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Förord 

Det finns många människor som har bidragit till att vi till slut har kunnat slutföra detta arbete. 

Vi vill här lyfta fram några som har betytt extra mycket under processen. Vi vill rikta ett stort 

tack till intervjupersonerna som deltagit i studien. Vi uppskattar att ni tog er tid att bli 

intervjuade samt det intresse och den öppenhet ni visade under intervjun. Ett särskild tack 

riktas också till vår handledare, Barzoo Eliassi, som har varit tillgänglig och engagerad, samt 

bidragit och inspirerat oss med kunskap och konstruktiv kritik under hela arbetsprocessen. 

Sist men inte minst vill vi tilldela ett varmt tack till vår vän och socionomstuderande David 

Karlborg för ditt sällskap och för att du stöttat oss under vårt uppsatsskrivande. 



 

Innehållsförteckning  

1. INLEDNING 1 
1.1 Bakgrund 1 
1.2 Problemformulering 4 
1.3 Syfte och frågeställningar 5 
1.4 Begreppsanvändning 5 
 
2. ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SOCIALTJÄNSTENS 
AVDELNING FÖR EKONOMISKT BISTÅND 8 
2.1 Socialtjänsten och ekonomiskt bistånd 8 
2.2 Arbetsförmedlingen 9 
 
3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 11 
3.1 Kvalitativ forskningsansats 11 
2.2 Datainsamling 11 
3.3 Bearbeting och analys av data 13 
3. 4 Urval 14 
3.5 Forskningsetiska överväganden 15 
 
4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 17 
4.1 Makt i socialt arbete 17 
4.2 Symbolisk interaktionism och sociala problem 20 
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 23 
5.1 Beskrivning av de intervjuade socialarbetarna 23 
5.2  Socialarbetarens uppfattning av sin yrkesroll med arbetslösa klienter 24 
5.3 Utförandet av arbetet med arbetslösa inom socialtjänsten och arbetsförmedlingen 28 
5.4 Socialarbetarnas diskursiva konstruktioner av de arbetslösa och arbetslöshet, dess orsaker och 

legitimering av åtgärder 35 
 
6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 40 
 
REFERENSER 45 
Litteratur 45 
Elektroniska källor 47 
 
BILAGA 1 48 
Intervjuguide 48 

 

 

 



 1 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Forskningen i socialt arbete har under längre tid fokuserat på att belysa sociala problem 

genom att undersöka klientens liv. Genom att använda sig av olika teorier har forskningen 

kring arbetslöshet kommit att fokusera på ”faser” genom vilka den arbetslöse förväntas 

genomgå, hur den arbetslöse bemästrar sin situation etc. (Järvinen och Mik-Meyer, 2004: 9). 

Föreliggande studie kommer istället att fokusera på socialarbetarna som arbetar med de 

arbetslösa, deras syn på arbetslöshet och de arbetslösa samt hur de uppfattar sitt arbete med 

dessa ”klienter”. 

Innebörden av arbetslöshet kan tyckas vara självklar och odiskutabel. Men beroende på 

vilket perspektiv som anammas, kommer orsaker och konsekvenser av arbetslöshet att tolkas 

olika. Möjliga förklaringar, beroende på ståndpunkt, kan hävdas vara; individers vilja och 

motivation; inbyggda mekanismer i produktionssystemet; ojämlika maktpositioner inom 

samhället; inlärda beteenden; missgynnande uppväxtförhållanden; stigmatiseringsprocesser 

etc. (Tepperman & Curtis, 2004:216-217). Arbetslöshet är alltså ett omtvistat socialt problem. 

Härmed blir det av vikt att vid beaktande av arbetslöshet se vilka som är priviligerade att sätta 

agendan för förståelsen av det, vad som utesluts, vilka intressen som kan föreligga, vilka som 

gynnas/missgynnas, om alternativa synsätt får utrymme, vilka som pekas ut som ansvariga 

osv. (Jönsson, 2008).  

Inom samhällsvetenskaplig teoribildning förekommer två huvudinriktningar vad gäller 

förståelsen av sociala problem - objektivistiskt respektive  socialkonstruktivistiskt synsätt 

(Kullberg, 1994:141). Enligt den objektivistiska traditionen innehar sociala problem en 

objektiv existens genom att de uppstår i skiljelinjen mellan faktiska och eftersträvansvärda 

förhållanden i samhället. Situationer, händelser och beteenden som medför negativa 

verkningar för samhället blir således sociala problem, oavsett om dessa effekter är 

uppmärksammade eller inte (Sahlin, 2002:112). Detta synsätt har kritiserats utifrån 

socialkonstruktivistiska perspektiv. Eftersom man menar att det objektivistiska synsättet på ett 

otillräckligt sätt förmår förklara varför vissa fenomen definieras som problem i ett samhälle 

men inte i ett annat. Dessutom anses objektivistiska antaganden om sociala problem befästa 

och legitimera rådande samhällsordning (Kullberg, 1994:141). Enligt socialkonstruktivismen 

existerar inte sociala problem förrän de kollektivt definierats som sådana. Därmed blir det av 

vikt att beakta de processer av initiering, legitimering och institutionalisering i det offentliga 

rummet som leder till att vissa förhållanden upplevs som sociala problem. Vad som anses vara 
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sociala problem, av vilken vikt dessa är, vad orsaker och lösningar kan vara, är avhängigt 

mänskligt handlande och meningstillskrivanden utifrån samhälle, intressegrupper och 

förhållandet mellan samhällsinstitutioner (Blumer, 1971:300-301, Hilgartner & Bosk, 

1988:57-59). 

Denna konstruktivistiska utgångspunkt i synen på sociala problem kan tillämpas för att 

skapa förståelse för arbetslöshet. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt kan 

arbetslöshet, likt andra sociala företeelser, ses i ljuset av processer inbegripande olika 

inflytelserika aktörer präglade av skilda intressen. För att åskådliggöra hur detta har tagit sig 

uttryck i historien kan det vara nödvändigt att se hur arbetslöshet har behandlats i Sverige från 

den tiden då fenomenet uppmärksammades.  

Arbetslöshet uppkom i Sverige under 1800-talet i samband med det äldre agrara samhällets 

omvandling och industrins utbredning där lönearbete blev av allt större betydelse (Olofsson & 

Wadensjö, 2005:32). I takt med att ett nytt ekonomiskt system i form av industrikapitalismen 

växte fram, vilken innebar nya förutsättningar för arbetare, separerades arbetslöshet från 

fattigvårdslagen och blev ett särskilt problem (Sunesson, 2002:62). I samband med 

välfärdsstatens framväxt kom arbetslöshet att hanteras inom ramen för statliga åtgärder 

(Meeuwisse & Swärd, 2002: 42, jmf Giertz, 1998:193). Under denna tid formades full 

sysselsättning som ekonomiskt och politiskt mål. I linje med detta blev arbetslösa föremål för 

arbetsmarknadsåtgärder med hjälp av en ”aktiv” arbetsmarknadspolitik där arbetslinjen fick 

central betydelse för denna modernisering av välfärdstaten. Detta har också skapat en svensk 

arbetsmoral som betonar arbetet som skyldighet samtidigt som man inom 

socialförsäkringssystemet formulerat kravet av aktivt deltagande i arbetslivet (Meeuwisse & 

Swärd, 2002:134–35, jmf Giertz, 1998:199). Beroende på hur problemet definieras har olika 

åtgärdssystem skapats. De statliga myndigheters utbredning kom också det sociala arbetet 

som profession i allmänhet att påverkas, vilket också fick en inverkan på hur arbetet skulle 

utföras för marginaliserade grupper i samhället i synnerhet att påverkas (ibid., 42). 

Den offentliga sektorn växte fram parallellt med välfärdssamhället (perioden 1930-

1970).Under denna period kom sociala problem att betraktas och hanteras som en följd av 

ojämn tillgång till arbete, bostäder och välfärd. För att hantera problemet med arbetslöshet 

kom politiska åtgärder och reformer som bl.a. arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik och andra 

former av socialpolitik att bli aktuella. Man hävdade då att det var de ogynnsamma villkoren 

som skapade sociala problem. Dessa problem skulle åtgärdas med så kallad social 

ingenjörskonst där man med vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet skulle kartlägga 

problemen för att därefter lösa dem (Sunesson, Meeuwisse & Swärd, 2006:28–29). Detta 
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bidrog till framväxten av sociala utbildningar och sociala professioner (ibid., 63). I syfte att 

förverkliga den ”goda folkhemsvisionen” utvecklades det således en utbredning av olika 

byråkratiska välfärdsprofessioner för att avskaffa bl.a. arbetslöshet och fattigdom (ibid., 141). 

I anslutning till detta övergick socialarbetarna från att arbeta inom den frivilliga sektorn (ibid., 

63) med filantropiska idéerna (ibid., 70), till att bli verksamma i den offentliga tjänstesektorn 

med ett uppifrån (politisk) styrt ramverk samt med de organisatoriska strukturer och 

maktbefogenheter som fanns inom dem statliga verksamheterna (ibid., 21). Eftersom det 

sociala arbetet bedrevs under statlig regim blev socialarbetare representanter för välfärdstaten. 

Järvinen hänvisar till Donzelot som menar att socialarbetarna kom att förvandlas till en 

förmedlande yrkesgrupp mellan välfärdsstaten och medborgarna. Donzelot menar också att 

denna del av välfärdsstaten har speciell fokus på de resurssvaga grupperna i samhället 

(Järvinen, 2002:273b).  

Det sociala arbetets maktutövning är idag organisatoriskt förankrat (Lundström & 

Sunnesson, 2006:184). Det innebär att socialarbetare, genom det system som de företräder 

och dess regler, rutiner och resurser, erhåller ett maktövertag gentemot klienten. Klienten blir 

inom detta institutionella sammanhang reducerad till ett objekt för dessa regler och rutiner. 

Mötet mellan socialarbetare (systemet) och klient präglas alltså av en ojämlik maktrelation 

(Järvinen, 2002:253b). 

De förändrade villkoren beskrivna ovan har alltså gett socialt arbete som profession en 

annan karaktär. De har skapat dubbla roller för socialarbetare som handlar om att både 

disciplinera och kontrollera samt stödja och hjälpa (Meeuwisse och Swärd, 2006:67, 63). 

Meeuwisse & Swärd hänvisar till Foucault som har en mer radikal syn på sociala institutioner 

där han menar att deras främsta uppgift är att skydda samhället från de avvikande och att 

anpassa individer till samhället (ibid., 67). Det uttrycks emellertid ofta från socialarbetarnas 

sida att de inte har tillräckligt med makt för att ge sina klienter den adekvata hjälpen, men det 

ska dock poängteras att socialarbetare inte bör betraktas som en maktlös yrkeskår eftersom de 

kontrollerar många olika slags resurser (Järvinen, 2002:254b). Värt att uppmärksamma är 

socialarbetarens kontroll över ekonomiska resurser som socialbidrag vilket gör att de kan 

utöva stor påverkan (styra) på klientens liv då socialbidrag villkoras1, när de beslutar rätten till 

bostad, hjälp till aktivering på arbetsmarknaden och andra stöd- och kontrollåtgärder som 

finns till förfogande för socialarbetare inom olika organisationer (Lundström & Sunnesson, 

2006:186, Järvinen, 2002:254b). Även arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen har en liknad 

                                                           
1  Exempelvis bestämmer den enskilde socialarbetaren om hur många arbeten som ska sökas av klienten. 
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roll som socialarbetare. De kan betraktas som arbetsmarknadens ”grindvakter” genom att de 

kan avgöra huruvida en arbetssökande anses vara lämpad för ett visst arbete och om denne 

således ska uppmanas att söka detta, och vidare även vilken åtgärd eller utbildning som anses 

vara rimlig för den sökande. Detta sätter arbetsförmedlaren i en tydlig inflytelserik position 

gentemot den arbetssökande med avgörande makt för den sökandes framtida yrkesliv 

(Hertzberg, 2003:19–20). Med anledning av gemensamma egenskaper i socialarbetarens och 

arbetsförmedlarens yrkesroll kommer därför dessa tjänstemän att likställas under 

benämningen socialarbetare i den här studien. 

 

1.2 Problemformulering 
Socialarbetare som arbetar med individinriktat socialt arbete inom offentliga förvaltningar har 

en speciell position genom att de både är myndighetsföreträdare och de aktörer i 

organisationshierarkin, vilka benämns för street-level bureaucrats, som har direkt kontakt med 

klienter (Lipsky, 1980:3). Denna funktion gör socialarbetare i stånd att definiera klienters 

problem, dess orsaker och vilka åtgärder som anses ”passa in” för den aktuella klientgruppen. 

Härmed sätts socialarbetaren i en asymmetrisk maktrelation i förhållande till klienten 

(Järvinen, 2002:253b). Det som också påverkar socialarbetarens arbetsformer och 

förhållningssätt gentemot klienten är hennes föreställningar om ”klientbilden” vilka får 

faktiska konsekvenser vilka också legitimerar socialarbetarens åtgärder och beslut (Sahlin, 

1994:321). Denna studie söker skapa större förståelse av socialarbetarnas arbete med 

arbetslösa utifrån deras beskrivningar. För en sådan förståelse blir det av vikt att fokusera på 

maktens inslag och effekter i det praktiska arbetet med klienten vilket kräver att man riktar 

uppmärksamheten på företrädare för offentliga organisationer (Lindgren, 2003:360), i 

föreliggande studie närmare bestämt arbetsförmedlingens samt socialtjänstens tjänstemän. I 

vår studie avser vi därmed också att uppmärksamma hur problematik kring hur arbetslöshet 

och arbetslösa konstrueras av dessa praktiker och vad som rättfärdigar deras eventuella 

åtgärder.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetslöshet och arbetslösa konstrueras diskursivt av 

socialarbetare verksamma inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och 

arbetsförmedlingen. Som delsyfte avser studien också studera socialarbetarnas beskrivningar 

av sitt arbete med arbetslösa klienter inom dessa institutionella sammanhang. Följande 

frågeställningar är av central betydelse för att besvara undersökningens syfte:  

- Hur uppfattar socialarbetarna de arbetslösa, fenomenet arbetslöshet, dess orsaker 

och hur de legitimerar sina åtgärder/insatser? 

- Hur beskriver socialarbetarna sin roll, sina möten och relationer med arbetslösa 

klienter?  

 
1.4 Begreppsanvändning 

I denna studie kommer begrepp som arbetslös, klient och socialarbetare att tillämpas frekvent 

vilket därför kräver en närmare precisering av hur dessa termer kommer att användas. Nedan 

följer en redogörelse för de innebörder dessa begrepp kommer att tillskrivas i föreliggande 

studie. 

Den allmänna diskursen om arbetslöshet tycks beskriva arbetslöshet och de arbetslösa som 

självkara problem. Ofta refereras orsakerna till arbetslöshet i en skala från individuella 

faktorer, till att förstås utifrån strukturella förklaringar. Även insatser på olika nivåer 

legitimeras genom att påvisa de samhällsekonomiska förlusterna och de individuella 

effekterna av arbetslöshet (Olofsson & Wadensjö, 2005:5-6). Begreppet arbetslös är en bred 

term, vars definition kan inrymma många olika människor i olika situationer vad gäller ålder, 

kön, etnicitet, sociala villkor, tid för arbetslöshet, samhälleliga förändringar, etc. I enlighet 

med denna studies syfte finns ingen avsikt att göra en snävare definiering av vilka människor 

som hamnar under kategorin arbetslös. Detta för att studien behandlar socialarbetares syn 

(perspektiv) på arbetslöshet, deras interventioner och deras erfarenheter av arbetet med 

arbetslösa klienter, och riktar då inte fokus på människor som befinner sig i arbetslöshet enligt 

t ex Socialstyrelsens2 (2006: 49) eller arbetsförmedlingens3 (Höglund, 2000:137) definitioner. 

I denna studie blir socialarbetarens (i den organisation denne företräder) förståelse och 

beskrivningar som definierar begreppet arbetslös och de ”arbetslösas problem” samt vilka 

                                                           
2 Socialstyrelsen talar om öppet arbetslösa de som under mätveckan inte är sysselsatta men vill och kan arbeta 
och har sökt arbete eller skulle ha sökt arbete men var tillfälligt förhindrade att söka under de senaste fyra 
veckorna samt personer som avvaktade nytt arbete med början inom fyra veckor. 
3 AMS avser att en arbetslös är den som söker arbete, är utan arbete samt är oförhindrat att arbeta.  
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åtgärder de anser är ”adekvata”.  Genom att inte avgränsa begreppet arbetslösa till att enbart 

gälla en specifik grupp utifrån förutbestämda kriterier möjliggörs således en större förståelse 

och en mer mångfacetterad bild av socialarbetarnas syn på arbetslösa och deras arbete med 

människor tillhörande olika ”klientgrupper”.  

Begreppet klient, vilket i den här studien kommer att benämna människor som har haft 

kontakt med olika välfärdinstitutioner (i vår studie är institutionerna arbetsförmedlingen och 

socialtjänstens avdelning för ekonomiska bistånd aktuella), har på senare tid kommit att 

ersättas av begreppet brukare inom praktiskt socialt arbete (Järvinen, 2002:74a). Det finns 

dock vissa komplikationer med tillämpningen av begreppet brukare eftersom denna term ger 

sken av att personen i fråga har flera handlingsalternativ att välja emellan och att relationen 

mellan denne och socialarbetaren är öppen och villkorlig (Salonen, 1998:46). Denna 

förskönade bild avspeglar dock inte individens faktiska förhållande till institutionen i 

allmänhet och socialarbetaren i synnerhet, som i själva verket präglas av en ojämlik 

maktrelation där klienten ofrivilligt underkastar sig de institutionella ramar och regler som 

råder (Salonen, 1998:50, jmf Kullberg, 1994:24). Genom användningen av begreppet klient 

synliggörs dessa människors beroendeställning gentemot socialarbetaren vilken gör dem 

oförmögna att fritt välja mellan andra alternativ (Payne, 2002:45). De offentliga 

välfärdtjänsterna med förhandsgivna kriterier leder till att klientens inflytande över den egna 

situationen begränsas då de organisatoriska reglerna och rutinerna får överordnad roll och blir 

vägledande i formulerandet av hjälpinsatser i relation till klientens reella behov (Salonen, 

1998:53).  

Vad beträffar begreppet socialarbetare är det viktigt att poängtera att deras arbete inte 

utförs i ett vakuum utan det sker inom organisationens ramar (Lundström & Sunnesson, 

2006:184). Socialarbetare är de som arbetar inom ramen för den del av välfärdsstatens 

verksamhet som är riktad mot resurssvaga grupper i samhället. De verkar inom en rad olika 

arbetsområden vilka präglas av skiftande institutionella villkor. Socialarbetare kan därmed 

beskrivas som representanter för ett system, inbegripande rutiner och regler vilket ger dem 

rollen som förmedlare mellan välfärdsstat och medborgare. Genom handläggning, 

administrering och direkta interaktioner med marginaliserade människor vidtar 

socialarbetarna olika åtgärder i syfte att bl.a. stödja, hjälpa, behandla, uppfostra och 

kontrollera (Järvinen, 2002:74a, jmf Salonen, 1998:54). Socialarbetare kan betecknas som 
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gräsrotsbyråkrater4 (Lipsky, 1980:3,13, Esping 1984:72) vilka förvisso styrs av 

organisatoriska strukturer men likväl besitter ett visst handlingsutrymme som gör det möjligt 

att påverka det egna arbetet och sina beslut för enskilda klienter (Lipsky, 1980:8, 15, 

Johansson, 1992:41). När socialarbetare beslutar, etablerar rutiner, begrepp och 

föreställningar skapar de en informell struktur för hur arbetet ska utföras, vilken kan skilja sig 

från de formella (ideala) politiska målen och policydokument som utarbetas av högre 

tjänstemän och politiker. Socialarbetare är alltså aktörer som genom egna 

”utomorganisatoriska” värderingar formar arbetsrutiner och blir därför inte enbart exekutiva 

byråkrater som strikt följer det ramverk som är tänkt att råda (Kullberg, 1994: 22, Hertzberg, 

2003:54–55). Som tidigare nämns kommer arbetsförmedlare och socialsekreterare till följd av 

dessa gemensamma nämnare, att benämnas för socialarbetare.  

                                                           
4 Med gräsrotsbyråkrater (eller street-level bureaucrats) avses tjänstemän, t.ex. socialarbetare på 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Dessa är aktörer på en låg nivå inom den offentliga förvaltningens 
organisatoriska hierarki som har direktkontakt med allmänheten (Lipsky, 1980:3, 8, Esping 1984:72, jmf 
Kullberg, 1994: 20-21). 
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2. ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SOCIALTJÄNSTENS 

AVDELNING FÖR EKONOMISKT BISTÅND  

Nedan följer en kort presentation av respektive organisations roll, uppdrag och mål. Trots att 

syftet med undersökningen inte är att studera institutionerna, förefaller denna redogörelse 

nödvändig eftersom de intervjuade socialarbetarna utövar sitt arbete inom dessa 

organisatoriska sammanhang.  

 

2.1 Socialtjänsten och ekonomiskt bistånd 

I socialtjänstens första paragraf (1 kap. 1 § SoL) anges de övergripande målen och 

grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter. I denna inledande 

paragraf sägs att samhällets socialtjänst ska vila på demokratins och solidaritetens grund vilka 

ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Dessutom ska socialtjänsten under hänsynstagande till människors 

ansvar för sin och andras sociala situation inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till 

självbestämmande och integritet (Socialstyrelsen, 2003:14). Socialstyrelsen påpekar att de 

ovan nämnda politiska riktmärkena (ramlagar), som trädde i kraft 1982, bör ses som ett tydligt 

avstånd från tidigare vårdlagar som var detaljerade och hade starka inslag av kontroll. Man 

ansåg också att tidigare sociallagstiftning vara präglad av en auktoritär och förmyndaraktig 

människosyn. En viktig princip som därför ska prägla verksamheterna är frivillighet och 

självbestämmande istället för tvång (ibid., 12). Vidare ska socialtjänstens verksamheter 

präglas av en helhetssyn. Tidigare var verksamheten uppdelad i skilda områden som styrdes 

av olika lagar. Man menade att socialtjänsten hade en splittrad och ytlig symtombehandling. 

Istället ska det sociala arbetet nu präglas av helhetssyn där man tar hänsyn till individens 

totala livssituation och beaktar olika aspekter av dennes liv. Dessa riktlinjer ska även vara 

utgångspunkten vid biståndsbedömningar (ibid., 12-13). 

Ekonomiskt bistånd, som tidigare har benämnts socialbidrag, anses vara välfärdssystemens 

yttersta skyddsnät. Intentionen är att ekonomiskt bistånd ska vara ett komplement till 

socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan 

lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder av 

försörjningsproblem och ska därför inte fungera som en långsiktig försörjningskälla 

(Socialstyrelsen, 2003: 9).  Socialtjänsten har i sammanhanget som huvuduppgift eller mål att 

hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd, dvs. hjälp till 
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självförsörjning. Under tiden som detta möjliggörs den enskilde under vissa förutsättningar 

och efter en individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd, dvs. hjälp med 

försörjningen (ibid., 15). 

Rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL existerar alltså bara om den enskilde 

inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt. Detta 

ställer kravet på att den enskilde att denne ska ha gjort vad han eller hon kunnat för att bidra 

till sin egen försörjning, bl.a. genom arbete. Utgångspunkten för detta är enligt 

socialtjänstlagen att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv (ibid., 14–15). I 

syfte att hjälpa människor att bli självförsörjande måste individens eller familjens behov av 

stöd och hjälp utredas. Socialstyrelsen understryker att sådana utredningar således inte 

handlar om ett formellt administrativt rutinarbete som bara fokuserar försörjningsaspekten, 

utan bör ses som kvalificerat socialt arbete som innebär att socialtjänsten ska utreda 

möjligheten att stötta och hjälpa individen till att göra positiva livsförändringar (ibid., 16). 

 

2.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens nuvarande organisatoriska utformning skapades 2008 till följd 

nedläggningarna av arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsmarknadsverket (www.NE.se, 

20081126). Runt om i Sverige finns ca 320 lokala arbetsförmedlingar vilka är fördelade på 68 

geografiska arbetsmarknadsområden. Dessa områden baseras huvudsakligen på människors 

rörelsemönster och företagens geografiska rekryteringsbaser och är i sin tur indelade i fyra 

marknadsområden: Syd, Nord, Öst och Väst (www.arbetsförmedlingen.se).  

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse som består av nio ledamöter, vilka utses av 

regeringen. De arbetsmarknadspolitiska målen, som arbetsförmedlingen har ett delansvar för 

att verkställa, formuleras av regering och riksdag där regeringen årligen anger krav och 

uppdrag för arbetsförmedlingens verksamhet. Utifrån dessa direktiv ska styrelsen utforma en 

verksamhetsplan samt andra föreskrifter och riktlinjer för att på ”ett enhetligt, rättssäkert och 

effektivt sätt kunna genomföra de mål och uppdrag som tilldelats Arbetsförmedlingen” 

(www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=55, 20081126). Arbetsförmedlingens övergripande 

mål är att verka för en fungerande arbetsmarknad, främst genom att föra samman 

arbetssökande och arbetskraftssökande, arbeta för en ökad sysselsättning samt prioritera dem 

som står långt ifrån arbetsmarknaden (www.arbetsformedlingen.se). 

För att tillhandahålla särskilda tjänster till vissa arbetssökanden har arbetsförmedlingen 

olika arbetsmarknadspolitiska program. Av dessa omfattas två program, jobb- och 



 10 

utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar, av flest deltagare. Programmen vänder 

sig till individer som länge befunnit sig utanför arbetsmarknaden. Jobb- och 

utvecklingsgarantin tillgodoser deltagarna med individuellt utarbetade aktiviteter som 

exempelvis coachning och arbetspraktik. Programmet för jobbgaranti för ungdomar riktas till 

arbetssökande under 25 år, vilka genom bl.a. studie- och yrkesvägledning, coachning, 

arbetspraktik och utbildning ämnas att så snabbt som möjligt få arbete. Andra program som 

arbetsförmedlingen erbjuder är bl.a. arbetsmarknadsutbildning och start av 

näringsverksamhet (Arbetsförmedlingen, 200805). 

Myndighetens utformning av insatser ska anpassas efter individernas behov och till olika 

regionala förutsättningar (ibid.). Arbetsförmedlingen ska vara öppen och tillgänglig för alla, 

såväl arbetssökande som arbetskraftssökande, genom dess grund i den s.k. 

neutralitetsprincipen som innebär att ”arbetsgivaren ska erhålla bästa möjliga arbetskraft, och 

arbetaren det arbete, för vilket han bäst lämpar sig” (Hertzberg, 2003:43).   
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3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

3.1 Kvalitativ forskningsansats  

Valet av kvalitativ forskningsmetod och halvstrukturerade intervjuer gjordes mot bakgrund av 

studiens syfte och frågeställningar. Studien avser som nämnts att förstå hur socialarbetarna 

beskriver arbetslöshet och arbetslösa och sitt arbete med arbetslösa klienter. Därför har den 

kvalitativa metoden lämpat sig genom dess möjliggörande av en djupare och mer nyanserad 

förståelse av respondenternas uppfattningar och de miljöer inom vilka de verkar (Repstad, 

2006:10–11, jmf Lantz, 1993:34). Genom att ge utrymme för de intervjuades subjektiva 

föreställningar och definitioner har verklighetsnära beskrivningar utifrån dessas egna 

perspektiv, som ju inte rättmätigt kan begripas utifrån icke-modifierbara frågor och 

svarsalternativ, trätt fram. Detta har bidragit till en reducering av risken att övertolka eller 

förenkla respondenternas uppfattningar om ämnet (Repstad, 2006:96). Användningen av det 

kvalitativa tillvägagångssättet har erbjudit ett flexibelt genomförande av intervjuerna, där vi 

anpassat oss efter kontext och respondenters olikheter för att skapa förståelse för deras egna 

verklighetsuppfattningar (ibid., 11). 

 

2.2 Datainsamling  

Vilken datainsamlingsmetod som väljs är avhängigt den form av kunskap som söks, eller 

närmare bestämt den kunskap som anses vara värdefull (Lantz, 1996:33). I enlighet med 

studiens syfte tillät tillämpningen av den halvstrukturerade intervjun oss att ta hänsyn till 

respondenternas bakomliggande förklaringar och argument för sina uppfattningar i olika 

frågor. Den halvstrukturerade intervjun utgörs varken av ett öppet samtal eller ett strikt 

förutbestämt frågeformulär (Kvale, 1997: 32). Att använda sig av intervjuer kan medföra s.k. 

intervjuar-effekter då intervjupersonen kan svara på ett visst sätt i syfte att ge ett gott intryck, 

för att inte framstå som okunniga eller för att uppnå något (Halvorsen, 1992:89).  Inom ramen 

för halvstrukturerade intervjuer har vi därför kunnat följa upp respondenternas svar genom 

följdfrågor, be om tydliggöranden och vidareutvecklingar av resonemang samt 

uppmärksamma sinnesstämningar och andra intryck (jmf ibid., 1992:88–89). Dessa faktorer 

har bidragit till en helhetsförståelse för intervjusvaren där centrala begrepp och eventuella 

motsägelser kunnat uppmärksammas. 

I samband med den kvalitativa intervjun är det viktigt att som forskare vara medveten om 

den egna rollens betydelse. Den halvstrukturerade intervjun är inte ett vanligt samtal mellan 

likställda aktörer då det är forskaren som definierar och styr situationen (ibid., 13). Vi har haft 
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ett uttalat syfte med de genomförda intervjuerna, vilket respondenterna fått ta del av i förväg. 

De blev informerade om att intervjuerna skulle komma att behandla arbetslöshet och deras 

erfarenheter från arbete med arbetslösa klienter. Väl vid intervjusituationen presenterades 

inledningsvis dels strukturen för intervjun med den ordningsföljd av teman som vi avsåg att 

samtala kring (se bilaga), och dels det informerade samtycke och den konfidentialitet som 

omfattade persondata och intervjusvaren.  

I intervjusituationen blir det också av vikt att beakta sammanhangets betydelse för den 

mening människor tillskriver händelser och företeelser (Lantz, 1996:33). Forskaren påverkar 

kommunikationen med respondenten utifrån två aspekter, dels utifrån sin teoretiska 

förförståelse och dels utifrån den egna förförståelsen av intervjusituationen utifrån det inre 

referenssystemet (vilken bygger på tidigare erfarenheter i livet) (ibid., 106-107). Detta har 

gjort oss medvetna om att den information vi förmedlat till respondenterna, de intervjufrågor 

som vi utformat, inramningen för mötena, det faktum att vi representerar ett universitet och att 

vi haft ett akademiskt syfte etc., alla är faktorer vilka påverkar den mening respondenterna, 

och vi själva, tillskrivit det sammanhang som vilken intervjusamtalen har skett inom.  

Vår avsikt har varit att fånga upp respondenternas egna beskrivningar utifrån deras egna 

erfarenheter och således har den halvstrukturerade intervjun använts med grund i en 

socialkonstruktivistitsk vetenskaps- och kunskapssyn. Genom ett sådant synsätt blir samtalet 

centralt för erhållande av ny kunskap. Kunskapen betraktas då inte som en spegling av en 

”reell” natur, utan som en social praktik vilken uppstår i samtalets karaktär av förhandling och 

tolkning (Kvale, 1997:40,45). Detta antagande framhäver fördelen med att använda den 

kvalitativa intervjun för att frambringa ny kunskap. I fråga om metoders vetenskaplighet kan 

det därmed hävdas att kvalitativa och kvantitativa metoder är lika vetenskapliga eller 

ovetenskapliga, men att valet av metod faller på vilken aspekt av verkligheten som ämnas 

belysas (Svenning, 2003:73).  

Tillämpningen av den halvstrukturerade intervjun har i vår strävan att uppnå studiens syfte 

varit en ändamålsenlig metod genom dess möjliggörande av en innehållsrik och konkretiserad 

förståelse av socialarbetarnas beskrivningar. För att söka fånga upp rika och förutsättningslösa 

beskrivningar under intervjun har vi ständigt varit kritiska till våra egna antaganden och 

medvetna om våra egna förutsättningar. Detta genom aktivt lyssnande och nyfikenhet för 

respondenternas berättelser där vi visat öppenhet inför deras svar på våra frågor (Kvale, 

1997:37). Intervjuaren måste bygga upp en intervjumiljö där intervjupersonen känner sig 

trygg att utrycka sig. Intervjuerna genomfördes därför på socialarbetarnas kontor där de kände 

sig bekvämast för samtal (ibid., 118). Under intervjun har bandspelare används vilket gjort det 
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möjligt att vara mer närvarande på själva samtalet på ett aktivt sätt och genom det få en bättre 

bild av personens uppfattningar och uttalanden samt att det har underlättat efterarbetet. 

(Kvale, 1997:126, 147). I intervjusituationen har båda författarna närvarat där en har lett 

intervjun medan den andra fört anteckningar och emellanåt ställt frågor som har kommit upp 

under intervjun i syfte att förtydliga och vidga respondenternas beskrivningar.  

 

3.3 Bearbeting och analys av data  

Analys av data syftar till att ordna upp insamlade data så att de får en struktur och således blir 

mer överskådliga vid tolkningen (Repstad, 2006:94). Efter att ha genomfört respektive 

intervju har vi transkriberat dessa i deras helhet genom att skriva ner dem ordagrant utifrån 

bandinspelningen från intervjuerna för att senare i resultatet kunna återskapa så mycket som 

möjligt av samtalen (Kvale, 1997:126). För att strukturera informationen från respondenterna 

har vi använt meningskoncentrering som metod för analys av intervjutexterna. Vid 

meningskoncentrering reduceras omfattande intervjutexter till kortare och koncisare 

formuleringar där de viktigaste innebörderna prioriteras i enlighet med studiens syfte (ibid., 

174). Här har vi genomfört meningskoncentreringen i olika steg i samband med varje intervju. 

Till att börja med läste vi hela intervjun för att erhålla ett grepp om helheten, varefter vi 

plockade ut ”meningsenheter” uttryckta av respondenterna som var av central betydelse. 

Dessa enheter omformulerades sedan i centrala teman genom kortare meningar innehållande 

viktiga aspekter. Genom hela denna process styrde studiens syfte och frågeställningar de 

meningsenheter och centrala teman som utformades och som slutligen knöts ihop i en 

deskriptiv återberättelse. Det som sedan har framställs i resultatdelen är dominerande 

diskurser, motsägelser och variationer av intervjusvaren från våra frågor. Sammanställningen 

av dessa har skett under tre teman som utgått från själva intervjun (se bilaga). Detta har i sin 

tur presenterats i resultatet under följande rubriker: Socialarbetarens uppfattning av sin 

yrkesroll med arbetslösa klienter, Genomförandet av arbetet med arbetslösa inom 

socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen samt 

Socialarbetarnas diskursiva konstruktioner av de arbetslösa och arbetslöshet, dess orsaker 

och legitimering av åtgärder. 

En innehållsanalys, i detta fall meningskoncentrering, innebär en datareduktion. Detta 

betyder att forskaren på ett systematiskt sätt väljer, och därmed väljer bort, information i 

samband med analysen av insamlade data (Lantz, 1993:84). Därför har vi lagt vikt vid 

transkribering och tematisering för att datareduktionen inte skulle ske på bekostnad av 
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nyanser och komplexitet i informationen. Med studiens syfte och frågeställningar som ”röd 

tråd” har vi urskiljt mönster och kriterier från intervjutexterna för att finna likheter och 

olikheter i respondenternas utsagor. I samband med detta är det också viktigt att vara 

medveten om den egna förförståelsens inverkan. Denna innebär att verkligheten, förutom 

genom rena sinnesintryck, uppfattas till övervägande del utifrån tolkningar av upplevelser. 

Förförståelsen är ofta präglad av individens egna värderingar och önsketänkande (Thurén, 

1991:53,56). Därför har vi genom hela studien, och särskilt i samband med analysen av 

insamlade data, sökt beakta våra egna föreställningar och värderingar i samband med 

tolkningen av information. Vår förkunskap om arbetslöshet och socialarbetares arbete med 

arbetslösa, de tillämpade teoretiska utgångspunkterna, kunskapsläget inom ämnet, 

respondenternas beskrivningar, utbyte av tankar och idéer med handledare och andra 

studenter, är faktorer som ständigt gjort oss påminda om de egna tolkningarna, nyanserat 

dessa och bidragit till en mer omfattande förståelse av ämnet. Det som har varit fördelaktigt i 

sammananhanget är att vi varit två författare vilket har bidragit till intensiva diskussioner där 

våra personliga bias har uppmärksammats.  

De delar av intervjutexterna som vi valt att framställa i studien utifrån respondenternas 

egna perspektiv har vidare teoretiserats med grund i de valda teoretiska utgångspunkterna, 

vilka är ett maktperspektiv och symbolisk interaktionism. Att knyta an respondenternas 

beskrivningar till teori har bidragit till en fördjupad och inte minst, meningsfull förståelse för 

socialarbetarnas föreställningar om arbetslöshet och arbetslösa samt deras arbete med dessa. I 

analysen har vi alltså använd oss av s.k. teoritriangulering som innebär att det har tillämpats 

två olika teoretiska ansatser (Halvorsen, 1992:44) för att kunna komma närmare och 

dimensionera förståelsen av det empiriska materialet.  

 

3. 4 Urval 

Denna studie inte gör anspråk på representativitet (ibid., 102) eller statistiska generaliseringar 

(Kvale, 1997, 210) av populationen socialarbetare inom olika välfärdsinstitutioner så strävar 

den istället efter att fånga in de kvalitativa uppfattningarna hos dessa inkluderade 

intervjupersoner (Halvorsen, 1992:102). Rekrytering av socialarbetare genomfördes utifrån 

kriteriet att socialarbetarna hade långa och många erfarenheter av att arbeta med arbetslösa 

klienter5. I valet av respondenter var också kravet att de arbetade på antigen 

arbetsförmedlingen eller socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Som urvalsmetod 

                                                           
5  Se diskussionen kring arbetslöshet och arbetslösa under avsnittet ”Begreppsanvändning”.  
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användes snöbolleffekten som innebär att man får tips av en informant om andra lämpliga 

informanter (Halvorsen,1992: 102). Via telefon har det tagits kontakt med 

verksamhetscheferna på de två institutionerna, arbetsförmedlingen och socialtjänstens 

verksamhet för ekonomiskt bistånd, där dessa har utsett ändamålsenliga intervjupersoner med 

hänsyn till våra urvalskriterier. Utifrån respektive chefs tips har vi sedan kontaktat 

respondenterna och redogjort för arbetets generella syfte och dess uppläggning samt 

undersökt deras intresse av att delta i studien. Då antalet intervjupersoner är avhängig 

undersökningens syfte (Kvale, 1992:97), har vid denna studie totalt sex respondenter 

inkluderats, varav tre kvinnor är verksamma inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt 

bistånd och tre arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen där två av dem var kvinnor och en 

man. Fem av dessa intervjupersoner hade socionomutbildning och en som hade studerat 

personalvetarprogrammet. Det karaktäristiska som förenade dessa var att de hade varit 

verksamma inom offentliga sektorn där de hade arbetat med arbetslösa under längre tid.  

Genom att rikta fokus på dessa representanter för systemet (Järvinen, 2002:74) får man en 

variationsbredd av olika uppfattningar (Halvorsen.1992:102), i denna studie från 

socialarbetarnas respektive institutionella sammanhang, utifrån deras erfarenheter av arbete 

med arbetslösa klienter. Detta gör det möjligt att ta reda på vilken uppfattning de har om 

företeelsen arbetslöshet och arbetslösa samt hur de beskriver sitt arbete med dessa.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Kvale (1997:105) menar att etiska överväganden inte sker på ett särskilt stadium utan bör 

uppmärksammas under hela forskningsprocessen från början och fram till slutrapporten. I 

föreliggande studie har de etiska aspekterna under arbetsprocessen ständigt varit aktuella och 

avgörande för hur studiens undersökning ska fortlöpa. Vid första kontakten med 

respondenterna har informerat samtycke uppnåtts, där vi presenterat studiens generella syfte, 

dess uppläggning och vad intervjuinformationen kommer att användas till (ibid., 107), dvs.  

som underlag för analys och diskussion i uppsatsen. I samband med detta har det även 

poängterats för dem att deras deltagande är frivilligt och att de haft möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst, samt att de under intervjun kunde välja vilka frågor de ville svara på 

(Kvale, 1997:107) Dessa aspekter av informerat samtycke togs åter upp innan intervjun 

startades. Vidare har konfidentialitet säkrats, vilket innebär att privat data inte kan kopplas till 

intervjupersonen vid redovisningen av intervjuerna då intervjupersonerna har anonymiserats 

och har fått fingerade namn (ibid., 109). Förutom vid redovisningen har anonymitet också 
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skapats vid utskriftsstadiet av intervjuerna (ibid., 158). Några av intervjupersonerna hade även 

en önskan om att studien inte skulle avslöja i vilken kommun personen arbetar i. Detta har 

tillgodosetts genom att vi i studien inte redovisar i vilken kommun våra valda institutioner 

finns, annat än genom att nämna att de är lokaliserade till en mellanstor stad i Sverige. För att 

värna om konfidentialiteten hos intervjupersonerna försäkrades också att banden och 

utskrifterna skulle placeras i säkert förvar och att vi skulle radera innehållet från banden när 

det inte längre behövs i studien (ibid.). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan följer en redovisning för de teoretiska perspektiv som kommer att användas som 

redskap för att behandla och analysera det empiriska materialet. De valda teorierna utgörs av 

ett maktperspektiv i socialt arbete samt symbolisk interaktionism tillämpad på sociala 

problem. 

 

4.1 Makt i socialt arbete 

Maktperspektivet kommer att utgå från Margaretha Järvinens teoretiska perspektiv kring makt 

vilket har använts i förståelsen av mötet mellan klient och system (välfärdsinstitutioner) i 

socialt arbete (jmf Järvinen & Mik - Meyer, 2004, Järvinen, 2002a, 2002b, 1998). Järvinen 

har i sin teoretiska utformning av maktaspekter av socialarbetarens myndighetsutövning 

använt sig av Pierre Bourdieus begrepp ”doxa” och ”symbolisk makt” samt Michel Foucaults 

begrepp ”pastoralmakt”. Utifrån Järvinens tolkningar och tillämpningar av dessa begrepp i 

socialt arbete kommer de att användas i denna studie.  

Järvinen (2002: 75a) hävdar att en klient som möter socialarbetaren (systemet) i första 

hand kommer att behandlas och definieras med utgångspunkt från institutionen som den 

kommer i kontakt med och den service som finns tillgänglig där. Det är alltså inte klientens 

behov och önskemål som kommer att prioriteras primärt, utan det som sker är att klientens 

problem stöps om för att passa in inom de organisatoriska regler och rutiner för vilken 

verksamheten fungerar. Vem som blir klassificerad som klient, definierad klienttyp och vad 

som ska åtgärdas bestäms och regleras inom organisationens regelverk och praxis (ibid., jmf 

Salonen, 1998:53). Vissa klientkategorier och/eller problemkategorier är angivna i 

lagstiftningen, men det som Järvinen fokuserar på är det vardagliga arbetets rutiner och vilka 

idéer som ligger till grund för hur man sorterar och hanterar klienter i dessa institutionella 

sammanhang, det som alltså inte finns framställt i varken regler eller förordningar. För att 

förstå just de osynliga maktaspekter hos diverse socialarbetare som finns olika institutioner 

(fält) använder Järvinen Bourdieus begrepp fält och doxa vid sina analyser (Järvinen, 

2002:75a). Denna makt som beskrivs nedan är också organisatoriskt förankrad (jmf 

Lundström & Sunnesson, 2006:184). 

Välfärdstaten har en uppbyggnad av en rad självständiga fält där varje rum har sin egen 

inre logik genom ständig kamp om dominans och positioner. Den innehar specifika regler 

vilka både kan vara skrivna och oskrivna, den kan därför inte jämföras med andra fält 

eftersom den regleras på sitt sätt och har sina egna förhållanden. Ett fält beskrivs som ett rum 
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för vilka krafter och motstridiga sanningar kämpar. Detta sker inom det egna fältet men också 

i förhållande till andra fält. De aktörer som verkar inom ett fält försöker inte sällan distansera 

sig från sina konkurrenter i syfte att framhäva sitt eget berättigande genom att försöka uppnå 

monopol på sitt område (Järvinen, 2002:255b, jmf Bourdieu & Wacquant 1996: 83).  

Varje fält har en särskild doxa som består av underförstådda uppfattningar vilka ses som 

självklarheter, i vilken det finns klassificeringar, regler, rutiner och föreställningar om rätt 

respektive fel, vad som är normalt och onormalt, naturligt och onaturligt. Dessa uppfattningar 

är så självklara och givna, närmast tvångsartade i sin karaktär, vilket gör att de inte heller 

diskuteras. Denna doxa, dess förställningsvärld och värderingssystem, förefaller vara så 

naturlig att de inte längre kan se att systemets förutsättningar är skapade av fältet själv. Inom 

socialt arbete kan doxa inbegripa den professionella självförståelsen på fältet, vad som anses 

vara viktigaste den funktionen hos socialarbetare, vilka som är viktiga samarbetspartner, men 

det handlar också om socialarbetarnas föreställningar om och definitioner av klienter samt 

vilka förklaringsmodeller de tillskriver olika sociala problem (Järvinen, 2002:255b)6. 

Huruvida ett ärende är väl utfört avgörs av hur väl ritualen har realiserats i enlighet med de 

regler och den praxis som man tidigare följt. Doxa är intimt kopplat till starka konserverande 

krafter. En doxa bevaras inom organisationen ramar och förs över till nästa generation 

socialarbetare (Järvinen, 2002:75-76a). Socialarbetarfältet har konstruerats historiskt vilket 

alltså har skapat ett system där innehållet inte är det professionella hantverket eller det 

objektiva kunskapslagret som den grundar sig på. Det sociala arbetets doxa utgörs av 

uppfattningar och handlingsmönster som säkrar fältets existens genom att den fått status som 

självklar och naturlig. Kategorier som ansvarsområden, arbetsmodeller, problemtyper, eller 

klientgrupper (t ex i föreställningar om att vissa klienter kan bli hjälpta och andra inte, 

moraliska distinktioner mellan värdiga och ovärdiga klienter) är konstruerade och har 

reproducerats i sådan utsträckning att de fått status som doxa (Järvinen, 2002.256, 266b). 

Det finns således en logik i varje doxa, i vid mening, innehar en självreproducerade och 

självbekräftande logik. Trots socialarbetarens intentionella önskan om att bidra till en lösning 

av klienternas problem, så står de under en organisatorisk logik, dvs. doxa som kan förhindra 

just denna lösning. Klienten skapas därmed genom en anpassning till systemet istället för att 

systemet anpassar sig till klienten (Järvinen, 2002:76b, jmf Bourdieu, 1972:167).  

                                                           
6  Franzen (2000:97–98) och Beronius (1986: 160) för en liknad diskussion om olika yrkesgruppers och 
professioners expert makt som utvecklas genom normativa diskurser för hur problemet ska betraktas och på 
vilket sätt dessa problem ska lösas.  
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Socialarbetarens maktutövning sker således i enlighet med vad som kännetecknar den doxa, 

vilken denna verkar (Järvinen, 2002: 256b). I doxan finns alltid symbolisk makt förknippad 

med denna utövning. Den har karaktäristiska sätt att vara osynlig, en maktform som är dold i 

välvilja, hjälp och uppfostran (Järvinen, 2002:78a). Socialarbetarens handlingar och beslut 

inom fältet betraktas då som legitima. Vidare uppfattas denna maktform som mild, 

odefinierad som makt, det är något som vi väljer personligen, makt ligger i tillgångar, 

förtroende, plikt, personlig lojalitet, gästfrihet, gåvor, tacksamhet och hängivenhet (Järvinen, 

2002: 256b, jmf Bourdieu, 1982:192). Hjälprelationen är alltid förenad med denna symboliska 

makt- en relation mellan givare och mottagare. Detta trots att hjälpen innebär att klienten sätts 

i en beroendesituation (mellan den som hjälper och blir hjälpt) gentemot socialarbetarens 

”oegennyttiga och generösa” bidrag. Hjälpen blir en gåva vilket också kräver en gengåva där 

klienten vet att han måste visa någon form av tacksamhet, trots denna relation placerar 

klienten i en underordnad position. Relationen mellan socialarbetare (hjälpare) och klienten 

(hjälpt) är alltså en asymmetrisk maktrelation. I denna relation sätts makten inom parantes, då 

ingen av parterna önskar göra sig påminda om ojämnlikheten mellan dem. Socialarbetarens 

makt förstärks ytterligare om denne försöker tona ner sin myndighetsroll (ovilja att erkänna 

makten), därmed ökar även klientens maktlöshet (Järvinen, 2002: 272-273b, jmf Bourdieu, 

1982:195).   

Järvinen använder också Foucaults begrepp pastoralmakt för att beskriva socialarbetarnas 

maktutövning. Pastoralmakt hade tidigare sitt ursprung i de gammalkristna traditionerna där 

kyrkan/ kyrkoherden hade den dominerande makten, men som i modern tid har övergått till att 

omfatta välfärdstaten och dess hjälpande, vårdande, kontrollerande institutioner. 

Pastoralmakten finns idag i hela samhället och omfattar olika professioner och institutioner. 

Socialarbetaren (istället för prästen) är en av utövarna av pastoralmakt. Pastoralmakten har 

fortfarande sin ursprungliga funktion, dvs. att kontrollera/hjälpa befolkningen (menigheten) 

och individen. Med pastoralmakt avses alltså idag främst att hjälpa individen, att garantera 

frälsning här och nu; begreppet frälsning hänvisas till hälsa, välmående, livskvalitet, trygghet 

och säkerhet. Pastoralmakten utgår från individen, hennes problem, svårigheter, svagheter och 

misslyckanden. Pastoralmakten utövas och framställs som en positiv och produktiv makt 

vilket gör det svårt för individen att försvara sig mot den. Genom välfärdstatens institutioner 

disciplineras människan. Disciplineringen präglas av en relation mellan subjekt (t ex 

socialarbetaren) och objekt (den villige individen), där socialarbetaren med pastoralmakten 

utger sig för att vilja ge klienten ”det goda livet” (Järvinen, 2002: 257-258b, jmf Foucault, 

1983: 215).  
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Socialarbetarens expertkunskap inom sitt område utgörs av s.k. sanningsregimer. Detta är ett 

diskursivt tankesystem som redogör för och får företräde genom att fastställa skillnaden 

mellan ”sanna” och objektiva” föreställningar och ”falska” eller ”subjektiva” föreställningar. 

Sanningsregimerna kan förstås som registrerings- och katalogiseringstekniker där 

pastoralmakten som utövas mot klienten omsätts i praktiken genom journaler, rapporter, 

handlingsplaner etc.(Järvinen, 2002: 258b). Denna kategoriseringsprocess är ett uttryck för 

sortering - och normaliseringsmakt (Swärd & Starrin, 2006:253). Detta sker genom att 

socialarbetaren tilldelar klienten en socialt avvikande roll med behov av stöd, uppfostran och 

behandling. Här får socialarbetaren rollen som den som kan erbjuda hjälp och klienten är den 

som är den hjälpbehövande (Järvinen, 2002: 258b). Pastoralmakten har också tendensen att, 

så som den utövas, kategorisera och differentiera klienter/klientgrupper efter sina 

förklaringsmodeller, åtgärder och målsättningar. Detta sker med hänvisning till lagstiftning, 

traditioner, status och privilegier. Detta förstås som en specialisering där man inriktar insatser 

mot en bestämd målgrupp. Detta medför alltid att vissa problem exkluderas och betraktas som 

”någon annans” ansvarsområden (ibid., 269). 

 
4.2 Symbolisk interaktionism och sociala problem 

Nedan kommer en redogörelse att ges för den sociala konstruktionen av sociala problem, 

vilken grundas i symbolisk interaktionism. 

Symbolisk interaktionism ska förstås som ett teoretiskt perspektiv, som inbegriper flera 

olika begrepp och teorier (Trost och Levin, 2004:9). Om perspektivet vid dess uppkomst på 

1930-talet, då den amerikanske sociologen Herbert Blumer myntade begreppet, 

klassificerades som ett huvudsakligen antipositivistiskt- psykosocialt-, mikroperspektiv, så 

karaktäriseras det idag närmast av fragmentering och expandering (Fine, 1993:64). 

Interaktionister har inkorporerat tankegångar från andra perspektiv och teorier, samtidigt som 

forskare inom andra traditioner förankrat ”Blumeriansk” interaktionism i andra skolor. Detta 

har resulterat i att åtskilliga sociala fenomen – tex. socialisation, makrostrukturer, 

organisationspolicy, avvikelse, känslor, samhällsgrupper, sociala problem etc. – blivit föremål 

för symbolisk interaktionistiskt intresse (Fine, 1993: 66,73, jmf Trost och Levin, 2004:10). 

Trots de variationer som inryms i perspektivet, finns några gemensamma grundantaganden 

som karaktäriserar symbolisk interaktionism. Dessa utgörs av följande faktorer: definitionen 

av situationen, att all interaktion är social, att människor förhåller sig till varandra genom 

meningsbärande symboler, att människor är aktiva och handlande samt att de befinner sig i 

ständiga processer (Trost och Levin, 2004:10). Det är just dessa centrala faktorer som 
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kommer att genomsyra redogörelsen för social konstruktivism relaterat till sociala problem i 

denna studie, varför de kommer att belysas allteftersom i detta avsnitt.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet applicerat på sociala problem ämnar åskådliggöra 

hur en given social företeelse konstrueras som ett socialt problem. Det söker visa hur vissa 

förhållanden blir definierade som ”problematiska” medan andra betraktas som ”normala” 

(Fine, 1993:75). Således avfärdas alltså synen på sociala problem som enkla reflektioner av 

objektiva förhållanden. Ett socialt problem är enligt ett konstruktivistiskt synsätt ett 

förhållande eller en situation som, utifrån processer karaktäriserade av olika och motsatta 

intressen, erkänns som ett sådant (Hilgartner och Bosk, 1988:55,70). Enligt Blumer 

(1971:298) är det dessa s. k. kollektiva definitionsprocesser som leder till sociala problems 

uppkomst, legitimering och behandling. De involverade aktörerna inom dessa kollektiva 

definitionsprocesser utgörs bland andra av politiker, media, organisationer, intressegrupper, 

rättsväsende och utbildningsrepresentanter (ibid., 302). Dessa aktörer uppmärksammar olika 

förhållanden som problem utifrån olika intressen, vilka kan röra sig om social förändring, 

erhållande av makt, pengar, resurser etc. (Hilgartner och Bosk, 1988:53,57). 

När så en situation eller företeelse är erkänd som ett socialt problem fortskrider den 

kollektiva definieringen i konkurrensen om vilken definition av orsaker och konsekvenser 

som ska vara rådande, och därmed vilka åtgärder som ska vidtas (Blumer 1971:304). Olika 

åsikter, skilda beskrivningar och anspråk gällande problemet formuleras som påverkar hur det 

sedan kommer att bemötas i vad Blumer (1971:304) kallar samhällets ”officiella plan” för 

problemet. Denna är en följd av förhandling och kompromisser, vilka exempelvis äger rum 

inom lagstiftande kommittéer, offentliga rum och verkställande institutioner, och kan innebära 

att få eller flera steg tagits från hur problemet definierades vid dess uppkomst. Den plan som 

antas, utgör i sig den officiella definitionen av problemet och styr därmed de åtgärder som 

vidtas vid implementeringen av planen. Men denna implementering kan i olika utsträckning 

skilja sig från den officiellt formulerade planen. Genom nya processer får andra ståndpunkter 

och önskemål utrymme, där olika röster gör anspråk på förändringar eller begränsningar i 

åtgärderna. Därmed påverkar de verkställande aktörerna, dvs. administrativ och verksam 

personal inom myndigheter vilka utför implementeringen, den tänkta planen genom 

justeringar som bl.a. underlättar en kontroll av problemet (ibid., 304, 305). Professionella som 

är verksamma inom ramen för samhällets olika kategorier av sociala problem, såsom 

utrikesfrågor, fattigdom eller arbetslöshet, kan komma att ”äga” problemkategorin. Detta gör 

de i egenskap av grindvakter, vilka utövar en kontroll över tolkningen av situationer och 

förhållanden som faller under deras uppdragsområde. Även detta sker genom ständiga 
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selektiva processer där definitioner och förklaringar konkurrerar och där den för tiden 

dominerande definitionen styr verkligheten, vilket i sin tur avgör hur det sociala problemet 

behandlas (Hilgartner och Bosk, 1988:57,69).   

Denna redogörelse för konstruktionen av sociala problem är nära sammanlänkad med 

centrala tankegångar som berör andra aspekter inom symbolisk interaktionism, utöver 

förståelsen av sociala problem. Dessa kommer till användning i denna studie i enlighet med 

syftet och kommer därför beskrivas i det följande.   

Ett grundantagande inom symbolisk interaktionism är att mänsklig interaktion ständigt sker 

i processer och ständigt förändras (Trost & Levin 2004:24). Mänskliga egenskaper, såsom 

identitet, självuppfattning och omvärldssyn, utgörs inte av statiska tillstånd utan konstrueras 

och rekonstrueras ständigt inom ramen för sociala interaktion (Berglund, 2000:117-118). De 

institutionella villkoren inom dessa sociala sammanhang utövar inflytande men dessa 

underordnas de mellanmänskliga relationer vilka formar dem. Den mening och betydelse 

aktörerna tillskriver händelser och situationer blir därmed centrala i konstruktionen och 

rekonstruktionen av verkligheten (Månsson, 2002:150,162), vilken i sin tur styr handlandet.  

Ytterligare ett inslag inom symbolisk interaktionism som är av relevans för denna studie, är 

synen på relationen mellan individ och samhälle, vilken anses präglas av en ömsesidig 

avspegling vad gäller individens respektive samhällets egenskaper. Den amerikanske 

interaktionisten Herbert Meads begreppsanvändning av ”den generaliserade andre” är 

fördelaktig för att förstå denna koppling. Enligt Mead abstraherar och generaliserar individen 

i tidiga år och allteftersom fler och fler roller, mellan vilka relationer konstrueras i vad som 

resulterar i den generaliserade andre.  Denna kan uppfattas som den totala samhällsplanen, 

inbegripande typiska skeenden som äger rum i arbetet, i hemmet, i affären osv. I en 

sammanvävnad av dessa relationer skapar individen en helhetsbild som utgörs av den 

generaliserade andre som därmed blir liktydig med ”samhället” i en abstrakt mening. Genom 

hela livet lever sedan individen i förhållande till denne generaliserade andre. Begreppet 

ifrågasätter därmed en rigid åtskillnad mellan subjektivt och objektivt, mellan den enskilde 

och samhället genom vad som kan sammanfattas, ”det är ett personligt samhälle men ändå en 

objektiv struktur människan lever i” (Berg, 2003:162-163). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

Under detta kapitel följer en sammanställning av resultatet från genomförda intervjuer med 

socialarbetare verksmamma inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd samt 

arbetsförmedlingen. Dessa har analyserats utifrån våra teoretiska referensramar i syfte att få 

olika infallsvinklar på det empiriska materialet. Intervjusvaren har här tematiserats och 

sammanfattats utifrån temaområden som har diskuterats under intervjuerna vilka sedan har 

blivit föremål för analys. Sammanställningen har skett utifrån ämnesområden som följer 

under rubrikerna: Socialarbetarens uppfattning av sin yrkesroll med arbetslösa klienter, 

Genomförandet av arbetet med arbetslösa inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt 

bistånd och arbetsförmedlingen samt Socialarbetarnas diskursiva konstruktioner av de 

arbetslösa och arbetslöshet, dess orsaker och legitimering av åtgärder. För att återge en mer 

noggrann redovisning av intervjuerna har även direkta citat använts i framställningen. För att 

skydda respondenternas identitet och säkra deras anonymitet har de här fått fingerade namn 

och andra data har modifierats för de inte ska kunna knytas till personen. Inledningsvis 

presenteras en kort redovisning av intervjupersonerna samt deras egna beskrivningar av sitt 

arbete i respektive institution. Därefter följer sammanställningen av intervjuerna utifrån ovan 

angivna temaområden vilka har analyserat utifrån maktperspektiv i socialt arbete och 

symbolisk interaktionism.  

 

5.1 Beskrivning av de intervjuade socialarbetarna 

Sören är 56 år och har arbetat fem år inom Arbetsförmedlingen. Han har under senaste två 

åren arbetat som arbetsförmedlare med inskrivning av arbetssökande. I hans arbete ingår det 

att registrera arbetssökande hos arbetsförmedlingen, att hålla informationsträffar och att hålla 

återkommande besök samt att genomföra bedömningar för vilken instans den arbetssökande 

bör hänvisas till. Sören har en socionomutbildning med inriktning på förvaltnings- och 

personalfrågor. Före anställningen på Arbetsförmedlingen jobbade han med 

arbetsmarknadsfrågor inom kommunal verksamhet i tio år. 

Mia är 44 år och har arbetat sex år inom Arbetsförmedlingen. Hon har arbetat med 

rehabilitering där hon utförde utredningar på människors arbetsförmåga. Mia har även arbetat 

med prioriterade grupper inom arbetsförmedlingen där hon verkade för att få in dem på 

arbetsmarknaden. Mia har en socionomutbildning med inriktning på förvaltningsfrågor. Hon 

har även arbetat med arbetslösa inom andra kommunala förvaltningar.  
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Karin är 44 år och har arbetat tio år inom Arbetsförmedlingen. Hon arbetar på avdelningen för 

jobb- och utvecklingsgaranti där hennes uppgift är att matcha de arbetssökande mot 

arbetsmarknaden. I arbetet ingår även att skapa kontakt med arbetsgivare. Karin har en 

personalvetarutbildning.  

Sara är 27 år och har arbetat två år inom avdelningen för ekonomiskt bistånd på 

socialtjänsten. Hennes arbetsuppgifter består i att utreda ansökningar om ekonomiskt bistånd 

till vuxna. Utöver beslut om ekonomiskt bistånd ingår även att stödja klienten i dennes 

kontakt med andra myndigheter samt att motivera och stödja förändringar av deras sociala 

situation. Sara har en socionomutbildning.  

Daniella som är 30 år är verksam inom samma avdelning som Sara, fast bara några 

månader i denna verksamhet. Hon arbetar med ekonomiskt bistånd genom utredning, 

uppföljning och planering. Hennes mål är att klienter ska bli självförsörjande och där ingår 

även att finnas till som stöd i klienternas personliga utveckling. Daniella har en 

socionomutbildning.   

Andrea är 40 år och har arbetat elva år inom avdelningen för ekonomiskt bistånd på 

socialtjänsten.  Hon utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd samt andra bistånd som t ex 

kontaktperson, kontaktfamilj. Andrea har en socionomutbildning.  

 

5.2  Socialarbetarens uppfattning av sin yrkesroll med arbetslösa 

klienter 

I diskussionen om hur socialarbetarna uppfattar sin yrkesroll inom arbetsförmedlingen 

respektive socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd, framställer samtliga sin roll som 

den hjälpande, stöttande och den som motiverar. Oavsett vilket huvudmål de anser sig ha, 

huruvida det rör sig om att ” se till att den sökande kommer ut i jobb” eller att ”de ska bli 

självförsörjande”, ser de sig själva främst som en hjälpande hand. Detta belyser Sara i frågan 

om vad hon anser vara hennes viktigaste funktion i sitt arbete med arbetslösa: 

”Ja, det är det här med att möta det akuta behovet och möta personen där den är och försöka bara 

vara som stöd och hjälp. Så det är väldigt mycket råd och stöd och möta akut behov. Det är oftast 

därför människor vänder sig hit i första hand, deras akuta behov att man inte klarar av sina 

räkningar, och sen att man kanske behöver mer hjälp. Råd och stöd och akut behov.” 

 

Järvinen (2002: 256b) skriver att i varje fält finns det en doxa där rutiner och föreställningar 

om vad som är rätt och fel är klassificerade. Inom socialt arbete kan doxa inbegripa ens 

professionella självförståelse på fältet och vad som anses vara socialarbetarens viktigaste 
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funktion. I citatet ovan beskriver Sara sin förståelse av sin roll i fältet utifrån föreställningen 

om att hon är den som ”stöttar”, ”ger råd” och ser sig själv i första hand som ”hjälpare” vilket 

kan antas vara dominerande inom det fält (socialtjänsten) där hon är verksam inom. Hennes 

moraliska ansvar ligger i att hjälpa klienten. Saras citat kan också ses som ett uttryck för det 

som Bourdieu (1982:192) beskriver finns i doxa, nämligen den symboliska makten, vilken 

förstås som osynlig, en maktform som är dold i välvilja, hjälp och uppfostran. Eftersom Saras 

intentioner är att hjälpa klienter och ”möta deras behov” framstår hennes handlingar och 

beslut som legitima och välvilliga. Detta kan kopplas till det som Järvinen (2002: 256b) 

skriver, att symbolisk makt är kopplat till legitim auktoritet.  

En annan dimension som framkommer i Saras uppfattning om sin roll, som många andra 

respondenter också ger uttryck för, är att hon ser sig själv som en central aktör i samhället vad 

gäller vilka insatser klienten ska erhålla. Detta gör hon genom att beskriva sin yrkesroll enligt 

följande: 

”Ett enda ord: Spindeln i nätet. Jag är den som ska hjälpa den här människan att få rätt stöd och 

rätta insatser, så jag känner ju att det är jag som ska hjälpa till att ta de rätta kontakter som behövs. 

Det är oftast inte jag som är lösningen på problemet, jag är den här kortsiktiga lösningen genom akut 

ekonomi. Men sen måste ju någonting hända och då blir jag spindeln i nätet som pekar på vart man 

ska vända sig vidare.” 

 

Citatet belyser vilka resurser socialarbetaren förfogar över genom sitt kontaktnät med andra 

samhälliga institutioner och i och med detta har denne även möjlighet att utöva stort 

inflytande över klienternas liv när dessa kommer i kontakt med avdelningen för ekonomiskt 

bistånd på socialtjänsten. Detta kapital av kontakter som Sara har i samhället i och med sin 

position i organisationen kan kopplas till symbolisk makt som ligger i tillgångar (Järvinen, 

2002: 256b, jmf Bourdieu, 1982:192). Här skapas med Bourdieus förståelse (ibid., 272-273, 

jmf ibid., 1982:195) en relation mellan givare och mottagare. Citatet beskriver alltså hur Saras 

inflytande över dessa resurser formar henne till en givare medan klienten blir den som mottar 

denna hjälp. Sara som givare får en position för vilken den ger mandat att handla och besluta 

åt mottagaren. Det skapas således en asymmetrisk maktrelation eftersom Saras hjälp här 

placerar klienten i en beroenderelation till henne (ibid.). 

Vidare säger Sara att hon inte ser sig själv som ”lösningen på problemet” eftersom hon 

endast bidrar med akut bistånd (ekonomi). Citatet illustrerar hur pastoralmakten utövas och 

framställs som en positiv och produktiv makt (Järvinen, 2002:257-258b). Vilken klient skulle 

kunna försvara sig mot en maktutövning som inte uppfattas som makt? Detta argumenteras 

och framställs av Sara i citatet genom att framhäva sig själv som en uppoffrare för klienten, 
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där hon utreder och fattar beslut ”för klientens skull”. Detta kan också relateras till 

pastoralmaktens funktion, dvs. att kontrollera/hjälpa individen (ibid., 257, jmf Foucault, 1983: 

215). Som Sara säger, ”för mig spelar det egentligen ingen roll, utan jag är här för att hjälpa 

dig”. Med pastoralmakt avses främst att hjälpa individen där hjälpen (disciplineringen) 

formuleras av socialarbetare där de utger en vilja att ge klienten ”det goda livet” (ibid.). Saras 

disciplinering och viljan att ge klienten ”rätt hjälp” genom att hänvisa till ”rätt instans” och 

hitta ”rätta kontakterna” kan ses som uttryck för kontroll och disciplinering av klienten i syfte 

att normalisera. I sammanhanget skapas således en objekt- subjekt - relation där 

socialarbetaren (subjekt) är den som kan erbjuda hjälp och klienten (objekt) är den som är den 

hjälpbehövande (ibid.). 

Trots att socialarbetarna uppfattar sin roll utifrån respektive organisatoriska regelverk, 

finns det ändå ett gemensamt uttryck för en ofta förekommande dubbelhet i deras yrkesroll 

som handlar om att uppfylla de organisatoriska målen och hjälpa klienten. Detta dilemma som 

socialarbetarna står inför kan förklaras utifrån att makten som socialarbetarna utövar inte 

enbart utgår från den enskilde socialarbetarens uppfattning om vad ”god socialt arbete” är, 

utan att makten som utövas är en professionsmakt där strukturer som är organisatoriskt 

förankrade, alltså kopplade till själva fältet, formar ens arbetsätt (Lundström & Sunnesson, 

2006:184). Denna dubbelhet uttrycks av Sören när han diskuterar vad som är viktigt i hans 

yrkesroll: 

”Om jag ska ta fram nått som jag känner och uppfattar som det viktigaste så är det ju att använda 

mina erfarenheter från tidigare arbetsliv till att försöka hjälpa och stötta en arbetssökande för att 

komma fram till vad det är som kan vara det bästa eller tänkbara jobbet för den sökande /…/ men rent 

vårt uppdrag som myndighet, det är ju att så snabbt som möjligt prata jobb. Att försöka matcha den 

sökande mot de jobb som finns. Det är vårt huvuduppdrag.”  

 

Vidare framställer Sören, i likhet med andra socialarbetare, att denna dubbla roll kan vara ett 

hinder i arbetet med arbetslösa: 

”Ibland kan man känna att regelverk och a-kassa regler osv. kan vara ett hinder i kontakten och i 

matchningen och i det här med att stötta en arbetssökande.”  

 

Det som oftast upplevs som ett hinder i detta avseende är socialarbetarnas vilja att arbeta 

individinriktad och se varje individ som unik, att ”stötta” och ”känna in” klientens situation, 

vilket upplevs komma i konflikt med organisationsregler och krav som måste uppfyllas. Trots 

att socialarbetarna uttalar en stark önskan om att vilja lösa klientens problem så står detta i 

motsättning till Järvinens teoretiska antaganden (2002:76b) om doxisk logik för vilken 
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ärendet ska följa de strukturer (doxa) som i finns i fältet. Det uttrycks emellertid från alla 

intervjupersoner att trots att yrkesrollen är organisatoriskt förankrad så har de ett 

handlingsutrymme som de kan ”tänja lite på åt det ena eller andra hållet inom lagens gränser”. 

Mia lägger fram det på följande sätt:  

”Jag kan ju vara riktig byråkrat om jag skulle vilja vara det. Jag kan ju agera på väldigt många olika 

sätt som handläggare, alltså jag kan säga det här och det här och det här kan du få, och resten kan du 

fixa själv. Istället för att man för en dialog och kommer fram till hur man kan lösa saker på olika sätt, 

alltså man kan förklara att det här kan vi hjälpa till med från arbetsförmedlingens sida, det beror på 

vilket spår du väljer.” 

 

Att vara byråkrat menas ofta att hänvisa till de regler och den praxis som gäller inom 

organisations ramar, att ta ställning till och visa lojalitet till sin organisation, medan att skapa 

dialog framställs som att stå på klientens sida- en genuin vilja från socialarbetaren att vilja 

hjälpa varje enskild individ. 

Att socialarbetarna kan styra sitt eget arbete genom att ”tänja på regler” och välja huruvida 

de ska förhålla sig byråkratiskt eller personligt kan betraktas utifrån den kollektiva 

definieringen av sociala problem (Blumer, 1971:304). Socialarbetarna är de som omsätter den 

”officiella planen” i praktiken, dvs. implementerar den (ibid.). Den officiella planen kan i 

detta fall likställas med organisatoriska regler och mål som de ska förhålla sig till, men som 

alltså kan modifieras i samband med arbetet. Det som politiker och högre tjänstemän 

formulerat som huvuduppdrag för respektive organisation genomgår processer i samband med 

implementeringen där olika anspråk ställs i förhållande till varandra (ibid., 305). Detta innebär 

att socialarbetarna, som verkställare, påverkar ursprungsdefinitionen av ”arbetsplanen” genom 

sitt handlingsutrymme. Att aspekter såsom huvuduppdrag eller regelverk har betydelse 

förnekas inte, men socialarbetarna är de som tillämpar dem och genom det styr de på vilket 

sätt reglerna implementeras. På så vis bidrar de också till att kontrollera problemet. När de 

väljer att utföra arbetet på ett eller annat sätt utifrån sitt handlingsutrymme tolkar de 

situationer och förhållanden i enlighet med deras verklighetskonstruktion och kan därmed 

kontrollera vad som anses ingå i arbetet och vilka som ska vara föremål för det. Detta är 

förvisso grundat i rådande organisationsvillkor men dessa blir samtidigt skapade och 

omskapade genom socialarbetarnas utformning av sitt arbetssätt med klienten.   

Denna ”fria” valsituation mellan att vara byråkrat eller dialogskapande som Mia ger 

uttryck för i citatet, kan från en annan synvinkel, vara illusorisk mot bakgrund av att 

socialarbetaren representerar systemet och de institutionella ramverk där idéer och om vilka 

problemområden som de kan angripa bestäms av de institutionaliserade praxisformer som 
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finns i fältet och formar hennes arbete (Järvinen, 2002:75-76a). Mias idealistiska 

förhållningsätt att möta klienter genom att ”föra en dialog” förutsätter alltså att klienten passar 

de ramar för vilken institutioner verkar, och att ställa sig på klientens sida är att också bryta 

mot den doxa som hon arbetar under (ibid.). 

 

5.3 Utförandet av arbetet med arbetslösa inom socialtjänsten och 

arbetsförmedlingen 

Det som inledningsvis framställs i socialarbetarnas beskrivningar av sitt arbete med arbetslösa 

är vikten av att se till varje klients individuella situation. Till detta tillägger de flesta att varje 

individ är unik och därför bestäms också insatser utifrån det. Både personal från 

arbetsförmedlingen och socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd hävdar att arbetet 

utförs på grundval av individuella bedömningar eftersom individer inte anses kunna placeras i 

olika kategorier. Mia beskriver dessa resonemang:  

”För det första så måste man respektera alla individer och lyssna på vad de har att säga och jobba 

väldigt individinriktat.” 

 

Dessa uppfattningar framhäver en bild av att de har möjlighet att möta varje individ oavsett 

vilka förhållanden och förutsättningar som dennes situation präglas av. De kan anpassa sitt 

förhållningsätt och sitt arbete efter klientens behov och önskningar. Dessa idéer som 

intervjupersonerna ger uttryck för i sina beskrivningar av hur de arbetar och som Mia belyser i 

citatet ovan, går emot Järvinens uppfattning av hanteringen av klienter i olika 

välfärdsinstitutioner, där hon menar att varje klient som möter socialarbetaren (systemet) i 

första hand kommer att behandlas och definieras med utgångspunkt från institutionen som den 

kommer i kontakt med och vad det finns för tillgänglig service. Utifrån Järvinens förståelse är 

det alltså inte klientens behov och önskemål som kommer att prioriteras i första hand, utan det 

som sker är att klientens problem stöps om för att passa in inom den organisatoriska 

inramningen. Vem som blir klassificerad som klient, och vad som ska åtgärdas bestäms och 

regleras inom organisationens regelverk och praxis (Järvinen, 2002:75a). Järvinens 

antaganden om att systemet skapar klienten (ibid.) utifrån nyss nämnda resonemang bekräftas 

dock senare i intervjun när Mia beskriver hur arbetet utförs i praktiken som alltså skiljer sig 

från hennes inledande utsagor. Det råder då en skillnad i uppfattningen om hur man vill att 

arbetet ska utföras och hur det i verkligheten praktiseras. Nedanstående citat skiljer sig från 

Mias tidigare vision om att vilja arbeta individinriktad.   
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”Ja, det ska jag ju inte sticka under stolen med, man försöker ju så gått man kan. Om jag har jobbat 

med 115 stycken personer och då kan du räkna ut själv, du kan ju inte jobba intensivt med alla hela 

tiden utan man får lite gran känna av vem är det som är beredd att kliva ut i jobb just nu och vem är 

det inte och då får man göra prioriteringar.” 

 

Hennes sätt att ”känna av vem det är och göra prioriteringar” blir en motsägelse till vad hon 

framfört tidigare om att arbetet ska utgå från den enskilde individens situation och att hennes 

arbete ska anpassas efter det. Mias sätt att prioritera kan ses mot bakgrund av hennes 

föreställningar (i den doxa som hon är underordnad), om att vissa klienter kan bli hjälpta och 

andra inte, där det redan finns en moralisk distinktion mellan värdiga och ovärdiga klienter 

(Järvinen, 2002: 256, 266a) som hon tycker man kan jobba ”intensivt” med utifrån hennes 

bedömning (föreställningsvärld) av ”vilka som är beredda att kliva i jobb och vem som inte är 

det”. 

En annan grupp som Mia framför som ”svårare” är de personer som inte har 

sjukdomsinsikt. Hon säger:  

”Ibland så möter du ju personer som kanske inte har sjukdomsinsikt och då är det ju svårt, den har 

inte insikt om att den klarar det och det och den kanske ingår i sjukdomsbilden om man säger så och 

det möter väl alla personer som jobbar med det här emellan åt, och då är det ju väldigt svårt, då kan 

de ju bli så att samarbetet inte fungerar så himla bra alla gånger.” 

 

Moraliska uppfattningar om vilka som kan bli hjälpta och inte blir ännu tydligare när Mia 

diskuterar hinder i sitt arbete då hon talar i termer av ”svårare” och ”lättare” klienter och 

redogör på ett detaljerat sätt för invandrarkvinnor: 

”Sen finns det ju också personer som är jätte svåra att få ut. Vi märker som det är just nu att det är 

mycket svårare att få ut invandrarkvinnor pga. av kulturkrockar. Kvinnorna ska göra allt hemma 

vilket man inte gör här i Sverige. Man är inte jämställd på samma sätt som vi är här, för här jobbar 

både män och kvinnor 100 % och delar på hemarbetet, både barn och mat osv./…/För dom sköter allt 

med barnen, dom sköter hemmet, dom servar mannen, jobbar dom heltid då blir dom sjuka för då får 

dom ju aldrig nån fritid, för då är dom ju aldrig lediga nån gång  för det har man märkt när man 

arbetat med invandrarkvinnor att de ska arbeta heltid, för det krävs ju i Sverige om du inte har något 

medicinskt underlag/…/ då har vi gjort den lösningen på vissa, och löst det med 50 % och att dom inte 

behöver stå till arbetsmarknadens förfogande resterande 50 utan då kan de vara hemma.” 

 

Detta resonemang illustrerar socialarbetarens förmåga att definiera och särskilja olika 

kategorier, i det här fallet invandrarkvinnor som problematiska utifrån deras kulturella 

bakgrund genom att betona ”kulturkrockar”. Detta lägger grunden för att konstruera denna 

grupp som avvikande från den ”lättare” och ”normala” klienten och som behöver en speciell 
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åtgärd. Exemplet ovan kan ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, förstås som en 

diskursiv konstruktion av människor som ”lättare” och ”svårare” klienter. Mia hävdar att 

invandrarkvinnor är svåra att få ut i jobb pga. av deras kultur, vilken uppges vara för olik den 

svenska och därmed skapar problem i hennes arbete. Detta belyser hur sociala problem skapas 

inom ramen för olika institutioner genom selektiva processer. Sociala problem har enligt det 

konstruktivistiska synsättet inte en inneboende objektiv existens, utan uppstår i en konkurrens 

mellan olika definieringsanspråk (Hilgartner och Bosk, 1988:55,70). Svårigheter i samband 

med att ”få ut invandrarkvinnor i jobb" kan tänkas ha en rad orsaker och därmed hanteras på 

olika sätt. Men dessa olika åsikter angående orsaken konkurrerar med varandra pga. av de 

olika intressen som definieringsprocessen präglas av, vilket leder till att en dominerande 

uppfattning blir den överordnade definitionen. I det här fallet är det alltså kultur och därmed 

kulturkrockar som konstrueras som det sociala problemet. Utifrån detta blir lösningen att 

utforma en särskild plan där dessa kvinnor inte behöver arbeta som övriga människor i 

samhället, de som därmed blir definierade som lättare klienter. Denna lösning är alltså något 

som legitimeras utifrån problemdefinitionen: Mia anser invandrarkvinnornas kultur vara den 

centrala svårigheten – ”de sköter allt med barnen, de sköter hemmet, dom servar mannen” –, 

vilket leder till en åtgärd som innebär att de inte behöver arbeta mer än 50 %. Det 

konstruktivistiska perspektivet åskådliggör alltså att vad som ofta betraktas som något givet – 

i detta fall ”gruppen” invandrarkvinnors kultur som problemet - i själva verket är resultatet av 

kollektiva definitionsprocesser där olika intressen styr vad som blir till sociala problem och 

vad som ses som normalt (Blumer, 1971:298).    

Vad beträffar Mias tolkningsföreträde kan det förstås utifrån Järvinens hänvisning till 

Foucault som skriver att socialarbetarens expertkunskap inom sitt område utgörs av s.k. 

sanningsregimer. Detta ger socialarbetaren företräde att fastställa skillnaden mellan ”sanna” 

och objektiva” föreställningar från ”falska” eller ”subjektiva” föreställningar. (Järvinen, 2002: 

258b). Mias tolkningsföreträde skapar en sanningsregim genom vilken hon i citatet fastställer 

svenskheten i termer av att ”svenska kvinnor gör inte allt i hemmet” och jämställdhet 

framställs som att ”här jobbar både män och kvinnor 100 % och delar på hemarbetet”. Dessa 

utsagor framställs som en objektiv sanning och samtidigt som invandrarfamiljer och 

invandrarkvinnor tilldelas en avvikande roll eftersom ”man är inte jämställd på samma sätt” 

och uppfyller därför inte Sveriges ”jämställdhetskriterier”. Detta medför att klienten får en 

socialt avvikande roll och har behov av stöd, uppfostran och behandling (ibid.). Här bekräftas 

behovet av särskilda insatser till invandrarkvinnorna utifrån att hon har en kulturproblematisk 

livsstil.  
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Utöver Mias skildring framgår det även av andra socialarbetares beskrivningar av sitt arbete, 

hur sorteringar och kategoriseringar av klienter som lättare och svårare får följder för 

hanteringen av dessa. När vi diskuterar kring Karins arbete med arbetslösa framhåller hon, i 

likhet med Mias beskrivningar innan, fast i en annan form, att hennes avdelning hanterar 

”tunga ärenden”: 

”Ett lätt ärende är en person som har utbildning och har erfarenhet och klarar sig själv och hittar de 

jobben den söker, så sånt kräver inte någonting egentligen av oss. Tunga ärenden är en person som 

har fysiska eller psykiska hinder för att komma ut till jobb: ”Ne kan inte det, törs inte det”, beror 

också på ålder, är man 60 plus så är det svårare, en sådan person behöver ju mer stöd och mer 

utredning och ”med hela paketet”.” 

 

Järvinen (2002:256, 266b) menar att det som karaktäriserar ett fält är att den innehar en doxa 

för hur sorteringen genomförs genom kategoriseringen utifrån klientkategorier, 

problemkategorier och ansvarsområden. Detta bestämmer hur man ska hantera dessa klienter 

inom institutionella sammanhang. I citatet ovan belyser Karin fältets doxa som sorterar ”lätta 

klienter” genom att peka på deras resurser och position i samhället vilket gör det enklare att 

handskas med dem inom arbetsförmedlingen. Medan personer med fysiska och psykiska 

hinder, samt äldre betraktas som resurssvaga med svårigheter som behöver 

arbetsförmedlingens extra insatser för vilka dessa människor bör underställa sig institutionella 

interventioner eftersom de alltså behöver ”hela paketet”. Återigen kan många anledningar 

hävdas leda till varför arbetslösa ”inte kan det” eller ”inte törs det” men där ett synsätt blir 

dominerande. Denna kategorisering som Karin ger uttryck för finns inte framställt i varken 

regler eller förordningar utan dessa är implicita föreställningar om hur vissa klienttyper ska 

handskas inom institutionen (Järvinen, 2002:75a).  

Inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd diskuterar Sara om sitt arbete med 

arbetslösa där hon säger att ”ingen människa är den andra lik, alla är så olika”. Men senare 

under intervjun urskiljer hon en grupp arbetslösa som mottar socialbidrag men som hon 

egentligen menar inte borde göra det. 

”Då har vi de här som vi kallar lite fint yrkesmässigt gråzonsklienter, som inte passar nånstans. och 

det är ju väldigt frustrerande, för då är de ju här och de ska egentligen inte vara här, men af säger att 

dom är för sjuk t.ex. för att vara inskrivna på af ska man ha arbetsförmåga på 50 %. det innebär alla 

som inte har arbetsförmåga på 50 %, vart går dem.Jo då är dom sjukskriven kanske dom 50 % då. ja 

men då tycker läkaren att dem kan ju visst jobba 75 % men det tycker inte af, och då vill inte af att 

dom ska vara inskriven, försäkringskassan godkänner inte läkarens intyg, dom tycker ju att de visst 

kan jobba helt 100”. 
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Ovanstående citat synliggör ett sätt på vilket systemet skapar klienten och inte tvärtom 

(Järvinen, 2002:75a). Denna ”problematiska klientgrupp” inkluderas inte eftersom det finns 

på förhand bestämda kriterier för vilka som klassificeras med utgångspunkt från en 

föreställning om vilka som är värdiga och kan hjälpas och ovärdiga och inte kan hjälpas 

utifrån organisations regler och praxis (Järvinen, 2002.256, 266b). Detta kan kopplas till 

citatet om ”yrkesmässiga gråzonsklienter” ovan vilka beskrivs som en grupp som inte passar 

in i institutionen, som inte kan hjälpas, på grund av att de inte har en definierad klienttyp i 

någon av ovan berörda myndigheters praxis. Sara upplever detta som frustrerande eftersom 

hon inte vet hur hon ska förhålla sig till dessa människor. Vidare kan Saras beskrivning av 

denna grupp relateras till pastoralmakt som likställs med att kategorisering och differentiering 

genom hänvisning till lagstiftning, traditioner, status och privilegier. Detta knyts till 

verksamhetens arbetssätt och målsättning. Specialiseringen resulterar alltid till exkludering, 

då vissa grupper utesluts och betraktas som någon annans ansvarsområden (ibid., 269). I Saras 

beskrivning av yrkesmässiga gråzonsklienter innebär för de en uteslutning från 

välfärdsamhällets institutioner eftersom de inte uppfyller de kriterier som finns i enlighet med 

institutioners regler och praxis. Ingen vet alltså hur gråzonsklienter ska hanteras vilket 

resulterar i att de slussas vidare mellan olika institutioner.   

Trots att samtliga intervjuade menar att individen ska bestämma inriktningen för arbetet, så 

avgörs genomförandet av arbetet i stor utsträckning av förutbestämda villkor som finns inom 

organisationen. I arbetet med arbetslösa handlar en viktig del av de intervjuades arbete inom 

respektive organisation om att utreda, kartlägga och bedöma den arbetslöses situation och 

därefter vilka åtgärder som är lämpliga att vidta, utifrån de insatser som finns tillgängliga. 

Andrea tar nedan upp några aspekter som är viktiga vid utredning på Socialtjänstens 

avdelning för ekonomiskt bistånd: 

”Alltså vi gör ju en utredning på varje, det gör man ju. alltså man, det här med att man tar reda på 

socialt och hur det ser ut, bostad, boende... ja lite gran bakgrund, vart de kommer ifrån, 

familjesammansättning, ja det här med utbildning och sysselsättning./.../Kanske har 

missbruksproblem, eller sitter uppe hela nätterna och spelar dator, har ingen lust att kliva upp på 

morgon, har inte lust att följa någon planering och kanske dom inte sköter kosten, dom sover dåligt 

och liksom allmäntillståndet blir dåligt och kommer dom hit och blir dom irriterad. Då handlar ju om 

att försöka utröna och försöka se vad är det handlar om och försöka stötta utifrån det vi kan ge 

/…/Alla har rätt till att söka bistånd, men det grundar sig på att man får en allians, att man får med 

dom på tåget.” 
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Detta citat illustrerar pastoralmakten som utgår från individen, på hennes problem, 

svårigheter, svagheter och misslyckanden. Redskapen för sanningsregimerna är registrerings- 

och katalogiseringstekniker som klienten utsätts för (Järvinen, 2002: 258b). Detta blir synligt i 

citatet där Andrea beskriver hur ärendet alltid följer en utredningsgång vilken handlar om att 

införskaffa kunskap om klientens bakgrund och nuvarande livssituation. Vid bedömning av 

huruvida klienten har rätt till försörjningsstöd blir det nödvändigt för socialarbetarna att 

erhålla omfattande information om klientens psykosociala situation. Andrea söker hitta 

individens svårigheter och problem (t ex missbrukproblem, misskötande av kost, 

sömnsvårigheter etc.) som ska utgöra grund för vilka insatser klienten anses ha behov av. 

Denna process söker definiera klienten som socialt avvikande med behov av stöd, uppfostran 

och behandling (ibid.). Vidare säger Andrea att hennes uppgift är att ”stötta utifrån det vi kan 

ge” vilket kan förstås med Järvinens ord (2002:75a), att en klient som möter socialarbetaren 

(systemet) i första hand kommer att behandlas och definieras med utgångspunkt från 

institutionen som den kommer i kontakt med och vad som finns för tillgänglig service. Det 

kan antas att Andrea söker anpassa klienten till systemet utifrån organisationens 

problemkategorier och klienttyper som finns inbegripna i institutionens doxa (ibid.). För att få 

ekonomiskt bistånd bör klientens ”problem” som Järvinen säger stöpas om (ibid.), i 

ovanstående citat ser vi det när Andrea säger att ”alla har rätt till att söka bistånd, men det 

grundar sig på att man får en allians, att man får med de på tåget”. Hon försöker få det att 

passa in i de organisatoriska regler och rutiner som Andrea är verksam inom. 

Vidare framgår det av socialsekreterarnas beskrivningar att man kräver motprestationer för 

att vara berättigad till bl.a. försörjningsstöd. Om klienten får beviljat försörjningsstöd krävs 

det att den följer den planering som utformats mellan socialsekreteraren och klienten. Inom 

ramen för den planeringen ingår t ex att ”stå till arbetsmarknadens förfogande”, ”bidra till sin 

egen försörjning”, ” de ska söka ett antal jobb i månaden”. Detta är några villkor som både 

personal från arbetsförmedlingen och socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd 

framhäver som viktiga redskap i sitt arbete med arbetslösa. Karin på arbetsförmedlingen 

redogör för hur regler används för att styra klienten mot organisations mål på följande sätt:  

”Man kollar ju upp att de söker jobb/…/Och så länge de är aktiva så är vi nöjda och glada med det. 

Sedan om det visar sig att månader efter månader, men klivit knappt upp ur sängen, då ”hotar” jag 

lite gram. Då hänvisar jag till andra ställen, ja då får du titta på någon annan stad, då blir det lite 

mer fart på dem. Folk vill ju oftast bo kvar.” 
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Här synliggörs socialarbetaren pastoralmakt som kontrollerande och disciplinerande 

maktutövning (Järvinen, 2002: 257-258b) genom att administrera och kontrollera klienten 

genom uppställda krav som denne behöver följa.  

I samband med diskussionen om sitt arbete beskriver Sören det egna inflytandet som 

marginellt i relationen till den arbetslösa: 

”Det är ju en relation med en hanläggare på en myndighet. Och den handlar ju inte så mycket om 

personen egentligen i själva relationen, utan det är vid de få tillfällen då man har möte med dom 

sökande och då handlar det rätt mycket om jobbdiskussion, meriter osv. så det är ju inte en djup 

relation så/…/ Så det blir ju ändå ingen personlig relation.” 

 

I citatet framhåller Sören att hans relationer till de arbetslösa är neutrala och att hans arbete 

utgår från att uppfylla den politiska målsättningen som är att ”få ut människor i jobb”. Detta 

kan kopplas till symbolisk maktutövning där socialarbetaren framställer sig som oegennyttig 

och generös (Järvinen, 2002:77a), där Sören bara hjälper människor att få ett jobb. Det som 

Sören dock förbiser är hans överordnade position gentemot klienten, en relation som präglas 

av ojämnlikhet som Sören i ovan citat sätter inom parantes - som han inte vill bli påmind om 

(Järvinen, 2002: 272b).  

Sörens beskrivning av sin relation till klienter kan också, mot bakgrund av den symboliska 

interaktionismen, förstås som en statisk skildring, vilken förnekar de ständigt pågående 

processer inom vilka människors interaktion sker (Trost & Levin 2004:24). Genom att 

hänvisa till relationen med klienten som en enbart professionell, avpersonifierad relation, 

förminskar han sitt eget inflytande över den arbetslöses situation. Han reducerar vikten av 

relationen då han bortser från andra aspekter av denna, utöver den som är relaterad till jobb. 

Inte minst i kontakten med socialarbetare som representanter för en offentlig 

välfärdsinstitution, kan antagandet om att individer hela tiden konstruerar och rekonstruerar 

sin syn på sig själv och omvärlden genom social interaktion (Trost & Levin 2004:24), tänkas 

vara gällande. Socialarbetarens bemötande och utformningen av relationen blir därmed av 

vikt för den arbetslöses aktivering eller passivering, vilket styr dennes inställning till fortsatt 

arbetssökande. Den symboliska interaktionismen betonar betydelsen av den mening 

människor tillskriver händelser och situationer för konstruktionen av verkligheten och därmed 

handlandet (Månsson, 2002:150,162). I sin roll som arbetsförmedlare blir Sören 

arbetsmarknadens ”grindvakt” och därmed en central aktör för den arbetslöses möjligheter till 

inträde på arbetsmarknaden. Men hur den arbetslöse ser på sina möjligheter beror, utifrån 

detta synsätt, dels på den mening Sören tillskriver relationen, och dels den mening den 
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arbetslöse själv upplever att relationen har för sitt arbetssökande. Klientens inställning utgörs 

alltså inte av ett förutbestämt tillstånd utan är föränderlig och påverkas i takt med bemötande 

från myndighetens företrädare, i detta fall Sören.  

I denna fråga om hur socialarbetarna upplever sina relationer till klienter framgår dock 

variationer i svaren vilka skiljer sig från Sörens skildring. Just relationens utformning och 

vilken betydelse denna har för arbetet är ett mångdimensionerat temaområde där 

socialarbetarnas beskrivningar innehåller många motsägelser. Exempelvis säger Sara att ”vi 

har så pass mycket makt att det är skrämmande” och att det är viktigt att vara medveten om 

detta som socialsekreterare. Men vid ytterligare diskussioner uppger hon att hon inte har 

någon makt att påverka arbetslöshet utan att socialsekreterare ”bara är brickor i systemet”. I 

ett liknande resonemang framför Karin först hur ”strikt styrd” hon är av regler för att senare 

framhäva sitt eget inflytande i relationen genom de krav som hon kan använda sig av och 

därmed ”hota arbetssökande lite gran”. Även Daniella anger en motsägelsefull skildring av 

utförandet av sitt arbete. Hon anger att det är viktigt med ett bemötande som präglas av 

respekt och ”att man lyssnar och sätter sig in i personens problematik” samt att ”bedömningar 

alltid görs utifrån den sökandes perspektiv”. Men när vi senare inte frågar direkt om hennes 

arbete utan ber henne beskriva ett tidigare ärende åsidosätts denna lyhördhet och empati som 

ansågs vara så viktig. Hon beskriver en klient som befann sig i en ”nattsvart situation” med 

självmordstankar men där Daniella likväl ställde standardkrav i enlighet med  gällande 

regelverk som villkor för att bevilja ekonomiskt bistånd. Dessa exempel visar alltså på 

komplexiteten i socialarbetarnas arbete med arbetslösa klienter där ingen entydig bild kan 

återges. Istället visar de ovan angivna beskrivningarna på variationer och motsägelser i 

socialarbetarnas skildringar, vilket påminner om att deras arbete sker med människor och 

därmed inte kan förenklas genom en simpel återgivning.   

 

5.4 Socialarbetarnas diskursiva konstruktioner av de arbetslösa 

och arbetslöshet, dess orsaker och legitimering av åtgärder 

I frågan om vad socialarbetarna ser för orsaker till att människor hamnar i arbetslöshet 

hänvisar de återkommande till faktorer av strukturell karaktär såsom företagsnedläggningar, 

arbetsbrist, lågkonjunktur, varsel och arbetsmarknadsförhållanden. Karin uppger följande 

anledning till varför människor blir arbetslösa: 

”Ja, för allra flesta har de blivit uppsagt på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren får inte tillräckligt 

med order och då säger dem upp folk. Så börja det en gång för de allra flesta. För de är de ju 

jättesvårt att komma in, tillbaka till samhället igen, så dom hamnar längre och längre ut och nu har 
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det varit hög konjunktur och dom har inte fått jobb, inte är det lättare för dom när vi går mot låg 

konjunktur.” 

 

Karin uppmärksammar samtidens aktuella finanskris som leder till företagskonkurser vilka 

ses som en direkt orsak till arbetslöshet. Enligt Karin hamnar arbetslösa utanför samhället där 

lågkonjunkturen per automatik upprätthåller fortsatt arbetslöshet. Denna syn på orsaker till 

arbetslöshet är liktydig för alla socialarbetare, vilket visar på en gemensam diskursiv 

uppfattning i föreställningen om arbetslöshetens orsaker. Anledningen till denna 

gemensamma uppfattning, där alltså orsakerna främst hänförs till den ekonomiska situationen, 

kan sägas grunda sig i en rådande kollektiv samhällsdefinition av arbetslöshet som socialt 

problem (Hilgartner och Bosk, 1988:53). Denna definition är konstruerad som en följd av 

förhandlingar och kompromisser inom och mellan olika samhällsorgan, där det till en början 

kan finnas utrymme för olika sätt att förstå arbetslöshet men där konkurrensen mellan dessa 

positioner resulterar i att en förklaring blir dominerande (ibid., 69). Av socialarbetarnas svar 

framgår hur den dominerande förklaringar som är gällande i samhället idag, dvs. varsel och 

företagsnedläggningar, ses som huvudorsaken till arbetslöshet.  

Även om denna förklaring ses som den främsta anledningen till arbetslöshet av 

socialarbetarna, anger vissa av dem också andra orsaker. Mia belyser att familjesituation kan 

vara en anledning till människors svårigheter att få arbete, där hon menar att barn till 

”karriärister” och ”höginkomsttagare” utvecklar problem av samma slag som barn till 

”missbrukare” – ”De mådde precis lika dåligt, de som var barn till advokater och läkare, som 

inte hann med sina barn, som de som kom från missbrukarfamiljer.” Sara tar också upp 

familjebakgrund men betonar det ”sociala arvets” betydelse. Hon menar då att de som tidigare 

haft föräldrar som erhållit socialbidrag själva löper större risk att blir arbetslösa:  

”Överrepresenterat av de som kanske haft mamma och pappa på socialbidrag, att barnen också blir 

på socialbidrag, men det är ju inte så konstigt för oftast är det ju så att föräldrarna har haft några 

andra missbruksproblem eller att barnen har blivit omhändertagna så då händer ju så mycket så då 

fungerar ingenting.”  

 

När vi frågar Daniella om orsaker till arbetslöshet anger hon enbart att ”det kan vara vad som 

helst, det kan vara att man har en problematik som gör att man blir av med jobbet”. På 

liknande sätt tycker sig Andrea inte se några typiska mönster i fråga om varför människor blir 

arbetslösa men säger ”det är ju politisk nivå” och menar att det inte finns tillräckligt med jobb. 

Det finns alltså variationer i socialarbetarnas föreställningar om orsaker till arbetslöshet men 
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dessa framhävs mer som undantag till förmån för den tidigare nämnda dominerande 

uppfattningen, nämligen konjunktur, företagsnedläggningar och varsel. 

När vi senare kommer in på socialarbetarnas uppfattningar om vilka människor i samhället 

som drabbas av arbetslöshet så uppger de att det inte finns några typer av samhällsgrupper, 

t.ex. utifrån klass, kön, etnicitet, som särskilt blir drabbade. Detta trots att de framför 

organisatoriska prioriteringar av olika grupper i samhället: på arbetsförmedlingen riktas 

särskilt insatser mot ungdomar, flyktingar och långtidsarbetslösa och från socialtjänstens 

avdelning för ekonomiskt bistånd prioriteras bl.a. långvariga bidragstagare och ungdomar. 

Istället diskuterar samtliga respondenter om arbetslöshet som något som lika sannolikt kan 

drabba vem som helst. Detta är den rådande diskursen hos samtliga socialarbetare. Sara 

berättar om att det inte finns några typiska mönster när det gäller arbetslösa klienter: 

”Det kan lika gärna vara en egenföretagare som gått i konkurs, som lika gärna en person som har 

jätte bra utbildning och blivit arbetslös sedan 30 år och det blev något strul med a-kassa, till någon 

som aldrig varit ute i arbete någonsin, som varit sjuk och kanske har tagit hand om mamma och 

pappa, plötsligt dör mamma och pappa, å så är den här personen ute i verkligheten. Nej, det skulle 

jag inte vilja säga att det finns."  

 

I citatet ovan framställer Sara arbetslöshet som något som kan drabba vilken människa som 

helst oberoende av samhällsposition. Genom detta bortser hon ifrån människors olika 

förutsättningar till följd av ojämlika samhällstrukturer. 

Denna förklaring, från Sara och de andra socialarbetarna, kan utifrån den symboliska 

interarktionismen, förstås som avhängig de orsaker till arbetslöshet som de angivit (Blumer, 

1971:304). Detta innebär alltså att deras verklighetskonstruktion av orsaker till arbetslöshet, 

som grundas i den kollektiva definitionen, leder till deras uppfattning om att vem som helst 

kan bli arbetslös i samma utsträckning. Det kan inte förnekas att den ekonomiska situationen 

idag, vilken leder till företagsnedläggningar och uppsägningar, orsakar arbetslöshet, men man 

kan ifrågasätta socialarbetarnas entydiga svar om att detta är något som ”lika gärna” kan 

drabba alla. Den ekonomiska situationen antas få samma konsekvenser för människor oavsett 

vilken samhällsgrupp de tillhör. Utifrån den symboliska interaktionismens förståelse för 

relationen mellan individ och samhälle (Berg, 2003:162) innebär alltså denna uppfattning att 

man avkontextualiserar arbetslösa klienter. I sina närmast universalistiska föreställningar om 

arbetslöshet och arbetslösa bortser socialarbetarna från ojämlika samhällsstrukturer som 

stratifierar samhället i fråga om begränsningar och möjligheter till arbete. Enligt symbolisk 

interaktionism inverkar sociala strukturer på individens livssituation samtidigt som denne är 

en aktiv aktör i skapandet av dessa strukturer. Detta innebär alltså att de ständiga processer 
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som individen lever i sker inom ett sammanhang, vilket präglas av de förutsättningar som är 

gällande för dennes livssituation, dvs. ”den generaliserade andre”. Således skiljer sig alltså 

den generaliserade andre som individen ständigt förhåller sig till mellan människor (Berg, 

2003:162). Det är inom ramen för detta spelrum som individens sociala interaktion bestäms, 

dvs. den sociala interaktion inom vilken individen konstruerar och rekonstruerar sin 

självuppfattning och verklighetsbild (Berglund, 2000:118). Socialarbetarna förbiser alltså 

detta när de förnekar att det skulle finnas något mönster som kan urskiljas i fråga om 

arbetslösa klienter. Man avkontextualiserar individen genom att avskilja denne från samhället 

och de villkor som påverkar dennes möjligheter till arbete, vilket innebär en individualisering 

av arbetslöshetsproblemet. Socialarbetarna tar inte hänsyn till att människor i sitt aktiva 

skapande av den egna livssituationen är begränsad i och med de sociala interaktioner som han 

eller hon har att tillgå. Detta får i sin tur konsekvenser för de åtgärder som anses vara 

nödvändiga för att motverka arbetslöshet och hur dessa åtgärder därefter legitimeras. 

När vi frågar intervjupersonerna om vilka åtgärder som de uppfattar som viktiga för att 

minska arbetslöshet uppger de mer resurser för utbildningsinsatser för omskolning och annan 

kompetensutveckling samt fler tillgängliga praktikplatser. Socialarbetarna betonar vikten av 

att de som blir arbetslösa så fort möjligt kan återinträda i sysselsättning, varför bl.a. olika 

utbildningsprogram som kan kvalificera dem till andra yrken framhålls som centrala. Inom 

respektive organisation framhålls även praktikplatser som ett nödvändigt redskap för att 

arbetslösa ska ”få in en fot” på arbetsmarknaden.  

Dessa uppfattningar om vad som anses vara lämpliga åtgärder mot arbetslöshet uppstår, 

med utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet, till följd av föregående 

definition av orsaker till arbetslöshet och vilka som därmed anses drabbas (Blumer, 

1971:302). Det som blir klart är alltså att socialarbetarnas diskursiva sociala konstruktion av 

arbetslöshet och dess orsaker blir avgörande för hur de anser att det ska behandlas. I ett vidare 

perspektiv avslöjar detta något om vad dessa socialarbetare anser vara ett ändamålsenligt 

socialt arbete vad gäller hanteringen av arbetslöshet. Man efterlyser inte storskaliga 

samhälleliga förändringar eller insatser på strukturell nivå vilka skulle påverka människors 

livsvillkor i större omfattning, utan förespråkar individbaserade åtgärder i form av 

praktikplatser och utbildning för att omskola arbetsslösa. Genom detta legitimeras också de 

egna verksamheterna genom att de angivna åtgärderna ses som de mest nödvändiga för att 

motverka arbetslöshet.  

Det som också synliggörs i socialarbetarnas diskurs här ovan kan reflekteras i den doxa 

som fältets existens vilar på. Definitioner av arbetslöshet där ”vem som helst kan drabbas” 
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samt för vilka förklaringsmodeller de tillskriver olika sociala problem (Järvinen, 2002:255b), i 

det här fallet om de strukturella orsakerna till arbetslöshet vilka också får konsekvenser för 

åtgärder. Järvinen (2002:76a) hävdar att varje doxa har en egen logik som kan betraktas som 

självreproducerade och självbekräftande logik. Det kan antas att åtgärderna som 

socialarbetarna propagerar för är i linje med den doxiska logik som följer där den har som 

syfte att bekräfta fältets existens (ibid.), och på sätt bevaras den rådande ordningen i fältet. 

Detta blir tydligt när socialarbetarnas uppfattning om vad som behövs för att lösa arbetslöshet 

stämmer överens med verktygen som redan finns inom institutionen. Det bekräftas också att 

doxa innehar strakt konserverande krafter, där åtgärderna inte nödvändigtvis behöver stämma 

in med klientens behov och önskningar utan endast bekräfta sin doxa. Doxa förefaller vara så 

naturligt att de inte längre kan se att systemets förutsättningar är skapade av fältet själv 

(Järvinen, 2002:76a). 
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Studien har haft som avsikt att studera hur arbetslöshet och arbetslösa konstrueras diskursivt 

av socialarbetare verksamma inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och 

arbetsförmedlingen. För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar besvarats; hur 

socialarbetarna uppfattar de arbetslösa och fenomenet arbetslöshet, dess orsaker samt hur de 

legitimerar sina åtgärder för att minska arbetslöshet. Dessutom har studien ämnat undersöka 

socialarbetarnas beskrivningar av sitt arbete med arbetslösa klienter inom dessa institutionella 

sammanhang. Detta har skett genom intervjuer med socialarbetare som beskrivit sin roll, sina 

möten och relationer med arbetslösa klienter.  

Denna kvalitativa undersökning har omfattat tre socialarbetare på arbetsförmedlingen 

respektive tre socialarbetare på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. 

Socialarbetarna valdes strategiskt utifrån att de hade lång erfarenhet av arbetet med arbetslösa. 

Intervjuerna har genomförts i halvstrukturerad form med en intervjuguide som utarbetats i 

enlighet med syftets frågeställningar. Intervjuresultatet har bearbetats utifrån 

meningskoncentrering genom vilken teman har konstruerats och presenterats i resultatdelen. 

Dessa intervjusvar som tematiserats har sedan analyserats utifrån valda teoretiska 

utgångspunkter som verktyg. Det ska poängteras att trots att de intervjuade socialarbetarna är 

verksamma inom två olika organisationer med sina respektive formella regelverk och 

målsättning, har det i studien framkommit gemensamma mönster vad beträffar de 

ämnesområden som finns i undersökningens frågeställningar. Dessutom bör det understrykas 

att studien inte har haft för avsikt att generalisera över hela socialarbetarkåren som arbetar 

inom olika välfärdsinstitutioner. Följande fynd som presenteras nedan bör alltså förstås som 

kvalitativa aspekter av de intervjuades uttalanden (jmf Kvale, 1997: 210). Nedan följer en 

sammanfattning av fynden från resultat- och analysdelen där studiens syfte och 

frågeställningar besvarats samt en redovisning av slutsatser.  

I socialarbetarnas beskrivningar av den egna yrkesrollen gentemot arbetslösa klienter har i 

studien framkommit att de främst ser sig själva som en hjälpande instans. Socialarbetarrollen 

bygger på välvillighet och en vilja att hjälpa. Det som framkommit ur analysen är att denna 

typ av självförståelse av yrkesrollen som en hjälpare kan betraktas som en dold maktform som 

finns inbyggd i deras föreställningsvärld (doxa) där de intervjuade socialarbetarna är 

verksamma. Denna typ av maktutövning som grundar sig på att ”hjälpa” blir tydlig bland 

annat när Sara säger sig vilja möta klientens ”behov”, vilket legitimerar hennes auktoritet att 

genomföra handlingar, t.ex. utreda och göra upp handlingsplaner samt fatta beslut som 
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hänvisar klienten till ”rätt” instans. Relationen till arbetslösa är i sin tur, som har framkommit 

i studien, sammanlänkad med yrkesrollen. De intervjuade har i sina beskrivningar skildrat en 

asymmetrisk maktrelation som placerar klienten i en underordnad position gentemot 

socialarbetaren med de resurser dessa har i rollen som ”spindeln i nätet” och därmed också 

stort inflytande över klientens liv. Det har också framgått av Sörens skildring att denna 

ojämlika maktrelation sätts inom parantes genom att betona det professionella och 

avpersonifiera relationen där han därmed förnekar sitt eget inflytande över den arbetssökandes 

situation. Men det finns skäl att anta att Sören som grindvakt har stort inflytande över den 

arbetslöses möjligheter att få tillgång till arbetsmarknaden genom sina resurser och kontakter 

med arbetsgivare (jmf Hertzberg, 2003:19–20).   

Hjälprollen som alltså beskrivs ovan hänger samman med hur man arbetar, dvs. ett arbete 

som diskursivt här har framställts som att göra det för ”klientens skull”. Studien visar dock att 

denna hjälp handlar om att utöva makt, kontrollera och disciplinera. Detta sker genom att 

administrera och kontrollera klienten genom krav som ställs på denne. Denna relation 

karaktäriseras av ett subjekt (socialarbetaren) och ett objekt (klienten), en relation som 

beskrivs i positiva termer av socialarbetaren som uppoffrare. Studien har också visat att 

intervjupersonernas arbete är organisatoriskt förankrat, vilket Sören synliggör när han 

beskriver hur det i möten kan uppstå en konflikt mellan att å ena sidan ”stötta” och ”känna in” 

klientens situation och å andra sidan uppfylla organisationens målsättning. Av analysen 

framgår också att socialarbetarnas roll i arbetet med arbetslösa kan förstås utifrån två 

synvinklar i fråga om inflytandet över det egna arbetet. Utifrån den ena synvinkeln kan 

socialarbetarna sägas besitta ett handlingsutrymme som medför att de utifrån sin tolkning av 

organisationens ramar styr utformningen av arbetet trots uppsatta mål inom organisationen. 

Trots detta uttryck för socialarbetarens individuella handlingsutrymme kan det å andra sidan 

ses som tvivelaktigt då socialarbetarna representerar systemet och det organisatoriska ramverk 

i vilket det finns förbestämda regler och praxisformer för hur arbetet ska utformas.  

Socialarbetarna har i sina berättelser av sitt arbete beskrivit hur de avser att jobba 

individinriktat och med individuella lösningar. Men det som i studien har framkommit är att 

organisatorisk praxis, regelverk och rutiner som finns skapar ett arbete där klassificeringar 

kan tänkas standardisera arbetet med arbetslösa. I denna studie bekräftas detta genom 

implicita föreställningar om olika klientgrupper, problemtyper och hur de bör hanteras. 

Exempelvis råder föreställningar om klienter som kan bli hjälpta medan andra inte kan bli det 

när Mia talar om svårare och lättare klienter och framställer invandrarkvinnor som svårare att 

få ut i arbete, vilka i sin tur får en specialbehandling. Dessa moraliska kategoriseringar visar 
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på socialarbetarens makt att definiera problem samt hur de ska åtgärdas. Detta sker genom ett 

tolkningsföreträde som Mia besitter i och med hennes position i organisationen och gentemot 

klienten. Hennes definiering av invandrarkvinnor som socialt avvikande i samhället bekräftar 

deras behov av speciella insatser och därmed Mias legitimering av sitt arbete. Detta synliggör 

socialarbetarens inflytande (maktutövning) över arbetet genom kategorisering av klienters 

tillhörighet, vilket i det här fallet sker genom hennes uppfattningar (sanning) om 

invandrarkvinnor. 

Studien visar också på att det är systemet som skapar klienten och inte klienten som skapar 

systemet (jmf Järvinen, 2002:75a). Detta synliggörs när Sara talar om ”gråzonsklienter” som 

inte passar in i någon välfärdsinstitution då denna grupp inte är en definierad klientkategori i 

enlighet med institutioners ramverk och praxis. Socialarbetarna skildrar sitt arbete som 

präglas av utredning, kartläggning och bedömningar utifrån klientens situation. Detta tyder på 

det som Foucault beskriver som pastoralmakt, en maktutövning som kräver omfattande 

kunskap av klientens situation, vilket sker genom nyss nämnda utredningsförfarandet. Denna 

makutövning utövas som positiv på ytan men söker i grunden anpassa individen till det 

”normala” genom att definiera klienten som avvikande vilket också bekräftar dennes behov av 

stöd och hjälp.  

Vad beträffar socialarbetarnas syn på vad som orsakar arbetslöshet framgår av studien att 

de ser den aktuella ekonomiska situationen med företagsnedläggningar och varsel som 

dominerande orsak. Dessa orsaker som framställs diskursivt av socialarbetarna avspeglar den 

dominerande förklaringen som råder i samhället till följd av kollektiva definitionsprocesser 

där socialarbetarna är en av aktörerna. Detta skapar större förståelse av att socialarbetarna inte 

är neutrala och isolerade aktörer som agerar enbart utifrån organisationens ramar utan att 

deras arbete påverkas även av det samhällsklimat som råder. Vidare hävdar socialarbetarna att 

arbetslöshet lika sannolikt kan drabba vem som helst. Detta synsätt förbiser interrelationen 

mellan individ och samhälle då man antar att människors tillhörighet till olika 

samhällsgrupper inte har någon inverkan för deras möjligheter till arbete. Socialarbetarnas 

påpekande att det inte finns några mönster för vilka som blir arbetslösa kan förstås som att de 

avkontexualiseras individen genom att ”plocka ut” denne från samhället och de villkor som 

avgör dennes chanser vad gäller inträde till arbetsmarknaden. Arbetslöshet blir ett individuellt 

problem vilket får konsekvenser för de åtgärder som socialarbetarna anser viktiga för att 

motverka arbetslöshet. Det som kan ses i detta sammanhang av socialarbetarnas uttalande är 

att det finns en konsensus mellan hur de ser på arbetslöshet och vilka åtgärder som de tycker 

är viktiga. Utifrån socialarbetarnas diskursiva konstruktioner av arbetslöshet och dess orsaker 
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betonar de individinriktade åtgärder i form av utbildningsinsatser för omskolning och 

kompetensutveckling och praktikplatser. På detta sätt så legitimerar socialarbetaren det egna 

arbetet. Detta tyder på att åtgärder som socialarbetarna har till förfogande och de åtgärder som 

de anser nödvändiga för att minska arbetslöshet i första hand handlar om att legitimera och 

hålla den egna organisationen vid liv snarare än att minska arbetslöshet.  

Det som också bör diskuteras är studiens svagheter respektive styrkor. Som studien har 

visat finns det klassificeringar och maktutövningsformer, som vilar på både formella 

(organisatoriska praxis och regler) och implicita uppfattningar om arbetslösa och arbetslöshet. 

Det är dessa villkor som socialarbetarna i studien som deras arbete är strukturerande och 

styrande i fältet. Detta kan tyckas vara deterministiskt då socialarbetarna inte har inflytande 

över att kunna göra strukturella förändringar i sitt fält. Men studien ska inte ses som att dessa 

socialarbetare medvetet vill bevara dessa strukturer, utan den ska förstås som ett försök till att 

framhäva de betingelser socialarbetarnas arbete med arbetslösa är strukturerad utifrån. Denna 

studie kan därmed också ses som ett närmande av de mest grundläggande komponenter som 

utgör dessa socialarbetares doxa. 

Vidare kan det tyckas att vi inte lyft fram skillnader mellan organisationerna i resultatet. 

Givetvis är arbetsförmedlingen och socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd två 

skilda myndigheter med olika utformning av arbetet. Men det vi har intresserat oss för i den 

här studien är arbetarnas egna beskrivningar av sitt arbete och om deras deras syn på 

arbetslöshet. Vi har varit ute efter socialarbetarnas subjektiva föreställningar om sina möten, 

relationer och sin roll vad de anser vara viktigt i deras arbete, vilka villkor de anser spela in 

osv. Därför har inte fokus riktats mot formella organisationsregler om tillvägagångssätt i 

arbetet eller i samband med ett ärende, där de två organisationerna säkerligen skiljer sig åt. I 

vår studie har det framkommit hur socialarbetarna som företrädare för offentliga 

välfärdsinstitutioner riktade mot oftast resurssvaga människor ser mycket gemensamt vad 

gäller sitt arbete med arbetslösa. Även om skillnader framkommer från enskilda handläggare 

så finns ingen specifik relation i detta avseende mellan subjektiv föreställning och 

organisation, dvs. att det inte av vår studie framgår några gemensamma svar som är gällande 

för alla tre intervjuade på arbetsförmedlingen som står i motsättning till alla tre intervjuade på 

socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Vidare har informanternas uttalanden 

tolkats utifrån ett maktperspektiv och symbolisk interaktionism. Både arbetsförmedlingen och 

socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bestånd ska förstås som ett fält för vilka dessa två 

välfärdsinstitutioner ingår. Socialarbetarna som inom dessa områden är aktörer. Deras 

gemensamma föreställningar och diskurser har varit i fokus för att besvara syftet med 
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undersökningen. Resultatet har visat att det finns likheter som utgör dominerande diskurser 

utifrån frågeställningarna i undersökningen. 

De ämnesområden som studien avsett att undersöka har genom tillämpningen av de valda 

teoretiska perspektiven placerats i ett socialt sammanhang för vilken ett antal socialarbetares 

beskrivningar av sin yrkesroll, möten och relationer samt diskurserna om arbetslöshet som 

fenomen och arbetslösa klienter har analyserats. Detta har bidragit till en ökad förståelse för 

hur dessa socialarbetare uppfattar sitt arbete med arbetslösa klienter då deras beskrivningar 

blivit belysta mot bakgrund av den egna institutionens regler och praxis samt förhållandet 

mellan socialarbetarnas uppfattningar i relation till det samhälle de lever i. Det som har 

framkommit efter analys av socialarbetarnas beskrivningar är dels hur olika maktaspekter 

finns inbäddade i deras arbete med arbetslösa klienter, dels hur socialarbetarnas 

konstruktioner av arbetslöshet och arbetslösa samt hur de legitimerar sina åtgärder för att 

minska arbetslöshet.  Det ska tilläggas att i denna studie har inga försök till att lösa eller ge 

förslag på hur socialarbetare ska förhålla sig till denna mellanmänskliga struktur som har 

beskrivits här mellan socialarbetaren och klienten. Men sannolikt bidrar denna studie till en 

form av frigörelse genom att synliggöra maktaspekterna och dominerande diskurser kring 

arbetslöshet och arbetslösa, vilket öppnar upp för problematisering av det som många 

socialarbetare är överens om men som ingen talar om, i föreliggande studie de 

dominansrelationer som finns mellan företrädare för systemet (socialarbetare) och klienten 

samt socialarbetarnas uppfattningar kring fenomenet arbetslöshet och arbetslösa.  

Vi har genomfört intervjuer med socialarbetare där de har fått diskutera kring fenomenet 

arbetslöshet samt att de har fått beskriva sitt arbete med arbetslösa. Dessa socialarbetare 

företräder och representerar två offentliga välfärdsinstitutioner, arbetsförmedlingen och 

socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Det som hade varit fuktbart för ytterligare 

forskning i ämnet är att synliggöra hur socialarbetare utför deras arbete i andra områden, vilka 

informella klient- och problemkategoriseringar, de ideologier och målsättningar som sociala 

arbetet grundar sig på. Denna studie har behandlat socialarbetarnas beskrivningar av deras 

arbete med arbetslösa klienter, det skulle vara fruktbart med liknade studier, som alltså inte 

fokuserar på ”klienten” utan socialarbetaren arbete med andra socio- ekonomiskt svaga 

grupper, om hur makten där gör sig synlig. Det hade varit intressant att göra dessa fortsatta 

undersökningar i form av observationsstudier för att kunna jämföra det som socialarbetarna 

säger att de gör med hur de praktiserar sina idéer - i mötet med klienten. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 
Personen 

- Vad arbetar du med på arbetsförmedlingen/ekonomiskt bistånd? Vad är dina 
uppgifter? 
- Hur länge har du jobbat med detta? 
- Hur trivs du på din arbetsplats? 

 
Yrkesrollen 
 

- Hur kommer det sig att du valde att arbeta på ekonomiskt bistånd/ 
arbetsförmedlingen? 
- Vad hade du för förväntningar på arbetsplatsen? Var det som du hade tänkt dig? 

 
- Vad anser du om din roll som arbetsförmedlare/biståndshandläggare? 
- hur bär du dig åt för att ”leva upp” till denna roll? Ser du några hinder/svårigheter? 
Ge exempel 

 
- Vad anser du vara den viktigaste funktionen i ditt arbete med arbetslösa 
klienter? 
- ge exempel på hur detta ser ut i praktiken, konkretisera 
 
- Hur skulle du vilja beskriva din relation till dessa klienter?  

 
Arbete med arbetslösa klienter 
 

- Vad tycker du är karaktäristiskt i ett möte med arbetslösa klienter? Kan du se 
några mönster som är typiska? 

 
- Berätta om ditt senaste möte med en arbetslös klient.  

 
- Vilka förutsättningar behövs för att interaktionen mellan dig och klient ska 
skapas i positiv riktning? Ge exempel 

 
- Vilka hinder/svårigheter ser du i ditt arbete med dessa klienter? Vad kan 
försvåra arbetet?  

 
- Hur har de förändringar som skett inom arbetsförmedlingen påverkat 
förutsättningarna för din relation med klienter?  

 
Arbetslöshet 
 

- Vilka associationer får du kring begreppet arbetslöshet? 
 

- Vad tycker du att det finns för bild av arbetslöshet i samhället? Orsaker, omfattning 
och konsekvenser 
- Stämmer denna utifrån dina erfarenheter från arbetet med arbetslösa?  
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- vilka åtgärder tycker du är viktiga för att arbeta mot arbetslöshet?  
 
- Vad ser du att dina insatser bidrar med till klienten? 
 
 
- Utifrån dina erfarenheter, vad kan sägas känneteckna arbetslösa klienter? 

 
- Ser du några återkommande mönster hos dessa individer och deras situation? 

 
- Ser du några typiska orsaker till att klienter fortsätter att vara arbetslösa? Vad kan det bero 
på? 

 
- Har du någon mer att tillägga kring det som vi har diskuterat om? Kommer du på nått mer 
som du skulle vilja säga på någon fråga? 
 

 


