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Titel: Villkor. En kvalitativ studie om hur enskilda socialsekreterare resonerar kring att villkora det ekonomiska 

biståndet. 

Title: Conditions – A qualitative study about how individual social welfare officers argue about conditional foreign 

aid.   

Sammanfattning. 
Denna uppsats undersöker hur socialsekreterare resonerar kring villkoret inom det ekonomiska biståndet. Uppsatsen 
är en kvalitativ intervjustudie där nio socialsekreterare från fyra kommuner deltagit. 
 
Resultatet är uppdelat i två områden. Dels klientens ansvar över sitt egna liv samt självbestämmanderätten. Dessa två 
områden analyserads därefter separat. 
 
Analysen utgår ifrån en aletisk hermeneutik där grunden för tillskrivningen av resultatet är Max Webers kallelseetik 
samt den nyare forskningen kring det ekonomiska biståndet.   
 
Slutsatsen av studien blev att socialsekreterarna anser att klientens ansvar för sin egen självförsörjning väger tyngre än 
försörjning. Det ekonomiska biståndet måste kunna rättfärdigas för att kunna utbetalas oavsett om detta föranleder 
avslagsbeslut på ansökan om ekonomiskt biståndet.  
 
Abstract. 
This paper examines how individual social welfare officers argue about the conditions in foreign aid. The paper is a 
qualitative interview study there nine social welfare officers from four local governments have been interviewed.  
 
The results are divided into two areas. First, the client's responsibility over their own lives and self-determination. 
These two areas are then analyzed separately. 
 
The analysis assumes an aletisk hermeneutics where the basis for the attribution of the result is Max Weber's vocation 
ethics and the more recent research about foreign aid. 
 
The conclusion of the study was that social workers believe that the client's responsibility for their own self-sufficiency 
outweighs supply. Financial assistance must be justified in order to be paid regardless of whether this causes rejection 
of application for financial aid.  

Nyckelord: Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, villkor, protestantisk etik, självbestämmande. 
Keywords: Social welfare officer, foreign aid, conditions, protestant ethic,  empowerment. 
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Förord 

Andra upplagan. Denna narrativa sagosuccé fortsätter. Punkt. Om du vill slippa mitt gnäll var 

vänlig gå till litteraturlistan i denna uppsats.  

 

Vilsen. Vilsen i mitt analysarbete. Vilsen och förtvivlad. Uppsatsen är för liten, mitt arbete slaktat. 

Ett arbete som jag inte fullt får redovisa eftersom ingen orkar läsa det. Paradoxen kanske är total. 

Jag verkar ju ändå på ett universitet. Vet inte. Att skriva korthugget och med det undvika djupare 

reflektion kanske är bra, då slipper man lära sig något. För om man lär sig något kanske man 

måste ändra sig och ändrar man sig hamnar man i kris. Usch vad jobbigt. Tur att jag lever i ett 

anti - Bourdieu trettiosekunders samhälle så jag slipper att skriva så mycket.  

 

Jag har alltid strävat efter att lämna den rätta vägen, den väg som i många delar är utpekad av den 

etablerade sanningen för och finna min egen sanning och förståelse, en väg som till många delar 

kan kallas fel. Fel, fel, fel, vad är detta i sammanhanget. Har inte historien bevisat för oss alla att 

det inte finns något som kallas för fel. Jorden är inte platt och universum kretsar inte kring 

jorden, varför finns etablerade sanningar mer än för att hindra andra sanningar att få legitimitet? 

Ordet fel skapar utveckling, ordet fel gör oss lyhörda, ordet fel får oss att ompröva oss, ordet fel 

gör världen mer begriplig. Så gör fel starta häxjakten, min vän, sök sanningen för det är bara 

hycklarna, dem som kan dansa på din grav, som får lov att bränna dina fel. 

 

Jag vill tacka alla informanter som valt att delta i denna studie, utan er ingen uppsats. Jag vill även 

tacka alla som varit mina inspiratörer till denna uppsats. Chillan och Freja, mina bonushundar 

som varit det största sällskapet under halvåret som jag skrev denna uppsats, ert sovande i sängen 

fick min fantasi att flöda, tack. Min fru Johanna, jag ska snart bli vuxen, lovar. Alla som säger att 

jag har fel, ni får mig att bli mer övertygad om min ofelbarhet. Min gymnasielärare Marlene, utan 

dig hade jag aldrig blivit intresserad av studier i överhuvudtaget. Även alla ni andra där ute i 

världen som jag känner, men inte gud, men kanske tomten för till skillnad från gud har tomten 

gett mig något överhuvudtaget.  

 

Så innan bomberna faller på kättarna och syndarna. På återseende/RP        
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1. Inledning 

Denna studie kommer att fokusera på de socialsekreterare som handlägger ansökningar kring det 

ekonomiska biståndet.  

 

Det ekonomiska biståndet anses vara den sista och yttersta åtgärden den svenska 

socialförsäkringen kan bidra med. Bortom denna åtgärd finns ingen annan samhällsinstans som 

kan bevilja individens försörjning. I denna samhällsinsats finns tydliga riktlinjer kring individens 

ansvar för att verka mot självförsörjning. Om individen, som tidigare har förbrukat alla andra 

möjliga försörjningsvägar eftersom det är ett fundamentalt krav för att kunna bli beviljad 

ekonomiskt bistånd, får avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd med anledning av att 

individen inte följer kravet att verka för sin självförsörjning ifrågasätts individens möjligheter till 

att bli beviljad ekonomiskt bistånd 1. 

 

 Från lagstiftningens sida finns en dubbelhet gällande det ekonomiska biståndet, då det 

ekonomiska biståndet definieras som en rättighetslag, men samtidigt poängteras individens skyldighet 

till att ta ansvar för sitt eget liv. Det ekonomiska biståndet ger rättigheter om individen och dess 

materiella otillfredsställelse passar in i de inträdesregler som reglerar vilka som har rätt att få ta del 

av det ekonomiska biståndet2. Grunden för inträdesreglerna bygger på att om individen inte kan 

på något sätt tillgodose sina behov skall rätten till bistånd vara given. Dock framhävs individens 

ansvar att bidra till att få sina behov tillfredsställda vilket gör det möjligt att kräva av individen att 

avyttra alla sina tillgångar samt att verka för sin självförsörjning innan det kan vara aktuellt för det 

ekonomiska biståndet 3. Skiljelinjen gällande individens ansvar för att klara inträdesreglerna ligger 

i att om individen avyttrar sina tillgångar finns möjligheten till försörjning oavsett beslutet 

gällande det ekonomiska biståndet. Individer som ska verka för sin självförsörjning behöver inte 

alla gånger ha reella tillgångar att avyttra vilket gör att deras försörjning utanför det ekonomiska 

biståndet blir begränsad. 

 

Det övergripande målet för den svenska välfärdsstaten ligger i att underminera individens 

materiella nöd. Vilket underförstått bygger på att samhället tar på sig ett ansvar för medborgarens 

sociala status4. Med anledning av detta går det att skönja en likhet mellan de stora 

välfärdspolitiska målen och syftet med det ekonomiska biståndet så som en rättighetslag, det vill 

                                                 
1 Socialstyrelsen:2003 s. 83 

2 Bergstrand:2012 s. 47 

3 Socialstyrelsen:2003 s. 83 

4 Socialstyrelsen:2003 s. 83 
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säga att samhället ansvar för individens välbefinnande. Å andra sidan kan klientens/ individens 

oförmåga att verka för sitt självförsörjande, genom att undandra sig kravet att söka arbete, 

underminera detta samhällsansvar för individens sociala välfärd eftersom klintens agerande gör 

möjligheten till att passa in i rättighetslagens ram i det stora obefintlig. 

 

 När individen gjort sig omöjlig att passa in i ramen kring det ekonomiska biståndet går den så 

kallade akutnormen in, som garanterar kapital till föda och bostad, men i och med akutnormens 

ställning som en åtgärd lämpat för extrema fall5 och det faktum att avslagsbeslut redan är fattat på 

den faktiska ansökan så stannar ansvaret för individen från samhällets sida i och med avslaget 

trots att den materiella nöden är fortsatt dokumenterad. Föreställningen kring individens ansvar 

för sig själv omöjliggör samhällets ansvar över individen då individen inte tar det ansvaret. Detta 

gör att det ekonomiska biståndet ifrågasätts och samhällets ansvar över individens sociala välfärd 

begränsas. 

 

Vilka klienter som passar in i det ekonomiska biståndet beslutas därefter av kommunala 

handläggare på de olika socialkontoren. Det är dessa socialsekreterare som skall bedöma om 

klienten kan anses vara berättigad till det ekonomiska biståndet6 . I och med socialsekreterarens 

möjlighet till att fatta beslut gällande det ekonomiska biståndet skapar det frågeställningar kring 

hur skillnaden mellan samhällets ansvar kontra individens ansvar, alternativt skärningspunkten 

mellan klientens självbestämmanderätt samt ansvar över sitt egna liv, hanteras i de faktiska 

situationerna som socialsekreteraren möter i verksamheten och hur de väljer att resonera kring 

detta faktum i och med det ekonomiska biståndets ställning så som sista försörjningsvägen för de 

enskilda klienterna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att insamla reflektioner från enskilda socialsekreterare för att på så sätt 

studera hur dessa resonerar kring förvaltningsbeslut, gällande ekonomiskt bistånd, med anledning 

av att klienten ej följer de riktlinjer som gäller för att kunna bli självförsörjande.  

 

                                                 
5 Socialstyrelsen:2003 s. 43,96 & 172 
6 Socialstyrelsen 2003 s. 17 
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1.2 Frågeställningar 

1. Hur resonerar enskilda socialsekreterare kring förvaltningsbeslut, gällande ekonomiskt bistånd, 

med anledning av att klinten ej följer de riktlinjer som gäller för att kunna bli självförsörjande? 

2. Hur resonerar enskilda socialsekreterare kring etiska dilemman i förvaltningsbeslut, gällande 

ekonomiskt bistånd, med anledning av att klinten ej följer de riktlinjer som gäller för att kunna bli 

självförsörjande? 

3. Kan de enskilda socialsekreterarna se några värdekonflikter kring förvaltningsbeslut, gällande 

ekonomiskt bistånd, med anledning av att klienten ej följer de riktlinjer som gäller för att kunna 

bli självförsörjande?  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i en inledning, teoretiskt referensram, metodologiska överväganden, resultat, analys och 

avslutande reflektioner. 

 

Uppsatsen börjar med en inledning där studien problematiseras. Inledningen innehåller även syfte 

samt frågeställningar. Efter inledningen kommer den teoretiska referensramen som är en 

beskrivning kring den förförståelse studien använder sig av samt den tidigare forskningen om 

studiens ämne. Vidare följer metodologiska överväganden. Uppsatsen är en kvalitativ 

intervjustudie vars vidare fördjupning och kritik fördjupas i det metodologiska övervägandet. 

Studiens tillvägagångssätt redovisas även inom denna del. Resultatdelen kommer att vara indelat i 

delarna, berättelsen om individens ansvar över sig själv samt ansvaret över sitt självbestämmande.  Därefter 

kommer analysdelen, vilken innehåller kopplingen mellan den teoretiska referensramen och 

informanternas reflektioner. Uppsatsen avslutas med en avslutande reflektion som innehåller de 

slutsatser studien bidrar med men även reflektioner kring studiens syfte kopplat till det sociala 

arbetet samt en diskussion kring fortsatt forskning i ämnet.    

1.4 Begreppsbeskrivning 

När studien diskuterar begreppet ekonomiskt bistånd är definitionen av detta att individen ansöker, 

via socialtjänstens regi, om ekonomiska resurser för att kunna tillfredsställa de behov denna anses 

ha. Biståndet är selektivt det vill säga att en individuell behovsprövning genomförs vid varje 

ansökningstillfälle7. Själva biståndsparagrafen det vill säga fjärde kapitlet första paragrafen 

Socialtjänstlagen, 4:1 SoL, är uppdelat i fyra grupper. Försörjningsstödet, livsföring i övrigt, skälig 

levnadsnivå samt möjligheten till ett självständigt liv8. Begreppet ekonomiskt bistånd kommer att 

                                                 
7 Nybom:2012 s. 6 

8 Bergstrand:2012 s. 47 
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användas i uppsatsen så som ett övergripande begrepp där definitionen av det ekonomiska 

biståndet innehåller de fyra komponenterna i biståndsparagrafen.   

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer att inrikta sig på de enskilda socialsekreterare och deras reflektion kring 

det villkorade ekonomiska biståndet vilket gör att övriga aktörers reflektioner inte behandlas i 

denna uppsats. Studien har därmed inte tagit in de klienter som söker det ekonomiska biståndet 

och deras reflektioner kring det. Socialnämndernas ledamöter, anhöriga till klienterna, samt övriga 

samhällsinstanser som har koppling till det ekonomiska biståndet är avgränsade.    

2. Teoretisk referensram och utgångspunkter 

2.1 Religion och kallet 

2.1.1 Kristendomens kollektivistiska tanke 

Föreställningen om det goda livet finns det många förespråkare för bland annat den kristna. Den 

kristna infallsvinkeln fokuserar på den gemensamhetstanke, som till skillnad från den 

individualistiska, föreställer sig det goda livet då människor tillsammans förverkligar. Gemenskap 

och kärlek blir i den kristna tanken två begrepp vars ändamål främst blir att tillfredsställa det 

gudomliga. Genom att inte främst tänka på sina egna behov och tillkortakommanden blir 

kärleken till guden den gemensamma ledstjärna individer skall följa, en föreställning som då leder 

till att kollektiv går åt samma håll och skapar tillsammans. Kärleken till varandra fortplantar sig 

med guden som legitimeringar9.  

2.1.1.1 Kallelsetanken 

Grunden för kallelsetanken kommer till stora delar från Jesus Kristus och dennes berättelse 

omkring korsfästelsen samt det självutlämnande offret. Utifrån de bibliska texterna visste Jesus 

vad som skulle hända honom, han flydde inte, utan lät sig gripas trots möjligheten till flykt. I 

detta faktum finns det en viktig poäng som i framtida teologiska sammanhang skall få stor 

betydelse. Jesus såg sitt offrande som något gud har kallat honom att göra. Gud har inte sänt ner 

sin son till oss människor för att denna skall genomlida en meningslös och plågsam död. Jesu död 

blir slutet för våra laster och början på det nya förbundet. Han förkroppsligar människans 

oförrätter och går i döden för själens framtida välfärd. Kallelseteorin och Jesus livsföring blir med 

detta en konversionsfaktor för världen då lärjungarna och Paulus spred berättelsen vidare. Paulus 

vidareutvecklade även idén om kallelsen och propagerar för föreställningen att Jesus genom sitt 

offer började den nya tiden och att vi alla är ett med varandra. Vi är ett kollektiv som gemensamt 

                                                 
9 Nygren: 1947 s. 23-27 
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skall möta herrens dom. Paulus utvecklade även föreställningen omkring korsfästelsen som han 

såg som Jesus gåva till alla människor. Via lydnaden till den högre makten ända in i slutet visar på 

att åtrån till guden är högre än de köttsliga lustarna. Köttet och anden är två separata objekt inom 

den mänskliga svären, och genom nekandet av tillfredsställelse från den första och fördjupning av 

den sista som föranleder tron på Jesus Kristus10  

 

Inom den protestantiska etiken talas det mycket om kallet som det främsta målet i individens 

livsgärning. Genom att tjäna gud genom ett yrke skall den protestantiske individen garantera sin 

plats vid sidan av Gud. Individen blir i det protestantiska samhällssystemet en aktör som ej valt 

sin plats utan blivit ditsatt via guds försorg. Detta föranleder individens okunskap kring det 

innestående syftet med individens plats i samhället. Det är enbart gud som vet det.  Utifrån denna 

föreställning härledes begreppet kall eftersom individen har fått en plats i samhällsgemenskapen 

och måste hörsamma den uppgiften. Kallet blev med detta en möjlighet för individen att 

rättfärdiga frälsning hos det gudomliga och skapade en individuell drivkraft som tidigare ej varit 

allrådande11 

 

”den skapade också den kraft, som ensam var avgörande för dess effektivitet: den psykologiska drivkraften för den 

genom uppfattningen av arbetet som ett kall, som den bästa oftast i sista hand enda medlet för att bli viss om sin 

frälsning” (Weber1978. S 84) 

 

Plikten att fullgöra denna gudomliga plikt skapar ett seende kring de individer som avsiktligt 

undviker sitt kall. Denna lättja föranleder att individen ej kan tillgodoräkna sig gudomlig frälsning 

samt världsliga elementära behov. I detta gäller även den strävan att förmå individer att inte 

arbeta för köttets skull. Att fullfölja sin plikt för att nå rikedom är inte meningen, utan avsikten 

handlar främst om yrkesarbetet, likväl om yrkesarbete genererar rikedom är det positivt men det 

är inte det ursprungliga i frågan. Individen måste med detta acceptera sin plats samt fullfölja kallet 

som har blivit tilldelad denna. Den protestantiska etikens individualisering av plikten skapar med 

detta en människa som har som främsta mål att tillfredsställa sitt kall. Yrkesarbetets kall blev med 

detta ett självändamål som passar väl in i det moderna kapitalistiska seendet kring 

rationaliseringen av produktionsmedlen.12 

 

                                                 
10 Mitternacht & Runesson: 2006 s. 172, 337 – 341 & 348-349 

11 Weber:1978 s. 39, 74-76 & 84 

12 Weber:1978 s. 18, 29,75, 81 & 83-85 
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”Den religiösa asketismen ställde dessutom till hans förfogande nyktra, samvetsgranna och ovanligt arbetsamma 

arbetare som ägnade sig åt sitt arbeta som åt en livsuppgift som tilldelats dem av gud” (Weber 1978. S 83) 

 

2.2 Tidigare forskning 

Synen på biståndet till de svagaste individerna har i en historisk kontext konkret sett annorlunda 

ut beroende på vilken tidsålder läsaren väljer att titta på. Dock går det att identifiera vissa 

föreställningar som motprestation, moral och kontroll, dessa påverkar synen på individen och dess 

möjligheter till att få bistånd. Biståndet är selektivt vilket föranleder en behovsprövning vid 

ansökan för att kunna bli beviljad ekonomiskt bistånd. Stödet är med detta avskiljt från övriga 

välfärdsinsatser och har med anledning av denna större fokus på skyldigheter än rättigheter. 

Anledningen till att det ekonomiska biståndet är villkorat bygger på föreställningen om de 

skadliga effekter arbetslöshet kan få för individen. Arbetet har med detta i sig ett värde eftersom 

det kan tillförsäkra individen självförsörjning, hemvist, minskad marginalisering samt tron på den 

egna självrespekten. Grunden för detta synsätt kan härledas till begreppet Workfare. Workfare 

handlar i stora delar om individens underkastelse gällande de krav som ställs på denna för att 

kunna bli berättigat bistånd. Om inte underkastelse sker blir individens bistånd reducerat eller 

borttaget.13 Workfare begreppets upprinnelse kan i grunden härledas till en förändring på den 

amerikanska kapitalistiska marknaden. I och med att marknaden förändrades till ett så kallat Post 

– Fordism förändrades synen på arbetaren. Arbetaren gick ifrån en fast tillvaro till en flexibel 

tillvaro och utifrån denna förändring uppkom begreppet Workfare. Syftet med att skapa en sådan 

diskurs så som Workfare är mer än en, men grunden kan härledas till det mentala. En ny 

kapitalistisk marknad behöver kompetenta och villiga arbetstagare oavsett om det kapitalistiska 

systemet kan användas sig av det eller inte14. Individen å sin sida måste samtidigt låta sig förstå att 

arbeta är någonting som denna måste göra eftersom arbetet i sig går utanför det personliga även 

om arbetstillfällen inte finns. Individen personliga ansvar blir med detta framstående. Om 

individen inte löser sin sysslolöshet genom att införskaffa ett arbete har denna enbart sig själv att 

skylla.15 Ett bekymmer när Workfare introduceras i välfärdssystem är jämlikhetsbegreppet. I en 

studie där jämförelsen mellan tre skandinaviska länder, Danmark, Finland samt Sverige, påpekas 

att kontrollen av klienterna som uppbär socialt stöd blir större i och med Workfare och 

förhindrar med det en mer kollektivistisk syn på medborgaren. Denna individuella syn som 

Workfare för med sig skapar problem med jämlikheten som i och med detta ej anses vara lika 

                                                 
13 Milton:2006 s. 13-15 & 22-27 

14 Cooper:2012 s 645-646 & 649 

15 Cooper:2012 s. 647 & 649 Handler:2005 s. 103 
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framträdande så som den tidigare var i den mer kollektivistiska välfärdsstaten.16 I detta nu går det 

ställa sig frågan kring framgångsfaktorn gällande att individer finner ett arbete när Workfare 

presenteras. Milton ställer sig frågande till framgångsfaktorn17 medan annan forskning ser positiv 

evidens bland äldre arbetslösa18. Milton, som i sin utvärdering av den så kallade Uppsala 

modellen, visar att det inte finns tät koppling mellan kravställning samt finnandet av 

sysselsättning gällande arbetslösa. Målet med Uppsala modellen handlade om att förmå 

bidragstagare att bli mer fördjupad i sitt sysselsättningssökande. Innebörden i detta blev att 

kontroll var ledordet. Klienten kontrollerades noggrant så denna gjorde det den skulle samt inte 

hade resurser själv att avverka. Restriktioner väntade vid eventuell avvikelse från planeringen. 

Biståndsperioderna kortades samt ett ökat behov av att träffa klienterna gjorde att kontakten med 

socialhandläggaren fördjupades19. Det Milton kom fram till var att det som avgör om individer får 

en sysselsättning är egna resurser samt på vilket sätt samhället erbjuder arbetstillfällen. Att det 

skulle vara individuella arbetsmoraliska spörsmål som avgör sysselsättningsgrad avvisas av Milton 

som samtidigt påpekar att kravställning för åldersgruppen 20-24 kan försämra möjligheter för 

egen sysselsättning20. Likväl påpekas det i annan forskning att ökat söktryck bland äldre arbetslösa 

ökar chanserna för arbete. 21Den möjliga legitimiteten för socialtjänsten att kunna kräva av 

individen, som uppbär ekonomiskt bistånd, aktioner för att verka för sitt självförsörjande ligger i 

formuleringen om möjligheten till att tillgodose sina behov på annat sätt. Det ekonomiska 

biståndet är den insats som används när övriga välfärdsinsatser ansågs otillräckliga och gjorde 

med detta individen igenkänd som hjälpbehövande. Detta föranledde möjligheten att biståndet 

fick en mer kravinriktad inställning till individen då ekonomiskt bistånd ej ansågs vara en rättighet 

på liknande sätt så som övriga försäkringssystem. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket gör att den 

saknar tydlighet i tolkningen. Makten att tolka har decentraliserats till kommunen och 

myndigheten samt till Socialstyrelsen och Länsstyrelsen vars rekommendationer har stor 

auktoritet bland socialhandläggarna. Konsekvensen av detta blir att individen inte med säkerhet 

kan veta vad för möjligheter denna har att få igenom sina ansökningar.22 

 

Gällande aktivering av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd påtalar Jenny Nybom olika 

intressanta aspekter på detta område i avhandlingen ”Aktivering av socialbidragstagare. Om stöd och 

kontroll i socialtjänsten”. Själva socialtjänsten som institution bygger sina normer utifrån olika 

                                                 
16 Kananen:2012 s.570-572 

17 Milton:2006 s. 59 

18 Bennmarker, Nordström Skans & Vikman:2012 s. 33 

19 Miltion:2006 s. 30-31 & 59 

20 Milton:2006 s. 59-62 

21 Bennmarker, Nordström Skans & Vikman:2012 s. 33 

22 Johansson:2001 s. 53–56, 61-66 & 77-79  
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styrande dokument så som Socialtjänstlagen vilket är en intressant aspekt när det kommer till 

synen på klientens försörjningsbehov. Likväl är betydelsen av denna institutionella ram i mångt 

och mycket styrd av tidsandan som är allrådande samt även den frihet som de enskilda 

socialsekreterarna förfogar över att ta dessa normer i beaktande inom handläggningsförfarandets 

ramar. En av dess normer handlar om individens eget ansvar för sina försörjningsbekymmer. 

Denna föreställning bygger på en moralaspekt där möjligheten till att ställa krav anses som giltigt 

för att driva individen mot en högre arbetsmoral. Den andra normen handlar om individens 

resurser där samhället hjälper individen att bygga upp dennes konkurrenskraft samt kompensera 

för de resurser som för individen gått förlorade. Kravprofilen tonas ner och individens rätt till 

stöd uppmuntras. Den tredje och sista normen handlar om samhällets ansvar för individens 

tillkortakommanden på arbetsmarknaden. Den så kallade marknadsdimensionen propagerar för 

individens rätt till arbete och samhällets skyldighet att tillhandahålla ett. Socialsekreterarens arbete 

handlar till stora delar om att bedöma vilka behov som kan beviljas som bistånd men i och med 

aktiveringsperspektivet har socialarbetarens uppgift lika mycket blivit att skapa omställning i 

individens liv vilket föranleder att de moraliska aspekterna i seendet på individen har tagit 

överhand.  Inte desto mindre handlar det även för socialförvaltningen om att kunna rättfärdiga 

sina beslut till andra aktörer så som medborgare och politiker vilket skapar möjlighet att 

organisationen påverkas av de strömningar i samhället som innehar mest legitimitet för tillfället23.   

 

Gällande aktivering av klienter för att kunna få dessa ut i arbetslivet visar Nybom tydliga 

samband mellan att individen, utan att vidareutveckla sina egenskaper, enbart söker arbeten med 

en tydlig inriktning på en kravprofil som innehåller tydliga repressalier möjlighet att individen i 

fråga inte kommer ut i arbetslivet. Medan ett fokus på att utveckla individens egenskaper och 

anställningsbarhet tillsammans med sanktionsmöjligheter visar ett samband till mer positiva 

möjligheter att lyckas ta sig in i arbetslivet. Möjligheten till att bestraffa individer, som inte 

uppfyller de eventuella målsättningarna, och kopplingen till att individer finner ett arbete kanske 

inte har så stort stöd utan i grunden handlar om att det är ett bra komplement till andra 

personliga åtgärder som gagnar individens anställningsbarhet. Dock upprätthålls ett seende att 

sanktioner underlättar individens sökande till arbetslivet i och med sanktionens negativa inverkan 

på den enskilde. Det påtalar ändock det negativa med sanktionen med anledning av att det kan 

äventyra möjligheten till försörjning för individen. En rättighet kränks vilket kan skapa stor skada 

för de individer som blir drabbade av den åtgärden. För att en aktivering skall ske måste 

socialsekreteraren bedöma behoven utifrån de enskilda individuella behoven vilket kan göra 

individen ansvarig för sin arbetslöshet, dock finns det mycket som pekar på att 

                                                 
23 Nybom:2012 s. 15 & 154-155 
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individualiseringen är något efterfrågat från klienternas håll för att kunna tillförsäkra sig den hjälp 

de behöver. Detta blir en konflikt som är svår att överbrygga inom aktiveringspolitiken. En annan 

intressant aspekt i detta skeende är den möjliga kontrollfunktion som aktivering av biståndstagare 

får genomlida. Mycket pekar på att syftet med aktivering är att undersöka individens motivation 

till att arbeta.24  

 

2.3 Förförståelsens relevans 

För att kunna förstå mina informanters utsagor har jag främst valt att utgå ifrån föreställningen 

kring rättfärdigheten, det vill säga förevisningen om att det krävs motprestationer för att kunna få 

någonting tillbaka, utifrån det teoretiska begreppet kall samt den tidigare forskningen. Synen på 

människan både i teorin samt tidigare forskning är en syn som bygger på att människan måste 

legitimera sin plats, sitt bidrag eller liknande för att kunna upprätthålla detta. I och med att jag i 

min analys utgått från två utsagor som kan vara oförsonliga, självbestämmanderätten kontra 

klientens ansvar över sig själv, har jag utifrån begreppet kall försökt förklara varför dessa utsagor 

är en del av samma sammanhang, det vill säga anledningen till varför det krävs några prestationer 

för att kunna få någonting tillbaka. Rättfärdiggörelsen blir med detta en möjlig förklaring för 

detta.   

3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Val av datainsamlingsmetod  

I denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ vetenskaplig ansats. Anledningen till 

varför jag valde att använda mig av en kvalitativ ansats i denna uppsats är att jag anser att denna 

metod bäst kan besvara min forskningsfråga. Det finns två alternativ att välja bland när det gäller 

forskning. Antingen använder sig forskaren av en kvalitativ vetenskaplig ansats eller en kvantitativ 

vetenskaplig ansats. Skillnaden dem emellan är att den kvalitativa sidan är mer för den forskning 

som vill ta reda på individens reflektioner och motiv kring ett ämne, medan den kvantitativa 

metoden används mest för att kunna få ett siffervärde på de data den införskaffar.25 Detta gör då 

att om syftet med en studie är att ta reda på hur individer tänker kring en viss sak kan det vara 

lättast att använda sig av en kvalitativ ansats i studien. Det är därför jag använder mig av en 

kvalitativ forskningsansats i denna studie. Men det finns även negativa saker med att välja den 

kvalitativa ansatsen. För det första kan det uppstå svårigheter med att omvandla den 

informationen som inkommer på ett generellt plan. Den kvalitativa forskningen väljer oftast ut en 

                                                 
24 Nybom:2012 s. 21, 25 64 – 66 & 68 

25 Holme & Solvang:1997s.76 
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viss mängd människor och intervjuar dem. Att just dessa åsikter skulle spegla den allmänna 

åsikten kan i detta sammanhang ifrågasättas även om urvalet är signifikant. Det är inte heller 

självklart att individen är helt oberoende i sitt resonemang utan diskuterar utifrån dennas egna 

förutsättningar och livskontext. Men det positiva med en kvalitativ metod är flexibiliteten som 

inte finns i en kvantitativ metod. Under studiens gång kan det uppstå saker som sätter allt på 

ända vilket forskaren inte innan kunde förutspå. Detta gör att om studien har en kvalitativ ansats 

finns möjligheten att ändra så att det passar de nya förutsättningarna26.  

 

Det finns både för och nackdelar med att välja en kvalitativ vetenskaplig ansats men jag anser att 

syftet som sådant inte är väl lämpat för en kvantitativ ansats med anledning av att jag vill få 

djupare reflektioner kring det ämne som ska diskuteras i studien. Jag ser inte med blinda ögon för 

de nackdelar som finns med metoden men det måste sättas i sammanhang med själva studien 

som helhet. Uppsatsen ska inte vara ett sätt att bevisa att alla socialsekreterare resonerar liknande 

i frågan. Vad jag är ute efter är reflektioner kring ämnet, som kan, eller inte kan, kopplas och 

förstås genom den förförståelse jag använder mig av. Detta föranleder att den kvalitativa 

metoden passar min studie bättre.  

3.2 Intervju och inspelning 

För att kunna genomföra denna studie var, vilket så också blev, tanken att djupintervjua utifrån 

en semi- strukturerad intervjuguide socialsekreterare för att förmå dessa att reflektera kring det 

valda ämnet. 

 

Vad är djupintervjuer kan läsaren fråga sig. Djupintervjuer är en komplex gren i den kvalitativa 

insamlingsmetoden och använder sig av olika tillvägagångssätt27. En intervju kan vara alltifrån 

intervjuer med för bestämda frågor i minsta detalj till ett samtal med få frågor28. Det är ändock 

viktigt att poängtera att intervjun som sådan ska i så stor utsträckning som möjligt likna ett 

vanligt samtal för att ta bort den spändhet som det kan bli i intervjusituationen. Det beskrivs att 

en djupintervju, med ett förutbestämt mål, ska ha frågor men de ska mer likna stolpar med öppna 

ämnen för att på detta sätt undvika att vrida den intervjuades uppmärksamhet någon annanstans 

än till sitt eget resonemang. Litteraturen fortsätter med att säga att intervjuaren som sådan inte 

ska ha så stor del i samtalet utan vara mest passiv och lyssnande. Det handlar om vikten att låta 

personen som blir intervjuad inte bli störd eller avbruten i sitt resonemang vilket kan vara 

påfrestande för intervjuare med mycket att säga. En intervju kan hålla på ett tag men det sägs att 

                                                 
26 Holme & Solvang 1997 s.79-82 

27 Liamputtong & Ezzy 2007 s. 56 

28 Bryman:2007 s. 300-302 
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runt nittio minuter är en lagom tid för en djupintervju. Viktigt är att det är en plats där 

intervjupersonen känner sig säker. Om det är nu i informantens hem eller på ett bibliotek har i 

det stora ingen betydelse. Med anledning av att djupintervjuer tillåter intervjuguide med teman 

kan denna intervju även kallas för en semi- strukturerad intervju29. Vad är då en semi – 

strukturerad intervju? Den semi – strukturerade intervjun är en friare intervjuform där 

möjligheten finns att gå utanför själva intervjuguiden. Det är intervjuguidens utformning och 

användning som i grunden avgör dess definition30. Semi – strukturen ligger i detta i denna studie 

utifrån hur intervjuguiden används emedan det djupa ligger i hur utförligt intervjun går igenom 

det som ska resoneras kring.    

 

När det sedan gäller själva intervjun finns det mer än ett sätt att samla in det som sägs. Ett 

förfarande som beskrivs är att spela in intervjun vilket har många fördelar. Bland annat finns det 

möjlighet att på ett exakt sätt gå tillbaka till vad den intervjuade sa och på så sätt göra en mer 

tillförlitlig analys. Men också att den som intervjuar har möjlighet att rikta all sin uppmärksamhet 

på intervjun och ha ögonkontakt med den som blir intervjuad. I detta sammanhang är det viktigt 

att det inte förekommer störande ljud runt omkring eftersom detta kan påverka kvalitén på ljudet 

som spelas in31. Nackdelarna med att spela in är att det tar tid att gå genom allt som har spelats in. 

Samt att vissa individer känner obehag att bli inspelade vilket föranleder att respektera 

informantens nekande att bli inspelad.32 

 

Gällande själva intervjun fick socialsekreterarna själva välja på vilken plats de ville bli intervjuade 

på samt vid vilken tidpunkt för att på så sätt skapa förutsättning för att djupintervjun skall vara 

möjlig. En intervju genomfördes i grupp, det vill säga två informanter och intervjuställaren vid ett 

och samma intervjutillfälle. Detta kan vara problematiskt eftersom informanterna kan, så som 

litteraturen påpekar, projicera bilder och föreställningar på varandra i samtalet33. Likväl undveks 

projiceringar då uppsatsskrivaren var dels noga med att fördela ordet mellan de två 

informanterna. Samt att informanterna själva delade sina egna reflektioner på ett självständigt sätt 

och inte enbart höll med den andra informanten i diskussionen.  Detta var dock informanternas 

vilja och med anledning av att intervjun skulle bli så bekväm som möjligt vägde fördelarna över 

nackdelarna. Uppsatsförfattaren vill även poängtera sitt ställningstagande att denna annorlunda 

intervjuform kan kallas djupintervju då ämnet som samtalades om var av begränsad art samt att 

                                                 
29 Liamputtong & Ezzy 2007 s. 55–66  

30 Bryman:2002 s. 127 & 301 

31 Liamputtong & Ezzy 2007 s. 67 

32 Trost 2010 s. 75-76 
33 Trost 2010 s. 46 
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den information som blev resultatet av intervjun ej skilde sig nämnvärt åt från övriga intervjuer 

som gjordes.  I alla intervjuer användes en intervjuguide, så som tidigare nämnts är brukligt inom 

djupintervjuns ramar, vars ändamål handlade främst om att undvika att informanterna började 

reflektera kring ämnet utanför studiens syfte. Likväl ställdes sällan ordagranna frågor från 

intervjuguiden utan frågorna ansågs mer som teman att utgå ifrån. Detta fick intervju att liknas 

vid ett samtal vilket är en av kvalifikationerna, som tidigare nämnt, för att en djupintervju ska 

vara vedertagen.  Tiden som intervjun pågick var från den kortaste på runt trettio minuter till 

sjuttiofem minuter som längst. Denna något korta tidsram kan vara det som går utanför 

djupintervjuns förutsättningar då en sådan, som tidigare nämnts, skall vara runt nittio minuter. 

Likväl anser uppsatsförfattaren att begränsningen av ämnet föranledde den djupreflektion som 

vara syftet. Avgränsningen till att enbart gälla villkoret inom det ekonomiska biståndet var med 

detta av så kringskuren art att längre intervjutid ej var nödvändigt för att kunna djupgående 

reflektera kring det valda ämnet. Alla intervjuer spelades in i slutna miljöer och inga informanter 

motsatte sig att bli inspelade. I och med detta kommer denna studie att använda sig av en semi - 

strukturerad djupintervju med anledning av intervjuguidens friare användningsområde, som tidigare 

nämnts är vanligt inom semi- strukturerade intervjuer, samt fokuset på att få ingående 

information kring ett visst begränsat perspektiv.  

  

3.3 Transkribering  

Litteraturen påpekar att det är viktigt att den som transkriberar använder sig av ett sätt som 

konsekvent håller samma riktning genom alla transkriberingar. Med detta menas att om nu 

forskaren väljer att skriva upp alla läten och pauser ska detta vara genomgående genom hela 

transkriberingen34. Att skriva ut ett samtal är ett mycket mödosamt arbete. Det uppskattas att en 

intervju på en timme tar i runda tal fem timmar att transkribera. Hur den ska skrivas ut varierar 

beroende på syftet med studien. Det sägs att formen för transkriberingen varierar beroende på 

vilken analys som ska ske. Det kan också variera beroende på vad utskriften ska användas till. I 

vissa analyser kan det vara viktigt att ha med saker som pauser eller humljud, medan det i andra 

analyser kan ses som något störande. Detta gör att det finns en vikt i att beskriva hur forskaren 

ska transkribera för att kunna förstå varför forskaren transkriberar som denna gör35. 

 

Jag har valt att transkribera större delar av intervjun med anledning av att jag ser det positiva med 

att ha hela intervjun nedskriven på papper. Helheten som det tillför underlättar möjligheten till 

den bearbetning av resultat samt analysdelen kräver. Likväl har jag inte transkriberat delar av de 

                                                 
34 Liamputtong & Ezzy 2007 s. 68 

35 Brinkmann & Kvale: 2009 s. 196-199 
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svar kopplat till intervjuguidens inledande frågor eftersom dessa frågeställningar syfte handlade 

mer om att få igång själva samtalet. Jag har med det inte transkriberat informationen kring hur en 

ansökan handläggs från inlämning av ansökan till beslut eftersom denna information dels anses 

överflödig kopplat till studiens syfte samt att informationen upprepas med anledning av 

handläggningsförfarandets standardisering. Handläggningsförfarandet är i det stora identiska. På 

grund av denna selektion försvinner runt tio procent i snitt av intervjutiden. Alla ljudfiler som 

användes till transkriberingen finns hos uppsatsskrivaren. Detta gör att ljudfiler finns tillgängliga 

för eventuell efterkontroll. De informanter som blev intervjuade fick innan analysarbetet 

påbörjades en kopia av transkriberingen för efterkontroll. Informanterna fick sju dagar på sig att 

kommentera texten och om ingen kommentar inkom tolkades detta så som ett godkännande. 

Informanterna fick information om detta förfaringssätt innan intervjun påbörjandes. 

  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Gällande reliabilitet, det vill säga om studien är tillförlitlig i den meningen att om studien görs om 

skulle samma reslutat komma till dagar igen, kan denna studie anses ha låg reliabilitet eftersom 

studien använder sig av en kvalitativ ansats och med det påverkas mer av individuella spörsmål. 

Den så kallade validiteten, det vill säga om studien undersöker det den ska göra, kan i detta fall vara 

mer tillgodosedd i och med att undersökningen inriktar sig på att intervjua de enskilda 

socialsekreterarna. Kopplingen till informanternas utsagor och den teoretiska referensramen är i 

stora delar utformad så det kan länkas samman till varandra och med det öka validiteten i 

studien36.        

 

3.5 Urval 

Urvalet genomfördes via ett strategiskt urval där jag skickade ut en förfrågan till sju kommuner i 

Östergötlands län samt Tranås kommun. Anledningen till detta urval beror främst på att 

kommunerna är inom radien för godtagbar färdtid från uppsatsskrivarens boning. De 

socialsekreterare som efterfrågades till studien skulle vara verksamma inom det ekonomiska 

biståndet och med anledning av att denna tjänst finns i alla kommuner i Sverige så blir färdtiden 

den främsta orsaken till urvalet. Första förfrågan skickades till den högsta förvaltningschefen i 

den kommunen eftersom uppsatsskrivaren ansåg att rekryteringen av informanter underlättar om 

högsta ledningen har gett dess godkännande. Om kommunen ansåg sig villig att delta blev jag 

vidareskickad till den enhet som anhåller ärenden kring det ekonomiska biståndet. Studien 

                                                 
36 Bryman:2002 s. 43, 45 & 88 & Trost:2010 s. 131-133 
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rekryterade nio socialsekreterare från fyra kommuner vilket är ett antalsurval som väl passar syftet 

med denna uppsats.  Informanternas ålder och erfarenhet varierade och det blev inte jämn 

könsfördelning, två män och sju kvinnor, vilket ej anses som något misslyckade eftersom det kan 

vara signifikativ bild över könsfördelningen inom den sociala sektor jag valt att belysa. 

 

Det strategiska urvalet är ett samlingsbegrepp för att kunna få den sortens individer forskaren 

behöver. Det handlar om exempelvis att försöka få variationer som kan gynna svaret på ett 

tillförlitligt sätt. Bekvämlighetsurvalet är en del av det strategiska urvalet och handlar om att 

forskaren handplockar sina intervjupersoner för att få individer som vill och har vissa egenskaper 

som kan passa till den studien som genomförs. När det gäller antalet som ska delta i intervjuerna 

finns det många saker att ta hänsyn till. För det första handlar det om att urvalet i mångt och 

mycket styrs av vilket syfte en studie har. Detta kan anses väldigt odefinierat men det kan vara 

skillnad beroende på vad man gör en studie om. Det kan med det krävas olika mängder 

människor. I rent konkreta termer anses det att mängden intervjupersoner ska begränsas till 

mellan fyra och åtta eftersom risken att det insamlade materialet inte går att analysera om det blir 

för stort37. Men det finns också andra riktmärken att ta hänsyn till när det gäller att välja antalet 

intervjupersoner till studier i kvalitativ forskning. Ett av dessa riktmärken handlar om att 

intervjuaren ska intervjua tillräckligt många intervjupersoner för att kunna svara på 

forskningsfrågorna vilket föranleder att mängden intervjudeltagare ej är av så stor betydelse38. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Av den anledning att denna studie intervjuar individer så är det av största vikt att inte några 

kränks när de väljer att ställa upp för forskningen.  

 

I studien använder jag mig av Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning” för att på så sätt garantera informanternas integritet. Detta dokument 

ställer upp vissa krav på forskaren och dess forskning som är värt att belysa i just mitt fall. Det 

första kravet som ställs upp är Informationskravet. Detta krav handlar om att forskaren ska lämna 

alla uppgifter kring studien till sina informanter och även informera om dess frivillighet. Regeln 

säger att information som inte är till gagn för studien, vilket menas information som kan göra att 

informatörers verkan i studien påverkas, måste även detta redovisas om det finns sådan 

information. Mina informatörer har i denna studie fått grundlig information redan vid första 

                                                 
37 Trost: 2010 s. 137-138 
38 Brinkmann & Kvale 2009 s.129 
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kontakten. Konkret tog jag tidigt kontakt med de potentiella socialförvaltningarna som har blivit 

valda för uppsatsen. Jag tog först kontakt med de högsta personerna i hierarkin med anledning av 

att jag såg ett stort värde i att ledning och styrande organ får möjlighet att medverka i studien 

samt vara behjälpliga med förfrågningar till de enskilda handläggarna. Enligt min erfarenhet blir 

sökandet efter intervjupersoner inom den offentliga och privata sektorn underlättad om 

ledningskollektivet är införstådda med aktiviteten. Därefter när handläggarna var föreslagna fick 

även dessa grundlig information omkring studien så dessa kunde skaffa sig en egen åsikt kring 

studien och sitt deltagande. Likväl även om handläggare kommer att bli föreslagna av ledningen 

så undantas inte frivillighetsaspekten på det hela vilket föranledde ett starkt tryck på 

informationen gällande att frivilligheten att delta skall vara allrådande genom hela processen, 

vilket jag som studiens huvudman informerade kring. Med anledning av detta kommer vi in på 

det andra kravet, det vill säga Samtyckeskravet. Denna regel säger att informanten ska lämna 

samtycke om dess aktivitet i studien. Informanten ska kunna avbryta sin verkan i studien när 

denne så behagar utan påtryckningar från annat samt att det inte ska finnas beroendeförhållanden 

mellan informant och informatör. Jag såg det av ytterst vikt att informera informanterna kring 

studiens frivillighet i stort sätt varje gång jag kontaktade dem. Detta kan anses som långtgående 

men jag såg poängen i att informera informatörerna eftersom det kan, då främst i slutet av 

studien, vara krävande för informatören att hoppa av eftersom denna handling kan ses som 

elakartad. Problematiskt i detta sammanhang är kravet på oberoende. Jag ser inte med blinda 

ögon att högre instanser försöker påverka resultatet, trots att det handlar om offentlig sektor. I 

och med att jag beblandade ledningen i utförandet av studien tillkommer det svårigheter med 

oberoendet och självständigheten. Är denna handläggare handplockad eftersom den delar en viss 

åsikt i frågan eller är handläggaren här rent på grund av att denna vill det? Jag ser en poäng i att 

alla mina informanter är med i studien av egen fri vilja, dock kan det vara svårt att helt undvika 

högre instans konversionsfaktor, dock undviks detta faktum främst genom information.  Den 

tredje regeln i detta sammanhang är Konfidentialitetskravet. Denna regel går ut på att tillförsäkra 

individer som deltar i en studie tystnadsplikt. Uppgifter som forskare förfogar över om 

individerna får inte spridas vidare utan avidentifiering och materialet som samlas in ska lagras på 

ställen dit obehöriga individer inte har tillgång. För att tillgodose detta krav är jag noga med att 

avidentifiera individerna som deltar. Jag har gett dem andra namn än vad de egentligen heter, 

dessa namn blev könsneutrala för att undvika könsidentifiering, men jag anser mig också vara 

restriktiv när det gäller utlämnande av personuppgifter vid publiceringen. Intervjufiler och 

skrivna transkriberingar kommer att förvaras på tillförlitliga platser tills universitetsinstitutionen 

anser det lämpligt att makulera informationen. Den sista regeln heter Nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet går ut på att tillförsäkra individen att den information som individen ger, inte 
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använts i andra syften än rent forskningsmässiga. Med detta menas att individens uppgifter inte 

får säljas eller ges bort på annat sätt av andra aktörer med icke – vetenskaplig grund. 

Informationen får inte lämnas ut för att användas för beslut i andra organ i till exempel 

välfärdsinstitutionerna. Jag ser hårt på denna regel genom att jag inte kommer att lämna ut 

information om inte universitetsinstitutionen, som har laglig rätt till insyn, kräver detta genom 

beslut. 39               

 

3.7 Bearbetning och Analys  

 

I bearbetningen av intervjudata inritades intresse på två fokus som identifierades bland 

informanternas utsagor. I och med att syftet med studien är att undersöka hur enskilda 

socialsekreterare resonerar kring förvaltningsbeslut gällande ekonomiskt bistånd för klienter som 

ej följer de riktlinjer som gäller för att kunna bli självförsörjande kommer inriktningen att ligga på 

det som förtäljdes i intervjun. Den fokus som bearbetningen resulterade i var dels 

utgångspunkten kring klientens självbestämmande, det vill säga klientens rätt att själv välja vad 

den vill göra för åtgärder kring sitt egna liv, samt inriktningen på klientens ansvar över sig själv, 

där klienten måste rätta sig och med det häva sitt självbestämmande genom att göra åtgärder, som 

klienten möjligen ej själv vill, så som söka arbete för att kunna bli berättigad till det ekonomiska 

biståndet.     

 

Denna studie kommer att använda sig av en hermeneutisk analysmetod för att kunna skapa en 

förståelse kring de utsagor som berättades. Generellt går hermeneutik ut på att data som 

insamlats analyseras utifrån ett sammanhang. Sambandet mellan delar och helheter anses vara av 

betydelse vilket gör det meningsfullt att sätta delarna i kontext för att finna meningen i det 

undersökta40. 

 

Denna studie kommer att bygga på den Aletiska hermeneutiken. Den Aletiska hermeneutiken har 

sin grund i föreställningen att visa de bakomliggande orsakerna till individens handlande. Detta 

skapar förståelse kring individen agerande. Individen i den Aletiska hermeneutiska föreställningen 

är ett meningsskapande objekt som anpassar sitt seende utifrån de antaganden som står till buds. 

Individen måste med detta ryckas ur sin inbillning kring sin samtid för att kunna skapa ett seende 

av hur samhället verkligen ter sig. Det handlar om att vara misstänksam kring det vi ser och 

tillskriva en osynlig substans dess mening för att på så sätt skapa berättelsen kring varför det 

                                                 
39 Vetenskapsrådet:2002 s. 7,10 & 12-14 

40 Alvesson & Sköldberg:2008 s.193-195 



17 

 

självklara inte är självklart. Makten är runt omkring oss men ändå inte närvarande fysiskt utan är 

en process som hela tiden omformas i alla delar av samhället41.  

 

Studien kommer att använda sig av teorier för att kunna skapa detta sammanhang som 

hermeneutiken kräver. Anledningen till att studien bygger på en så kallad Aletisk hermeneutik har 

att göra med den inriktning på teorin som används. Studien kommer att bygga på ett 

rättfärdighetstänk, ett rättfärdighetstänk som studien kommer att härleda till den protestantiska 

etiken. Författaren är av den åsikten att en stor del av vår interaktion med varandra bygger på att 

vi kan rättfärdiga saker för varandra, dock har vi inte begrepp som kall i vårt medvetande utan 

det är något som vi tar för givet. Med anledning av detta anser jag att det finns en bakomliggande 

orsak till rättfärdigheten och skall med det behandla analysen som sådan. 

 

4. Resultat 

4.1 Ansvaret över sitt liv. 

”Det är många som tror att bara för att man inte har några pengar så har man rätt till bistånd och det kan bli 

lite kluvit förstås för så är det inte riktigt det finns vissa motkrav som är riktade emot det här förstås” (Robin) 

Rätten till det ekonomiska biståndet är inte självklar för individen som söker insatser i denna 

selektiva välfärdsorganisation så som Robin i detta sammanhang påtalar. Likväl denna osäkerhet 

bygger på det faktum att individen ska verka för sin självförsörjning. 

”Alltså, alltså självförsörjandet som i sig är ju ett mål men vi kräver ju inte att man ska vara självförsörjandet för 

att man ska få biståndet” (Robin) 

Självförsörjandet är det klienten som söker ekonomiskt bistånd ska sträva efter. Det handlar 

bland annat om att stå till arbetsmarknadens förfogande genom aktivt sökande efter arbete samt 

fullföljande av planen från handläggaren på Arbetsförmedlingen men även att genomföra det 

som klienten och socialsekreteraren kommit överens om. Socialsekreterare Dominique påtalar 

Arbetsförmedlingens roll hos en viss klientgrupp gällande definitionen kring självförsörjandet. 

”men sen är det lite också beroende på planering och sånt att sköta kontakter med arbetsförmedlingen om dem är 

inskrivna där vi tar alltid kontakt med arbetsförmedlingen för och se vad dem har för handlingsplan, det är den 

som gäller i kombination med det vi gör upp” (Dominique) 

  Kraven som den enskilde klienten har på sig är individuella och utgår ifrån individens egna 

förutsättningar samt vad individen kan klara av 

                                                 
41 Alvesson & Sköldberg:2008 s. 239-244 & 259-260 
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”skulle man alltid göra individuell, individuella bedömningar ser till varje klient vad det kan vara för typ av 

hinder för att man inte är självförsörjande”. (Juno) 

Dock påtalar stora delar av intervjupersonerna att generella kravsystem finns att tillgå i deras 

förvaltning och kan ses som riktlinjer att utgå ifrån. Främst i detta sammanhang handlar det om 

en specificerad men även ospecificerad möjlighet att kräva ett antal sökta arbeten varje månad. 

Robin påtalar följande inom sin förvaltning 

”Sen om det kan vara 10 jobb, det kan vara 15 jobb, det kan vara 20 jobb det finns liksom ingen siffra som 

säger hur många jobb man ska söka vi gör ju individuella bedömningar där också.” (Robin) 

Kraven gentemot klienterna ser olika ut beroende på vad för behov den enskilde individen har 

för stunden.  Dock påtalas ett förhållningssätt där fasta regler finns att tillgå, så som ett 

grundfundament i verksamheten, ett fundament som kan användas om det inte föranleder någon 

annan bedömning. Det fundamentet påtalar individens skyldighet att utifrån sina förutsättningar 

verka för sin självförsörjning. Förutsättningen i detta sammanhang är främst att individen i fråga 

inte skall göra saker som är utanför dennas potential men att det likväl kan handla om en lägre 

ambitionsnivå gällande vilken aktivitet som anses lämplig för individen. Utbildningsnivå är ett 

exempel som påtalas och behovet av att försöka införskaffa arbeten som individen är 

överkvalificerad för anses vara en lämplig väg om inte självförsörjning kan ske genom individens 

utbildningsbakgrund. I grunden handlar det om att kategorisera vart klienten befinner sig i livet 

för att kunna sätta skäliga mål och utgå ifrån det. Att verka för sin självförsörjning ligger även i 

att individen utifrån sina individuella förutsättningar visar att denna verkar mot den vägen. Om 

det skulle vara så att klienten på något vis anses sig vara i ett sjukdomstillstånd påtalas kravet att 

denna ska verka för att denna sjukdomsbild blir utredd via läkarprofessioner för att kunna bli 

sjukskriven samt rehabiliterad. I definitionen av den individuella förutsättningen är det främst 

klienten ifråga som har ett ansvar att visa på att förutsättningen är som den är. Likväl påtalas 

socialsekreterarens utredningsansvar när det gäller vilka krav som kan ställas på individer vars 

problematik är känd men för att denna problematik ska kunna accepteras läggs stort ansvar på 

klienten att utreda sina bekymmer genom lämplig profession.  

 

Att definiera en individ utifrån ett avslag eller bifallsbeslut är en komplicerad rutin som i stora 

delar bygger på om individen i fråga uppfyller föreställningen kring självförsörjandet. Behovet av 

att ge reprimander till klienter som inte fullföljer sin planering ser olika ut, men i grunden anses 

det vara en åtgärd som är allmänt accepterad.  Dominique är lite svävande i sina utsagor gällande 

behovet av reprimander till klienter som inte sköter planeringen och påtalar anspråket till att först 

utreda frågan fullt ut 
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”Vad som skulle kunna vara legitimt det vet jag inte, alltså det är väldigt svårt, det är lite beroende på, har jag en 

person som jag vet har svårt med vissa saker så kanske en del i problematiken alltså man får ta hänsyn till då, 

det är jätte, det är väldigt svårt att säga att vad som skulle va, en, alltså, godtagbar anledning eller inte men så 

tänkte jag också att en gång så kan det hända liksom, då för man prata med personen, att det liksom inte är okej 

att du bara struntar det” (Dominique) 

Dominique påtalar behovet av att undersöka individuella spörsmål, vilket delas av övriga 

intervjupersoner, innan möjligheten till avslag kan vara möjlig. Grunden för att kunna genomföra 

ett avslagsbeslut ligger i att klinten inte kan berätta en lämplig förklaring till sitt agerande som 

därmed tar uttryck i bristande verkande för den egna självförsörjningen. Informanterna påtalar 

kopplingen till samhället i beskrivningen av reprimandmöjligheten inom ekonomiskt biståndet. 

Det berättas att det samhällssystemet vi lever i kräver av individen att göra vissa saker för att få 

tillbaka något till exempel att gå till arbete för att få lön. Samma princip finns inom ekonomiskt 

biståndet där klienten måste anstränga sig för att kunna få det ekonomiska bistånd denna ansöker 

om. I denna kontext, gällande föreställning kring självförsörjandet, påtalas en syn att individen 

måste prestera för att kunna få någonting tillbaka. Förutsättningen för att avslå en ansökan av 

detta slag formuleras utifrån det faktum att individen har ett ansvar för sitt eget liv och får med 

anledning av detta ta konsekvenserna av sitt handlande.   

4.2 Självbestämmande 

Självbestämmanderätten, alltså individens rätt att bestämma över hur denna ska agera i sitt liv, är 

en intressant aspekt gällande legitimeringen av ett avslag kring det ekonomiska biståndet. Synen 

på klientens självbestämmanderätt är i grunden klar. Klienten och socialsekreteraren har ramar att 

tillsammans verka inom och det är dessa ramar som formulerar den individuella bedömningen 

samt självbestämmanderätten.  Socialsekreterare Sasja berättar följande om självbestämmandet. 

”han har ju en självbestämmanderätt då att välja att avstå får och göra det här men att men han kan ju inte få 

några pengar, men det är hans val då väljer han då att inte göra det här men han är medveten om att han inte får 

några pengar heller de, de är hans val, det är ingen som tvingar honom att söka pengar, men ska han ha pengar 

då får han gör det vi kommit överens om eller tala om varför han inte klarar det så får vi gör nåt annat, någon 

annan planering” (Sasja) 

Klienten har frihet att göra det som den behagar. Likväl om klienten trotsar ramarnas 

förutsättning genom att ge uttryck för självbestämmande utanför planeringen och med det överge 

den överenskommelse som socialsekreteraren samt klienten kommit överens om så kan det 

föranleda avslagsbeslut på ekonomiskt biståndet. Valet klienten innehar är då inte om klienten ska 

verka för sitt självförsörjande utan klientens självbestämmande ligger i att, utifrån sina 

individuella förutsättningar, tillsammans med socialsekreteraren bestämma hur detta ska gå till. 
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Det är också denna möjlighet som gör att självbestämmanderätten inte åsidosätts. 

Socialsekreterare Kit förklarar.  

”självbestämmande är ju att jag kan tycka att man ska söka jobb sen så får man välja, man kan lätt hitta 10 

personliga assistent jobb eller du kan hitta 10 jobb på ett lager om du letar (...) det finns tillräckligt mycket med 

självbestämmanderätt och integritet i det här systemet” (Kit) 

Individen har en plikt att gör något åt sin situation och får med detta stå ut med att inte ha 

samma självbestämmanderätt som de utanför socialförvaltningens ramar. Socialsekreterare Joy 

berättar. 

”sen om det är så att det inkräktar på min integritet, ja okej då, vad kan jag göra åt det för du har hamnat i den 

här situationen av någon anledning, så att, ja, jag vet inte, jag tycker de är lite så där va för att jag tycke ändå att 

man ska kunna kräva lite av dem för att när dem (…) så att de här med integritet, ja visst det kan krocka, det 

kan få sina törnar, det är helt klart visst, men om man inte vill att dem här min integritet, ska få dem här 

törnarna, ja, då får jag väl försöka att, se till att jag slipper att komma till soc på något sätt” (Joy) 

Självbestämmanderätten är något som finns utanför socialförvaltningens rum och om klienten vill 

få denna självbestämmanderätt krävs att klienten lämnar socialförvaltningen och blir 

självförsörjande.  

 

Begreppet självbestämmande är kopplat inom socialförvaltningens kontext med klientens ansvar 

för sitt egna liv. Att låta klienten bara gå utan att en kravställning formuleras kränker med detta 

individens självbestämmande. Att ge klienten full självbestämmanderätt skulle även göra mer 

skada än nytta eftersom en kravbild gör det lättare för klienten att agera mot en bättre framtid. 

Socialsekreterare Kit berättar följande om kravperspektivet att det ska ses utifrån en vågmetafor. 

Det gäller att utifrån denna våg definiera det som gör mest skada eller minst nytta i 

sammanhanget och påpekar att om kravmöjligheten inte användas kan det leda till att utsatta 

individer fortsätter med sitt destruktiva beteende.    

”välja i möjligaste mån till slut vad är det som gör mest skada alltså gör det mest skada att inte ställa krav (…) 

varit en missbrukare och styrts av mitt missbruk och om vi säger man vaknar upp eller vad man kan kalla det 

om tjugo år så hade jag blivit jävligt missnöjd om en socialsekreterare hade gett mig mina pengar bara för att det 

skulle gå fort och lätt och så där, snällt, vara snäll mot mig liksom hade den här socialsekreteraren ställt krav på 

mig och gjort det svårt för mig att vara hemma kanske var lite deprimerad och inte velat gå hit och inte söka jobb 

och det är fan jobbigt liksom man blir ju passiv när man är deprimerad man blir ju ganska manipulerande och 

vill inte söka jobb och man vill vara kvar om man dessutom missbrukare”(Kit) 

En föreställning, som föranleder rättfärdigheten att villkora det ekonomiska biståndet, är den att 

ingen vill ha ekonomiskt bistånd. Ingen människa vill av princip vara beroende av någon annan utan 
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strävar hela tiden efter den självständighet som egenförsörjning ger. Socialsekreterare Anno 

reflekterar kring frågan om individer själva kan välja att inte vilja bli självförsörjande. 

”jag har inte varit med om att någon säger till hitintills att jag är nöjd med mitt liv jag vill leva på försörjningsstöd 

resten, så, de känns bra, okej så här vill jag ha det lämna mig ifred det har inte hänt” (Anno) 

 Individen har i detta seende ett eget driv att vilja ta sig ifrån det ekonomiska biståndet sedan kan 

det dock finnas svårigheter för individen som gör det problematiskt att verka i den riktningen. 

Likväl så finns det en föreställning att den klient som aktivt verkar för en vilja att erhålla det 

ekonomiska biståndet långsiktigt måste ha någon sorts problematik i botten som föranleder 

denna ståndpunkt. Ingen normalt fungerande människa kan anse att ekonomiskt biståndet är så 

pass lockande att denna skulle vilja ha det som långsiktig försörjning. Istället påpekas de 

eventuella negativa sidorna med det ekonomiska biståndet som klienten drabbas av däribland den 

kontroll som försiggår inför ett förvaltningsbeslut.  Klienten ifråga kan anse att kontrollen är 

integritetskränkande medan socialsekreteraren anser det som ett måste för rättssäkerheten och 

blir med detta en negation som skapar föreställning kring klientens vilja att ta sig ifrån det 

ekonomiska biståndet. Denna vilja att komma ifrån det ekonomiska biståndet bygger även på att 

det bortom socialförvaltningens väggar finns en annan framtid som anses mer glänsande. 

”att alla människor mår, mår bra av att ha alltså på något på nåt viss kontroll över sitt eget liv” (Robin) 

 Drivet som majoriteten av klienterna förfogar över är att hitta andra försörjningsvägar. 

Socialsekreterare Juno berättar. 

”utan man utgår ifrån att personen vill komma vidare i sitt liv, och inte behöva ha ekonomiskt bistånd utan söka 

jobb istället om man har den förmågan (…) i min värld ha ett bättre liv att ha någonting att gå till varje dag” 

(Juno) 

Att självbestämmanderätten definieras som den gör har inte enbart med individens ansvar över 

sig själv att göra utan även klientens ansvar för alla andra medborgare ute i samhället som bidrar 

till dennas försörjning. Plikten att verka för att samhällets resurser inte i onödan användas för 

utbetalningar av bistånd ligger i seendet att resurserna är begränsade och att det inte är godkänt 

att använda resurser, till individer som inte vill arbeta, som andra har arbetat ihop. Att klienten 

ska få välja att inte bidra till sin egen självförsörjning står även i strid med en samhällskontext 

som påvisar att motsatsen ska premieras. Socialsekreterare Kim berättar. 

”Någonstans så bygger ju vårt samhälle på demokrati och solidaritet, det är därför vi har det här 

socialförsäkringssystem som vi har och de det kan man diskutera hur långt som helst egentligen vad det beror på 

hur det påverkar våran kultur men det är de vårat samhälle är uppbyggt av och då är det inte enligt hur jag har 

tolkat det att, jag kan inte välja, jag kan inte välja och ta ekonomiskt bistånd som mitt levebröd för alltid, för all 

framtid för att det är bekvämt för det är inte de vårat samhälle uppbyggt och det är tänkt att va. Det är lite se 
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samhälle, lagarna och reglerna, Socialtjänstlagen som är, lagar och, ja, föreskrifter och allmänna råd bygger ju 

ändå på någon solidaritet tänk” (Kim) 

Klienten ifråga har ett ansvar för systemet som sådant. Anledningen till att det finns ett 

socialförsäkringssystem är på grund av att det finns individer som bidrar till det. Klienten har ett 

ansvar att bidra för att kunna få del och själva bidragandet bygger på att individen verkar åt 

självförsörjandet, eftersom själva självförsörjandet är stommen i finansierandet av systemet, så att 

systemet i framtiden kan fortleva. Socialsekreterare Loa berättar följande reflektion kring det 

sagda. 

”självbestämmande till, till en viss gräns på nått vis det blir ju lite grann så att, att om man ska ha en del av, av 

de här systemet så behöver man bidra lite grann till systemet själv för att det skall gå runt på något sätt”(Loa) 

 

Själva krocken emellan valet att inte verka för självförsörjning och kravet att verka för det från 

socialförvaltningen är allmänt accepterad bland informanterna likväl så anses lösningen på 

problemet vara en ickefråga. Själva övertrampet, att klienten anser sig vara integritetskränkt, finns 

berättat men svaret på hur problemet ska tas om hand finns inte. Socialsekreterare Dominique 

berättar att klienter som söker ekonomiskt bistånd blir kränkta av villkoret men utifrån de 

förutsättningar som innehas så kommer alltid detta villkor att vara framträdande. 

”Nämen alltså egentligen ska man se helt alltså självbestämmandet det är en person som säger jag vill inte, näe, 

den har inte rätt och få ekonomiskt bistånd kanske om det inte är, visar sig att den inte skulle klara av det om 

man säger så men alltså de är klart det inte går ihop de egentligen och det är klart att människor säkert känner 

att dem liksom blivit trampade på för att dem måste göra saker som, som någon har bestämt (…) ekonomiskt 

bistånd är ju liksom det är ju villkorat hur jag än vänder och vrider på det så blir det ju de på något sätt fast på 

olika nivåer och för olika människor, det är individuellt anpassat på så vis” (Dominique) 

           

5. Analys   

5.1 Ansvaret över sitt liv 

Vad för föreställning finns det i socialförvaltningens rum på klienten som ansöker om det 

ekonomiska biståndet? Frågan är möjligtvis för djup för att svara på i detta sammanhang men det 

finns dock vissa föreställningar som är av större betydelse för socialförvaltningens verksamhet 

och det handlar om ett individualistiskt seende kring individens ansvar att klara upp sin 

sysslolöshet. Visst finns det nyanser inom socialtjänsten som påtalar att vissa individer anses 

behöva mer stöd än andra i sammanhanget men om klienten ifråga inte påtalar 

tillkortakommanden så finns det ingen anledning till att aktivt kräva av individen att verka för sin 
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självförsörjning. Den moraldimensionella42 föreställningen är rotad i synen på klienten som med 

detta har ett ansvar att åtgärda sina tillkortakommanden själv. Samhället, det vill säga 

socialtjänsten så som informanterna påtalar, erbjuder med detta verktyg för att individens 

verkande för självförsörjning skall underlättas genom planeringsinsatser där socialsekreteraren 

och klienten tillsammans lägger upp en planering inför hur verkandet för framtida försörjning 

skall gå till samt vidare befordring till andra välfärdsinstanser, så som arbetsförmedling, som kan 

hjälpa klienten med dennas bekymmer. Likväl anses det att klienten ifråga har ansvaret för att 

kontakterna med arbetsförmedlingen sköts på rätt sätt samt att planering efterföljs. Det är med 

anledning av detta klienten och inte samhället som har ansvaret att göra något åt individens 

sysslolöshet. Att ha en moraldimensionell syn på klienten föranleder även möjligheten till att 

ställa krav på denna för att öka drivkraften för att göra någonting åt sin situation trots att 

forskningsläget kring riktigheten i drivkraftförhållandet är under diskussion43. Trots det oklara 

läget har klienten ansvar över sitt egna liv och då anses det rättfärdigt att om inte klienten ifråga 

tillfredsställer självförsörjandets krav så är det riktigt att utkräva reprimander för dennas 

beteende. Anledningen till villkoret inom det ekonomiska biståndet ligger nära begreppet 

Workfare där resonemanget kring rättfärdighetens natur inom den selektiva biståndsinstitutionen 

ligger i klientens förlust av kontroll över sitt egna liv samt de fördelar som självförsörjandet ger44.  

Villkoret inom det ekonomiska biståndet rättfärdigas genom att alternativet, så som arbetslöshet, 

för klienten anses vara mindre förmånligt.    

 

 Den protestantiska etiken gjorde människan ansvarig för sin egen frälsning och med detta lades 

stort ansvar på individens aktivitet för att förtjäna denna frälsning. Begreppet kall blev en 

utveckling i strävan efter att förmå individen att arbeta för något denna ej har någon möjlighet att 

påverka. Det nya gällde främst det psykologiska. I och med att kallet blev själva grunden för 

frälsning utvecklades en djupare mening kring individernas plats i samhällskontexten. Individens 

plats i samhällsgemenskapen blev meningsfull och gjorde det psykologiskt möjligt att yrkesarbeta 

hårt45. Varje människa har med detta blivit tilldelad eller kallad till en plats och har ett ansvar för 

att acceptera denna plats med anledning av att platsen är meningsskapande för individen46. Kallet 

till självförsörjning är den lott som klienterna inom ekonomiskt bistånd finner med anledning av 

självförsörjningens betydelse. Kallet måste definieras vilket betyder bland annat att klientens 

utbildningsbakgrund används för att kunna definiera detta. Likväl kan denna strävan efter att 

                                                 
42 Nybom:2012 s. 154 

43Bennmarker, Nordström Skans & Vikman:2012 s. 33, Milton:2006 s. 59-62 & Nybom:2012 s. 154 

44 Milton:2006 s. 13 & 15 

45 Mitternacht & Runesson: 2006 s. 340 & Weber: 1978 s. 75 -76, 84 

46 Weber: 1978 s. 39 & 76 
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definiera klientens kall även sträcka sig utanför socialförvaltningens rum genom hjälp av övriga 

välfärdsinstitutioner. Främsta ansvaret för definitionen av kallet samt genomförandet av det ligger 

på klienten vilket skapar likheter till den individualistiska frälsningen hos den protestantiska 

etikens individ med ansvar att rättfärdiga sin plats enbart själv. Att undvika kallets självklarhet är 

klassat med stort förakt47 vilket även är socialförvaltningens ståndpunkt. Denna individualistiska 

frälsning passar även väl in i Workfare begrepp. Oavsett omständighet och kontext har individen 

ett ansvar att stå till det kapitalistiska samhällets förfogande och om misslyckande sker finns det 

enbart individen att skylla48. Klienter som inte kan förklara sin undfallenhet till att genomdriva det 

som klinten och socialsekreteraren kommit överens om riskerar reprimander eftersom 

defaitismen inte är accepterad. Villkoret blir med detta kopplat till klientens ansvar att kunna 

rättfärdiga det bistånd som denna söker. 

5.2 Självbestämmandet 

Informanterna påpekar att klienten har ett självbestämmande över sitt liv men den har även ett 

ansvar att verka åt självförsörjningen vilket gör att dessa ligger i samma begrepp kring individens 

eget ansvar.  Klienten har i relation till den fastslagna plan, som denna och socialsekreteraren 

kommit överens om, självbestämmande över att genomföra planen eller inte. Självbestämmandet 

har med detta två naturer och definieras annorlunda beroende på vilket rum begreppet verkar i. 

Bilden av självbestämmandet utanför socialtjänstens rum som mer långtgående än 

självbestämmande inom socialtjänstens rum är slående i beskrivningen av 

självbestämmanderätten. Anledningen till detta bygger på föreställningen om individens ansvar 

över sig själv som högre värde än självbestämmanderätten49. Självförsörjandets subjekt är det som 

skapar en rationalitet i det kapitalistiska samhället vilket föranleder att dess sötma enbart kan nås 

via genomdrivandet av det egna självförsörjandet50. Vilket i sin tur visar sig genom föreställningen 

kring Workfare, samt det moraldimensionella synsättet på klienten, som är en del i den selektiva 

biståndsinstitutionen51. I och med att socialtjänsten byggt upp en organisation som kan anses vara 

mindre gästvänlig än samhället i övrigt så är det ej så underligt att individerna inte vill vara en del 

av det ekonomiska biståndet. Det finns en aktuell norm, som vi tidigare stött på och det är den 

att ingen vill ha ekonomiskt bistånd. Anledningen till att ingen vill ha ekonomiskt bistånd handlar om 

organisatoriska orsaker, byggt utifrån att kravställning är bra52 för att förmå klienten att bli 

                                                 
47 Weber: 1978 s. 20 & 75 

48 Cooper:2012 s. 649 Handler:2005 s. 103 

49 SoS:2003 s. 19 & 83 

50 Weber:1978 s. 81 & 85, 

51 Milton:2009s. 13-15, Nybom:2012 s. 155 & SoS:2003 s. 83 

52 Milton:2006 s.13 
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självförsörjande53 Den förlust av kontroll, som klienten blir drabbad av, och som är en del av hur 

socialtjänsten lägger upp sitt arbete, blir med detta garanten för att ingen egentligen vill ha 

ekonomiskt bistånd och om ingen anses vilja ha ekonomiskt bistånd kan det inte vara orättfärdigt 

att agera utifrån de sätt som förmår individen, genom villkoret, att på snabbast sätt blir en del av 

det övriga samhället. Kränkningen av självbestämmanderätten blir med detta ingen kränkning 

utan ett verktyg för att förmå klienten att sträva mot sötmans självbestämmande genom 

självförsörjning.     

 

Berättelsen kring den ljuva framtiden som kan skapas utanför socialtjänstens regi är med detta en 

föreställning som rättfärdigar villkoret. Dock är självbestämmanderätten ett individuellt behov 

vilket skall sättas i relation till den samhälleliga kontext individen lever i. Det finns högre och 

lägre värden i denna värld som individen måste prioritera, på samma sätt så som kallelsetesen 

kring köttet och anden, och det är denna prioritering som föranleder rättfärdigheten. Om 

individen blir av med någonting som inte anses tjäna allmänintresset för att kunna vara en del av 

den större saken så kan det anses vara gott. Självbestämmandet blir ett problem om individen 

väljer att använda självbestämmandet på fel sätt. Självbestämmanderätten blir en del i ett 

individuellt sammanhang. Självbestämmandet är i grund och botten en sak som anses vara av 

betydelse likväl måste denna rättfärdigas för att kunna bli förtjänad. Paulus som var Martin 

Luthers inspirationskälla till kallelsetanken beskrev köttet och anden som två subjekt i symbios 

med varandra, de fanns i samma rum, vilket föranledde individens ansvar vilken av dessa som 

skulle ta överhand. Grundtanken hos Paulus vara att köttet skulle undvikas för att uppnå andlig 

tillfredsställelse. Denna tanke skapade bekymmer för den moderna kapitalistiska utvecklingen där 

intjänandet av kapital krockade med den mer asketiska beskrivningen kring undvikandet av 

köttets lustar. Likväl föranledde denna konflikt en vidareutveckling som gick ut på att intjänandet 

av kapital visst kunde förenas med köttets och andens symbios om det intjänades på rätt sätt. Om 

individen plikttroget genomförde sitt kall med syftet att inte tjäna pengar utan tjäna gud så var det 

helt i sin ordning att tjäna pengar. Det intjänade kapitalet blev på ett sätt någonting som blev över 

efter att individen genomfört sitt huvudsakliga syfte som var att tillfredsställa kallet54. Grunden 

för socialtjänsten, om vi ska översätta till dagens förutsättningar, är att självbestämmanderätten 

får klienten om denna uppfyller sitt kall och blir självförsörjande. Att utnyttja sin fulla 

självbestämmanderätt inom socialförvaltningens rum, det vill säga innan självförsörjning 

genomförts, skapar möjlighet för klienten att använda självbestämmandet i syfte att inte 

tillfredsställa sitt kall utan enbart använda den i syfte att tillfredsställa sina egna individuella behov. 

                                                 
53 Nybom:2012 s. 154 

54 Mitternacht & Runesson: 2006 s. 348-349 & Weber:1978 s. 81 
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Möjligheten till att självbestämmanderätten felaktigt används, det vill säga att den inte används 

för att tillförsäkra sig självförsörjning, föranleder att klienten först måste förtjäna sin 

självbestämmanderätt genom att bli självförsörjande.    

 

Beskrivningen kring individens ansvar för kollektivet är med detta en möjlig aspekt gällande 

klientens självbestämmanderätt. Klienten som tar emot ekonomiskt bistånd får sin försörjning 

finansierad av individer som yrkesarbetar vilket skapar ett ansvar för klienten att verka för att 

undslippa att få sin försörjning av någon annans arbete. Att använda självbestämmanderätten på 

ett sådant sätt att den inte verkar åt det rätta hållet kan anses som egoistiskt och en vilja att inte ta 

solidariskt ansvar för samhället utanför socialförvaltningens väggar. Detta föranleder att klienten 

frivilligt inte vill verka åt sitt kall och med detta vänder medmänniskorna ryggen. Att vilja leva på 

någon annan är ett agerande som anses bedrägligt men det är även ett brott mot kärleksbudet.  

 

Likväl skapar detta seende bekymmer då jämlikhetstaken försvinner i och med att den 

kollektivistiska staten blir individuell. En individualisering som främst uppkommit genom 

Workfare55. Statens ansvar för individen blir med detta mindre framträdande och istället 

uppkommer individens ansvar för samhällsgemenskapen som högre värde.  

 

Egenintressets upprätthållande föranleder ett brott mot den kärleksgemenskap som skall finnas 

ibland människor och som har till syfte att värna en gemenskap bland människor som är 

fastslagen56.  Frivillighetens synd att vara fattig och intjäna sitt levebröd genom gåvor blir ett sätt 

att se på varför klienterna inom det ekonomiska biståndet anses ha ett ansvar för den 

samhällsgemenskap som är med och finansierar deras försörjning. Kränkningen av klientens 

självbestämmanderätt vars rättfärdighet hämtas från gemenskapstanken, där individer ställs mot 

individer, har med detta ett underliggande syfte att förmå klienten att verka åt ett håll som 

egentligen inte är deras. Självbestämmandets värde blir med detta åsidosatt eftersom andra värden 

betraktas som högre.               

                   

6. Avslutande reflektioner 

6.1 Slutsats 

 

                                                 
55 Kananen:2012 s. 559 & 570-572 

56 Nygren: 1947 s. 26-27 & Weber:1978 s. 77 
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Slutsatsen på första frågeställningen blir att socialsekreterarna anser i sina resonemang att klientens 

ansvar för sin egen självförsörjning väger tyngre än försörjning från samhället med anledning av att 

det är klienten själv som anses ha kraften till att bli självförsörjande. Det ekonomiska biståndet 

måste med detta kunna rättfärdigas, genom att klienten visar att denna tar ansvar över sitt liv, för 

att kunna utbetalas oavsett om detta föranleder avslagsbeslut på ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Vidare blir slutsatsen utifrån andra samt tredje frågeställningen i denna uppsats att villkora det 

ekonomiska biståndet kränker klintens självbestämmanderätt och skapar med detta ett etiskt 

dilemma eftersom värden krockar så som självbestämmandets subjekt kontra individens ansvar över 

sitt egna liv. Men eftersom klintens ansvar över sitt självförsörjande är av större värde så 

rättfärdigas kränkningen genom att självbestämmandet ligger i självförsörjningens natur. Individen 

får sitt självbestämmande när denna blivit självförsörjande.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Studien fokuserar på aktören som fattar förvaltningsbeslutet det vill säga de enskilda 

socialsekreterarna och deras reflektioner kring sitt agerande. Likväl innehåller studien en 

avgränsning som föranledde att de klienter som blir föremål för beslutet inte fick dela med sig av 

sina reflektioner. En möjlig fortsatta fördjupning i ämnet är att undersöka hur klienternas 

reflektioner kring det villkorade ekonomiska biståndet ser ut. Vad anser klinterna att det 

villkorade ekonomiska biståndet bidrar med för just dessa enskilda? Hur påverkar det villkorade 

ekonomiska biståndet deras livssituation? Frågorna till de klienter som uppbär ekonomiskt 

bistånd är många och nödvändiga för att kunna belysa hela kontexten vilket då kan vara ett 

förslag till fortsatt forskning i ämnet.  

 

Ett annat intressant tema angående det villkorade ekonomiska biståndet är på vilket sätt det 

bidrar till att den filantropiska frivillighetsrörelsen utvecklas. Klienter som förlorar sin 

ekonomiska trygghet på grund av oförmåga till självförsörjning måste söka sig någon annanstans 

för sin försörjning. Om det inte finns familj eller umgängeskrets som kan bidra med hjälp så kan 

frivillighetsorganisationerna vara den insats som fångar in individen. Finns det någon koppling 

mellan det ekonomiska biståndet och filantropins utveckling i dagens samhälle?      

6.3 Socialt arbete och studiens relevans kring det 

Uppsatsens inriktning på socialsekreterarnas reflektioner kring det villkorade ekonomiska 

biståndet föranleder relevans med anledning av att sektorn tillhör det så kallade sociala arbete. 

Studiens relevans till det sociala arbetet bygger också på att den kan bidra till en utveckling med 

anledning av att socialsekreterarnas reflektioner sätts i perspektiv. Ett perspektiv som skapar 
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möjlighet till att resonera kring ämnet och med det bidra med nya synsätt om det ekonomiska 

biståndet. Vilket i sin tur kan utveckla den verksamhet studien är satt att undersöka. 
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Bilaga 1. Brev till Socialchefen 

Informationsbrev till dig som är Socialchef/Socialsekreterare på socialförvaltningen i X 

kommun. 

Mitt namn är Robert Pettersson och jag är student på Masterprogrammet i Samhäll - och 

välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Jag arbetar för tillfället med en Masteruppsats som jag 

har valt att kalla ” Försörjningsskyldighetens innestående väsen – En studie kring det ekonomiska 

biståndet och åtagandet om självförsörjande”. Jag behöver Socialsekreterare som arbetar med att 

handlägga ärenden kring det ekonomiska biståndet som potentiella deltagare till denna studie och 

med denna anledning vänder jag mig till dig för att fråga om tillåtelse att ta kontakt med dessa 

socialsekreterare för att genomför denna studie. 

Syftet med studien är att belysa på vilka grunder enskilda socialsekreterare väljer att legitimera ett 

förvaltningsbeslut, inom det ekonomiska biståndet, med anledning av att klienten ej följer de 

riktlinjer som gäller för att kunna bli självförsörjande. Studiens fokus kommer att ligga på kravet 

att söka de arbeten som klienten anses kunna göra utifrån sina individuella förutsättningar. 

Klienter som ansökt om ekonomiskt bistånd kan i dagsläget löpa risk att bli nekad ekonomiskt 

stöd om de inte följer den enskilda socialförvaltningens målsättningar vilket kan skapa ett i 
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grunden etiskt dilemma för den enskilde socialsekreteraren, på grund av de konsekvenser det kan 

innebära för klienten att bli nekad ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Med anledning av detta 

vill studien undersöka hur enskilda socialsekreterare resonerar kring anledningen till att avslå 

alternativt bifalla ansökan om ekonomiskt bistånd på grund av alternativt trots att klienten ej 

följer de föreskrifter gällande arbetssökande som klienten fått sig tilldelad att genomföra.  

För att kunna generera kunskap kring ämnet har jag valt att använda mig av en semi- strukturerad 

intervju, vilket menas med en intervju där intervjupersonen får svara på några öppna frågor och 

resonera kring dessa med intervjuställaren. 

Gällande skyddandet av intervjuinformantens integritet och rättsäkerhet utgår denna 

uppsatsstudie från Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällvetenskaplig 

forskning”. I Vetenskapsrådets skrift refereras fyra olika principer som är av vikt för 

forskningsinsamlaren att följa för att upprätthålla informantens okränkbarhet. Den första 

principen är informationskravet som reglerar forskaren skyldighet att informera allt av värde kring 

studien och dess innehåll. Därefter följer Konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet som garanterar 

tystnadsplikt samt informantens frivilighet att delta i studien. Uppsatsstudien kommer även att 

luta sig på Nyttjandekravet vilket innebär en förbindelse att informationen som framkommer från 

informanterna enbart används till vetenskapligt ändamål och syften.  

Med anledning av detta vänder jag mig till dig med en förfrågan om dels tillåtelse att genomföra 

denna forskning inom er förvaltning men också om det finns möjlighet att genomföra en semi- 

strukturerad intervjustudie med era socialsekreterare som deltagare. Om det finns ett samtycke 

från er sida skulle jag vilja ha hjälp att kunna gå vidare. Jag skulle eventuellt vilja ha information 

kring hur jag kommer i kontakt med de aktuella socialsekreterarna inom det ekonomiska 

biståndet för att kunna rekrytera deltagare.  

För att kunna kontakta mig eller min handledare lämnar jag också alla kontaktuppgifter 

 

 

Bilaga 2 Brev till informanterna 

Hej! 

Mitt namn är Robert Pettersson och jag är student på Masterprogrammet i Samhäll - och 

välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Jag arbetar för tillfället med en Masteruppsats som jag 

har valt att kalla ” Försörjningsskyldighetens innestående väsen – En studie kring det ekonomiska 

biståndet och åtagandet om självförsörjande”. Jag kontaktar dig med anledning av att jag gärna 

vill se ditt deltagande i denna studie. I detta dokument kommer jag beskriva syftet och 
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tillvägagångssättet i uppsatsen med förhoppning om att ni finner er intresserade av fördjupad 

medverkan. 

Beskrivning 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa på vilka grunder enskilda socialsekreterare väljer att legitimera ett 

förvaltningsbeslut, inom det ekonomiska biståndet, med anledning av att klienten ej följer de 

riktlinjer som gäller för att kunna bli självförsörjande. Studiens fokus kommer att ligga på kravet 

att söka de arbeten som klienten anses kunna göra utifrån sina individuella förutsättningar. 

Klienter som ansökt om ekonomiskt bistånd kan i dagsläget löpa risk att bli nekad ekonomiskt 

stöd om de inte följer den enskilda socialförvaltningens målsättningar vilket kan skapa ett i 

grunden etiskt dilemma för den enskilde socialsekreteraren, på grund av de konsekvenser det kan 

innebära för klienten att bli nekad ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Med anledning av detta 

vill studien undersöka hur enskilda socialsekreterare resonerar kring anledningen till att avslå 

alternativt bifalla ansökan om ekonomiskt bistånd på grund av, alternativt trots att, klienten ej 

följer de föreskrifter gällande arbetssökande som klienten fått sig tilldelad att genomföra.  

 

Intervjugenomförande 

För att kunna samla in information kring ämnet har jag valt att använda mig av en semi- 

strukturerad intervjustudie, vilket menas med en intervju där intervjupersonen, det vill säga du, 

får svara på några öppna frågor och resonera kring dessa med frågeställaren. Frågorna kommer 

dig tillhanda innan intervjun. Gällande inspelning kommer bandspelare att användas, dock för att 

garantera din konfidentialitet kommer inte ditt riktiga namn att användas under intervjun. En 

transkribering av intervjun kommer även att genomföras. Transkriberingen kommer att skickas 

till dig innan publiceringen av uppsatsen för möjligheten att korrigera felaktigheter. En tidsgräns 

kommer att sättas för hur länge ni har möjlighet att korrigera. Om ingen respons sker inom 

tidsperioden kommer det klassas som att inga korrigeringar behöver göras. Intervjun kommer att 

äga rum på bestämd plats. Du får själv välja vilken plats och tid intervjun ska äga rum. Intervjun 

kommer att ta maximalt en timme. Du får när du vill avsluta din medverkan i studien. Vänligen 

meddela mig i så fall. 

Etik 

Gällande skyddandet av informantens integritet och rättsäkerhet utgår denna uppsatsstudie från 

Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällvetenskaplig forskning”. I 

Vetenskapsrådets skrift refereras fyra olika principer som är av vikt för datainsamlaren med 

anledning av att upprätthålla informantens okränkbarhet. Den första principen är 

informationskravet som reglerar forskarens skyldighet att informera allt av värde kring studien och 
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dess innehåll. En del för att tillfredställa detta krav är detta informationsbrev. Ni kommer även 

att få möjlighet att kontakta mig eller min handledare för mer information om ni anser att det 

krävs. Kontaktuppgifter till mig eller min handledare Kenneth Petersson följer i slutet av detta 

dokument. Därefter följer Konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet som garanterar tystnadsplikt 

samt informantens frivilighet att delta i studien. Ni kommer alltså att bli avidentifierad och i 

möjligaste mån tillgodoses av rättigheten att inte bli igenkänd. Gällande samtycke har ni rätt att 

avbryta ert deltagande i studien, vid vilken tidpunkt ni behagar och utan krav att lämna en 

anledning. Frivillighet att delta i studien är grundläggande. Uppsatsstudien kommer även att luta 

sig på Nyttjandekravet vilket innebär en förbindelse att informationen som framkommer från 

informanterna enbart används till vetenskapliga ändamål och syften. Värt att poängtera är att 

denna uppsatsstudie övervakas av Docent Kenneth Petersson. Hans roll är, som erfaren forskare, 

att handleda mig i detta arbete samt att säkerställa kvalité och korrekt tillvägagångssätt.   

Tack ännu en gång för uppmärksamheten kring denna uppsatsstudie. Det jag vill nu, när du läst 

denna information, och känner dig redo för ett beslut, är att meddela mig angående detta via e-

post eller telefon. Om du inte känner dig beredd att delta tackar jag för din uppmärksamhet. Om 

du har en vilja att delta är nästa steg att bestämma tid och plats. Jag återkommer om detta.  

 

 

Bilaga 3 Intervjuguide. 

 

Inledande frågeställning. 

Hur går handläggningen till från ansökan om ekonomiskt bistånd till att beslut är fattat? 

Vilka konkreta åtaganden respektive motkrav ställer in på klienten som ansöker om 

ekonomiskt bistånd? 

 

Huvudsaklig frågeställning 

1. Varför beviljar/ avslår du som socialsekreterare en ansökan gällande ekonomiskt 

bistånd då klienten inte fullföljer åtaganden att verka för att bli självförsörjande? 

 

2. Hur legitimerar du som socialsekreterarna att bevilja/avslå en ansökan gällande 

ekonomiskt bistånd då klienten inte fullföljer åtaganden att verka för att bli 

självförsörjande? 
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3. Utifrån vilka faktiska och teoretiska skäl skulle du inte bevilja/ avslå en ansökan 

gällande ekonomiskt bistånd då klienten inte fullföljer åtaganden att verka för att bli 

självförsörjande? 

 

4. Kan du som socialsekreterare se några etiska spörsmål gällande att avslå/bevilja en 

ansökan gällande ekonomiskt bistånd då klienten inte fullföljer åtaganden att verka för 

att bli självförsörjande? 

 

Avslutande frågeställning. 

Utifrån ett rent personligt tyckande skulle du anse att det villkorade ekonomiska 

biståndet i grunden är en positiv eller negativ konstruktion? För vem och vilka?  

Motivera. 
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