kan knytas till det 

faktum att socialarbetarna med tiden inser att ekonomisk rådgivning är en av få, eventuellt den 

enda, möjligheten att arbeta med psykosociala aspekter av försörjningsproblematik. Tillämpandet av 

ekonomisk rådgivning kan tolkas som en ansträngning från socialarbetarnas sida att bidra med 
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något utöver det administrativa arbetet och en strävan efter att göra något mer för klienten. 

Den förminskande aspekten av ekonomisk rådgivning kan aktualiseras i rådgivning kring 

konsumtion. En knapp fjärdedel av socialarbetarna i studien angav att klienternas 

försörjningsproblematik i hög grad berodde på att klienterna gjorde fel prioriteringar, till exempel 

genom att de spenderade sina pengar på fel saker. I relation till konsumtionsmodellen av Dellgran & 

Karlsson (2001) kan det tolkas som att dessa socialarbetare anser att klienterna behöver begränsa 

sin konsumtion till att enbart konsumera de nödvändigheter som behövs för att överleva. Med 

avseende på detta kan diskuteras om definitionen av begreppet skälig levnadsnivå skiljer sig åt 

beroende av om man är självförsörjande eller ej. Att socialarbetarna i vår studie ser orsaken till 

försörjningsproblematik som strukturell, kan i relation till den positiva attityden till ekonomisk 

rådgivning, tolkas som att det finns en nytta i att stödja klienterna att hantera situationen att leva på 

knappa medel. Med ökade krav på rationell konsumtion ställs fattiga samtidigt inför många fler 

hinder till att konsumera kostnadseffektivt (Alwitt & Donley 1996; Hill 2002; Kempson, Whyley, 

Caskey & Collard 2000; Walker & Collins 2004). Frågan är om den ekonomiska rådgivningen 

ställer orimliga krav på klienten att kunna genomföra föreslagna åtgärder? Att klienten får hjälp att 

konsumera mer kostnadseffektivt löser inte de psykosociala aspekterna av att leva i fattigdom. Även 

om klienten kan få hjälp med att till exempel få en mer överskådlig bild av vad den har att spendera 

i månaden kvarstår problemet med att leva på existensminimum. Även om ”lösningen” på klientens 

problem förstås som att klienter ska lära sig att hålla hårdare i sina pengar, medför deras fattigdom 

ändå en marginalisering i samhället, innefattande många olika former av brister i deras välfärd, som 

exempelvis att fattiga generellt har lägre utbildning och sämre hälsa (Hjort 2010a). Att inte kunna 

följa samma konsumtionsmönster som resten av samhället kan innebära ett socialt utanförskap, 

exempelvis genom att inte kunna delta i sociala aktiviteter som kostar pengar och att inte kunna 

konsumera sådant som visar social tillhörighet. Att som socialarbetare inom ekonomiskt bistånd ge 

råd till klienter om hur de ska begränsa sin konsumtion kanske inte upplevs som genomförbart ur ett 

klientperspektiv. Vi tolkar det ändå som att ekonomisk rådgivning kan fylla en viktig funktion för 

klienten i det att det skapas utrymme för att prata om hur det är att leva med lite pengar. Med tanke 

på bristen av specifika metoder inom arbete med ekonomiskt bistånd tänker vi även att ekonomisk 

rådgivning fyller en viktig funktion för socialarbetare, genom att det medför en viss 

professionalisering i yrkesrollen samt att det blir ett sätt att erbjuda psykosocialt stöd. Dock kan det 

finnas en risk att socialarbetare tillämpar ekonomisk rådgivning efter sin egen agenda, snarare än 

efter klienternas behov. För att uppfatta behovet av råd och stöd i mötet med klienten krävs en 
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fingertoppskänsla. Om socialarbetare misslyckas att tolka behovet, kan det medföra att det blir en 

godtycklighet i vem som erbjuds ekonomisk rådgivning. Det är möjligt att en del klienter som har 

behov av ekonomisk rådgivning blir förbisedda samtidigt som andra som inte behöver rådgivning 

får råd som kan upplevas kränkande. Oavsett god fingertoppskänsla, finns risk att socialarbetare gör 

fel i sin bedömning av klienters behov av ekonomisk rådgivning. Vi tolkar det som att ekonomisk 

rådgivning kan vara såväl självstärkande som förminskande för klienter. Det viktiga anser vi är att 

dessa två inneboende dimensioner av ekonomisk rådgivning medvetandegörs i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Med avseende på vårt resultat kan antas att många socialarbetare som arbetar 

inom ekonomiskt bistånd inte i tillräckligt hög grad är medvetna om den förminskande och den 

kontrollerande aspekten av ekonomisk rådgivning. 

Metodologiska begränsningar
Användandet av kvantitativ metod möjliggjorde en större undersökningspopulation men försvårade 

möjligheten till mer nyanserad och fördjupad information (Eliasson 2006; Trost 2012). Det finns en 

del metodologiska brister i vår studie. Konstruerandet av enkäten förutsatte en god förförståelse i 

operationaliseringen av de mätbara begreppen (Trost 2012). Som studenter på grundnivå kan vår 

förförståelse antas ha brister. En begränsning är också att självskattningar, som vår studie bygger på, 

enbart fångar upp medvetna attityder. Det är möjligt att socialarbetarnas medvetna och omedvetna 

attityder skiljer sig åt (jmf Ajzen 2005). Vidare finns en risk att socialarbetarnas svar kan ha 

påverkats av det de upplever som socialt önskvärt (Tourangeau & Yan 2007). Bristen med avseende 

på avsaknaden av kontroll över bortfallet hade eventuellt kunnat undvikas om vi hade varit mer 

påstridiga i kontakten med enhetscheferna, genom att fråga om hur många de vidarebefordrade 

enkäten till och skickat påminnelser till de enhetschefer som inte svarat på vårt mejl. Kanske var vi i 

detta avseende lite för hänsynstagande i viljan att inte störa. Att vi inte hade en fråga i enkäten om 

enheters specialisering mot olika klientgrupper medför att vi inte har någon information om hur 

socialarbetarnas svar fördelar sig bland deltagande enheter. Detta kan anses problematiskt då olika 

enheters specialisering kan påverka socialarbetarnas svar, och vi heller inte vet om resultatet baserar 

sig på svar från ett fåtal deltagande enheter eller från ett större antal enheter. Det faktum att tio 

enhetschefer svarade att de skulle vidarebefordra enkäten till sina anställda medför dock att vi kan 

anta att det finns en tillräckligt stor spridning.  
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Framtida forskning
Dellgran och Höjer (2005) beskriver en nedtoning av fattigdomsaspekten inom socialt arbete, då 

vare sig yrkesverksamma eller socionomstudenter vill associeras med arbetsformer som ställer låga 

krav på specialisering och teoretisk kunskap. Bristen på utbildning och metoder inom arbete med 

försörjningsproblematik medför samtidigt brist på kunskapsbaserat arbete inom ekonomiskt bistånd. 

Detta ser vi som problematiskt då det bidrar till att utvecklingen av det sociala arbetet med 

försörjningsproblematik inte prioriteras. Särskilt komplext blir detta med avseende på den 

framträdande bilden av socialt arbete med ekonomiskt bistånd som mindre professionaliserat i 

jämförelse med andra former av socialt arbete (jmf Dellgran & Höjer 2005). Vi menar att det 

snarare är då det borde läggas krut på att stärka och utveckla det sociala arbetet med ekonomiskt 

bistånd. För att motverka en nedåtgående spiral, där inga socialarbetare vill arbeta med ekonomiskt 

bistånd, behövs en uppvärdering av arbetsområdet. Detta kan endast ske genom mer fokus på 

utbildning och utvärderingar av metoder inom arbetet med ekonomiskt bistånd. Tryggeds (2003) 

counsellingmodell för ekonomisk rådgivning ser vi som ett välkommet tillskott i utvecklandet av 

specialiserade metoder i arbete med ekonomiskt bistånd. Det behövs dock mer forskning om såväl 

ekonomisk rådgivning som andra metoder inom arbete med ekonomiskt bistånd, både utifrån 

socialarbetares- och klienters perspektiv. Forskning har visat att det råder en stagnering avseende 

utvecklingen av nya metoder just på grund av att försörjningsproblematik förstås vara strukturell 

(Bergmark 2000b). Denna motsättning mellan individ och struktur menar vi skapar en låsning för 

utvecklingen av nya metoder inom ekonomiskt bistånd.  Med en större nyansering av hur 

försörjningsproblematik kan förstås är det tänkbart att det öppnas upp för nytänkande i utformandet 

av arbetsmetoder. Om försörjningsproblematik i större grad studerades utifrån relationen mellan 

individ och struktur skulle det kanhända ställas helt nya frågor inom forskning om socialbidrag. 
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Bilaga 1.

Enkät om försörjningsproblematik och 
ekonomisk rådgivning
Hej!
Vi är två socionomstudenter som skriver en C-uppsats om försörjningsproblematik och ekonomisk rådgivning inom arbete 
med ekonomiskt bistånd. Vi behöver därför din hjälp att besvara vår webbenkät som går ut till socialsekreterare och 
ekonomihandläggare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den består av 17 korta frågor som följer nedan. Den går snabbt att 
fylla i och är helt anonym. Tack för att du bidrar med dina erfarenheter och din kunskap! 

Nina De Geer och Tina Trender Socialhögskolan, Stockholms universitet
Kontakt: nina.degeer@gmail.com tina.trender@gmail.com 

*Obligatorisk
Formulärets överkant

Din bakgrund

Kön*

Kvinna Man
Annat/vill ej 

ange

Vilket år är du född?*(t.ex 1978)

Vilken är din högsta genomförda utbildning?*

Grundskola
Gymnasium/komv

ux

Högskola/universit

et

Har du socionomexamen?*

Ja Nej
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Vad har du för yrkestitel?*

Socialsekreterare
Ekonomihandläggare/biståndshandlägg

are

Hur länge har du arbetat inom ekonomiskt bistånd?*

0-1 år 2-5 år 6-9 år
10 år eller 

längre

Sex frågor om försörjningsproblematik. 
När du besvarar följande frågor ber vi dig att tänka generellt, även om det kan finnas olikheter inom gruppen. 

Mina klienters försörjningsproblematik beror på orättvisor i samhället och sociala förhållanden som låga löner, ojämlikhet och 
arbetslöshet.*

1 2 3 4 5

Instämmer 

inte alls

Instämmer 

helt

Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de inte tar tillräckligt ansvar för sin egen försörjning.*

1 2 3 4 5

Instämmer inte 

alls 

Instämmer 

helt

Mina klienters försörjningsproblematik beror på att det är för låg nivå på löner, föräldrapenning, sjukpenning och A-kassa. *

1 2 3 4 5

Instämmer 

inte alls

Instämmer 

helt 

Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de gör fel prioriteringar, t.ex att de spenderar sina pengar på fel saker. *

1 2 3 4 5
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Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

helt

Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de på olika sätt diskrimineras på arbetsmarknaden.*

1 2 3 4 5

Instämmer inte 

alls 

Instämmer 

helt

Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de på grund av sjukdom, funktionshinder och/eller missbruk är oförmögna 
att försörja sig själva.*

1 2 3 4 5

Instämmer inte 

alls

Instämmer 

helt

Till sist fem frågor om ekonomisk rådgivning.

I hur stor utsträckning använder du dig av ekonomisk rådgivning i ditt arbete?*

Daglig

en
Ofta Ibland Sällan Aldrig

Att hjälpa en klient som har försörjningsproblematik att göra en hushållsbudget är en stor hjälp för klienten.*

1 2 3 4 5

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

helt

Att hjälpa en klient som har försörjningsproblematik att göra en hushållsbudget är moralistiskt och kontrollerande*

1 2 3 4 5

Instämmer inte 

alls

Instämmer 

helt

Ekonomisk rådgivning är förminskande för klienten*
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1 2 3 4 5

Instämmer inte 

alls 

Instämmer 

helt

Ekonomisk rådgivning är självstärkande för klienten*

1 2 3 4 5

Instämmer 

inte alls

Instämmer 

helt

Har du synpunkter på enkäten?

Tack för din medverkan!
När du klickar på "skicka" samtycker du till att delta i undersökningen. Dina svar är helt anonyma. 

Formulärets nederkant
Från Google Dokument
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Bilaga 2.

Tabell 1. Socialarbetarnas skattningar på påståendena om försörjningsproblematik uppdelat i 
individualistisk och strukturell (N=111)                                                           

Individualistisk Medelvärde Andel i procent som 
instämmer helt eller 
delvis (4-5)

Strukturell Medelvärde Andel i procent som 
instämmer helt eller 
delvis (4-5)

1. Sjukdom 3,55 55,8 4. Orättvisor 3,3 47,7
2. Ansvar 2,5 22,5 5. Diskriminering 3,26 42,3
3. Prioriteringar 2,14 22,5 6. Låg nivå 3,06 38,7
Totalt medelvärde 2,73 33,6 Totalt medelvärde 3,2 42,9

I enkäten angivna påståenden om orsaker till försörjningsproblematik

1. Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de på grund av sjukdom, funktionshinder 
och/eller missbruk är oförmögna att försörja sig själva

2. Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de inte tar tillräckligt ansvar för sin egen 
försörjning

3. Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de gör fel prioriteringar, t.ex att de spenderar 
sina pengar på fel saker

4. Mina klienters försörjningsproblematik beror på orättvisor i samhället och sociala förhållanden 
som låga löner, ojämlikhet och arbetslöshet

5. Mina klienters försörjningsproblematik beror på att de på olika sätt diskrimineras på 
arbetsmarknaden.

6. Mina klienters försörjningsproblematik beror på att det är för låg nivå på löner, föräldrapenning, 
sjukpenning och A-kassa.
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