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Abstract  

Author: Carolina Berthlin & Emma Simonsson 

Title: The Path to Self-Sufficiency: A qualitative study of categorization processes 

for young adults with social assistance [translated title] 

Supervisor: Torbjörn Hjort 

Assessor: Hans-Edvard Roos 

The aim of this study is to understand the practice of social work focused on young 

adults receiving social assistance from an organization theory perspective. The 

purpose of this paper is to describe and analyze how categorization within the social 

services affects the choices and actions made by social workers throughout the 

clients’ process towards self-sufficiency. The empirical data the study relies upon 

consists of six semi-structured interviews performed on social workers in three 

different municipalities in Sweden. The analytical tools used to illustrate the 

categorization process were Yeheskel Hasenfeld’s theory of human service 

organizations and Charles Tilly’s theory of durable inequality. The study shows that 

the work performed by the social workers is affected both by the characteristics in the 

different stages along the client process, as well as the structure within the 

organization that sets the framework for the categorization of clients. We found that 

clients are divided into different categories in relation to how near or far from the 

labor market they stand, which determines what services they are offered. 

Furthermore, the study suggests that the categories created within the organization are 

dependent on the criteria formulated by the external actors that provide work-related 

actions in cooperation with the social services.  

 

Keywords: human service organization, social assistance, categorization, organization 

process, young adults. 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till de respondenter som ställt upp och deltagit i vår 

studie, utan er hade den aldrig tagit form. Ett lika stort tack vill vi tillägna vår 

handledare Torbjörn Hjort som bistått med konstruktiv kritik och en entusiasm som 

har gett oss ny energi i stunder då arbetet känts tungt. Ni ska ha ett stort tack!  

Carolina Berthlin & Emma Simonsson 

Lund 2015 
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1. Problemformulering 

Under början av 1900-talet utgjorde samhällets sociala skyddsnät ett yttersta stöd för 

äldre, sjuka och funktionshindrade, men under de senaste decennierna har behovet av 

socialt och ekonomiskt stöd ökat bland den yngre delen av befolkningen (Salonen 

2000:172). Med orsak av detta har välfärdssystemet kommit att belastas allt tyngre 

med en målgrupp som det tidigare inte varit avsett att ta ansvar för (ibid.). 

Under 2013 mottog strax över 270 000 människor i Sverige ekonomiskt bistånd i 

någon form, varav nästan 70 000 av dessa var i åldersspannet 18-24 år (Statistiska 

Centralbyrån 2013). Alltså befann sig närmare en fjärdedel av alla som mottog 

försörjningsstöd under 2013 inom gruppen unga vuxna. En konsekvens av detta 

märks av i de senaste årens social- och arbetsmarknadspolitiska reformer som har 

präglats av ett allt större fokus på skräddarsydda insatser för unga vuxna. Detta har 

yttrat sig i bland annat initiativ till politiska insatser som riktar sig särskilt till 

klientgruppen unga arbetslösa, såsom regeringens införande av 90-dagarsgarantin för 

unga (prop. 2014/15:1). Även flertalet kommunala nyetablerade projekt som inriktats 

på insatser för unga arbetslösa har visat sig ge en sådan positiv effekt att de efter hand 

har kommit att bli permanenta. 

Samma tendenser återspeglas inom det sociala arbetet med unga vuxna, där särskilt 

försörjningsstödsenheterna inom socialtjänsten är en del av den kommunala sociala 

omsorgen som har specialiserats drastiskt. Från att samtliga klienter med 

försörjningsproblematik tidigare utgjorde en enhetlig grupp försörjningsstödstagare, 

hanteras de nu i olika sektioner, arbetsgrupper eller team beroende på faktorer såsom 

ålder, försörjningshinder eller social problematik (Bergmark & Lundström 2005). I 

många stadsdelar har försörjningsstödsenheterna kommit att delas in i arbetsgrupper 

eller enheter som inriktar sig särskilt på unga vuxna (ibid.). Även om formen och 

graden av socialförvaltningarnas specialisering varierar kommuner emellan, så syns 

denna omorganiseringstrend nationellt (Bergmark & Lundström 2005; 2008). I och 

med specialiseringen inom socialtjänsten har de olika målgrupperna blivit än mer 

tydligt definierade och avgränsningarna mellan dem snävare. 
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För att socialtjänsten ska kunna utföra ett målinriktat arbete är man inom 

organisationen beroende av att kunna identifiera sina klienter och fastställa dess 

kategoriella tillhörigheter utifrån olika problematik och potentiella lösningar på den 

(Knutagård 2013). I avgörandet av vem som tillhör vilken kategori krävs tydliga 

avgränsningar, vilka inom socialtjänsten utgörs av specifika krav och villkor i relation 

till socialsekreterarnas tillgång till insatser.  

Kategoriseringen utgör även en essentiell del i de människobehandlande organisa-

tionernas legitimitetsskapande, då de uttalade kategorierna ger uttryck för 

organisationernas bestämmanderätt över vad som anses vara sociala problem och inte 

(Knutagård 2013). En konsekvens av detta kan dock vara att organisationsordningen 

internaliseras av såväl socialsekreterarna som klienterna som en objektiv verklighet, 

vilket leder till att kategoriseringen tas för given och inte ifrågasätts i arbetet (Levin 

2013). Dessa förgivettaganden riskerar alltså i förlängningen att begränsa social-

sekreterarnas agerande och strategier i arbetet med klienterna (ibid.).  

Med anledning av detta har vi kommit att intressera oss för hur organisationens 

kategorisering i arbetet med unga vuxna försörjningsstödstagare kommer till uttryck i 

socialsekreterarnas arbete. Att undersöka arbetet med just unga vuxna intresserar oss 

då målgruppen på senare år har vuxit samtidigt som det tycks finnas en uppfattning 

om att arbetet med unga vuxna är relativt dynamiskt, då fler klienter kommer ut i 

självförsörjning i jämförelse med gruppen försörjningsstödstagare över 25 år. Även 

lösningarna för unga vuxna har kommit att anpassas i takt med den allt tydligare 

specialiseringen inom socialtjänsten, vilket gör frågan om hur arbetet påverkas av 

organiseringen i förhållande till insatserna än mer aktuell att studera närmare. 
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterarnas försörjningsstöds-

relaterade arbete med unga vuxna utformas och påverkas av organisationens 

kategorisering av klienter. 

Vid genomförandet av studien utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

 Vilka kategorier kan identifieras i klienternas ärendeprocess? 

 Vad styr utformningen av kategoriseringen i arbetet? 

 Hur präglas socialsekreterarnas arbete av organisationens kategorisering? 

2. Bakgrund 

Nedan inleder vi med en redogörelse för hur socialtjänstens försörjningsstöds-

relaterade arbete har vuxit fram och förklarar innebörden av ekonomiskt bistånd i 

Sverige idag. Vi presenterar socialtjänstens organisering av försörjningsstödsarbetet 

samt den reglerande lagstiftningen för att läsaren, oavsett tidigare inblick eller 

erfarenhet av socialtjänstens arbete, ska få en grundläggande förståelse för området 

och arbetet i sin helhet. 

2.1 Historik 

Socialvårdslagstiftningen går att spåra så långt tillbaka som till slutet av 1700-talet, 

då den första fattigvårdslagstiftningen började ta form (Åström 2000). Lagarnas 

uppkomst motiverades till en början med att det fanns behov hos staten att klargöra 

vem som ansvarade för de olika kategorierna av icke-arbetsföra medborgare i landet, 

delvis även för att bättre kunna kontrollera desamma. Från att den sociala omsorgen 

fram till 1900-talets mitt byggt på frivilligt arbete så startades flera socialinstitut 

runtom i landet. Samtidigt utvecklades de nationella socialförsäkringar som utgjorde 

grunden för det svenska välfärdssamhället, såsom barnbidrag, sjukpenning och 

arbetslöshetsskydd (ibid.). 

Socialtjänstens övergripande arbete regleras sedan 1980-talet av Socialtjänstlagen 

(2001:453), vidare benämnd SoL, som inleder med att beskriva hur socialtjänstens 
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verksamhet ska främja människors sociala och ekonomiska trygghet med en 

utgångspunkt i respekt för individens självbestämmande (Socialstyrelsen 2013). Just 

individens eget ansvar är något som Socialstyrelsen (ibid.) belyser starkt, vilket man 

menar ska stärkas av socialtjänstens bistånd utan att frånta människor deras integritet 

utifrån dess förutsättningar. 

2.2 Försörjningsstöd 

Behovet av ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, eller tidigare kallat socialbidrag, 

har genom historien sett olika ut men beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som den 

vanligaste orsaken till att individer kommer i kontakt med socialtjänsten och utgör 

ungefär hälften av den totala kostnaden i landets individ- och familjeomsorg. 

Ekonomiskt bistånd har alltid syftat till att fungera som samhällets allra yttersta 

skyddsnät och Socialstyrelsen (ibid.) beskriver försörjningsstödet som ett tillfälligt 

komplement vid inkomstbortfall när det generella välfärdssystemet inte räcker till. 

Ansvaret hos kommunen enligt 2 kap 1 § SoL (SFS 2001:453) är att man genom 

biståndet ska tillgodose invånarna en skälig levnadsnivå, när detta inte kan ske genom 

annan inkomst. Ekonomiskt bistånd beviljas utifrån portalparagrafen 4 kap 1 § 1st 

SoL, som förtydligar att den som inte kan tillgodose sina egna behov på ett eller annat 

vis ska berättigas ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 

Då det svenska socialförsäkringssystemet bygger på en stark koppling mellan med-

borgaren och dess individuella prestationer på arbetsmarknaden, så tillämpas ofta 

försörjningsstödet när sådana kopplingar av olika anledningar saknas (Socialstyrelsen 

2013). Ett exempel på detta kan vara att en individ har stått utanför arbetsmarknaden 

under en längre tid och därmed inte haft möjligheten att tillägna sig ekonomisk 

trygghet i form av arbetslöshetsersättning. Det ekonomiska biståndet prövas 

individuellt och bedömningen av rätten till bistånd ska baseras på den enskildes 

behov utifrån den individuella situationen (ibid.). Bestämmelser för vilka behov som 

ska tillgodoses genom ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap 1 § samt 3 § SoL. 

Socialtjänstens ekonomiska bistånd har två övergripande uppgifter: försörjning och 

självförsörjning (Socialstyrelsen 2013). Förutom att försörjningsstödet ska tillförsäkra 
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den enskilde en skälig levnadsnivå för tillfället så ska det försörjningsstödsrelaterade 

arbetet även verka för att den enskilde blir självförsörjande ur ett långsiktigt 

perspektiv. Vid arbete med såväl unga vuxna som vuxna över 25 år som uppbär 

försörjningsstöd kan det bli aktuellt för socialsekreteraren att ställa krav på 

motprestation för att individen ska bredda sina arbetslivserfarenheter under tiden med 

försörjningsstöd och därmed i förlängningen öka sina möjligheter till självförsörjning. 

Detta kan ske genom insatser som till exempel deltagande i praktik eller annan 

kompetenshöjande aktivitet.  

Socialtjänstens huvudsakliga uppdrag är alltså att stödja kommunernas invånare med 

kompetenshöjande insatser för att de ska förbättra sin position på arbetsmarknaden 

och i förlängningen bli självförsörjande. För att åstadkomma detta tar man hjälp av 

olika aktörer och verksamheter som bistår med insatser. De vanligast förekommande 

samarbetena sker med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men även med 

psykiatrisk verksamhet och kommunala arbetsmarknadsenheter (Minas 2008). Såväl 

arbetets organisering som samarbetets uppbyggnad skiljer sig mellan olika kommuner 

och är anpassat efter kommunens aktuella problembild (ibid.).  

3. Tidigare forskning  

Socialt arbete inom socialtjänsten är ett väl utforskat område. För att avgränsa 

tillämpbar tidigare forskning för vår uppsats har vi valt att använda oss av studier som 

fokuserar främst på försörjningsstöd, ungdomsarbetslöshet, aktiveringspolitik och 

organisering av arbetet inom socialtjänsten. Det intressanta för oss har varit att titta 

närmare på forskning som belyser såväl unga vuxnas förändrade villkor inom 

ramarna för socialtjänstens arbete som verksamheternas samspel med yrkesutövarna 

inom dem, samt organiseringens påverkan på arbetet och vad som motiverar 

förändringar inom människobehandlande organisationer. Nedan redogör vi för 

utvalda delar av forskningen som har fungerat som stöd vid genomförandet av studien 

i sin helhet. 
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Då det försörjningsstödsrelaterade arbetet inom socialtjänsten som tidigare nämnt har 

kommit att inrikta sig allt mer på unga vuxna som är mer eller mindre arbetsföra, så 

har även det senaste decenniets forskning fokuserat allt mer på ungdoms-

arbetslöshetens utbredning. Anna Angelin belyser i sin avhandling Den dubbla 

vanmaktens logik: En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidrags-tagande 

bland unga vuxna (2009) hur en tidig marginalisering av unga vuxna som står utanför 

arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd ofta bidrar till en omfattande 

problematisk livssituation på längre sikt. Angelin (ibid.) analyserar sitt material med 

stöd i Konauers teori om social exklusion och diskuterar de unga vuxnas 

etableringsmönster utifrån olika aspekter av detta. Angelin (ibid.) kommer i sin studie 

fram till att de unga vuxna bidragstagarnas livssituation karaktäriseras av en 

marginaliserad position i relation till välfärdssamhället, vilket i sin tur bidrar till en 

upplevd och/eller faktisk brist på autonomi i förhållande till sina 

förändringsmöjligheter på lång sikt. Angelins (ibid.) slutsatser visar tydligt på de 

allvarliga konsekvenser som uppstår ur en långvarig distansering från arbets-

marknaden, vilket är aktuellt för vår studie då vi undersöker hur socialsekreterarnas 

arbete är kopplat till direkta följder av kategoriserande processer som gör sig gällande 

i arbetet. I vår studie utgår vi ifrån antagandet om att en distansering mellan individer 

och arbetsmarknaden ses som problematisk på såväl kort som lång sikt. 

Rickard Ulmestig diskuterar i sin artikel Individualisering och arbetslösa ungdomar 

(2013) hur utvecklingen av arbetsmarknadspolitiska insatser har gått mot en allt 

tydligare individualisering inom arbetet med arbetslösa ungdomar som är aktuella för 

försörjningsstöd. Ulmestig (ibid.) problematiserar utbredningen av individuellt 

anpassade insatser i den svenska välfärdspolitiken och menar att en individfokuserad 

utformning av arbetsmarknadsåtgärder både kan verka inkluderande och 

exkluderande för de berörda klienterna. Denna företeelse är i vår studie påtaglig då 

deltagarna i vår undersökning onekligen berörs av den allt mer individualiserande 

trenden, vilket blir tydligt i processen för genomförandet av insatserna inom ramarna 

för det försörjningsstödsrelaterade arbetet. 
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Agneta Hedbloms avhandling Aktiveringspolitikens Janusansikte (2004) fokuserar i 

stort på hur aktiveringspolitiken skapar förutsättningar för invandrade män och 

kvinnor som ska etableras på arbetsmarknaden. Målgruppen i sig är inte relevant för 

vår studie, utan det intressanta ligger i Hedbloms (ibid.) resonemang över 

socialsekreterarnas arbete med klienterna och hur aktiveringspolitiken kan kopplas 

till differentiering. De differentieringsmönster som Hedblom finner går att utläsa i hur 

aktiveringsåtgärder fördelas och hur processen för individens utveckling gentemot 

arbetsmarknaden följer dessa differentieringsmönster, som i sin tur reproduceras av 

socialsekreterarna (ibid.). Det Hedblom (ibid.) kommer fram till i sin avhandling är 

de lokala skillnader som förekommer i vilken vikt man lägger vid olika delar av 

aktiveringspolitiken, samt att differentieringen i den lokala fördelningen av krav och 

resurser avgör vem som inkluderas i de aktuella insatser som finns att tillgå lokalt. 

Slutligen tar Hedblom (ibid.) upp att den differentieringsform som behandlar alla 

jämlikt utifrån samma förutsättningar tycks vara den som gynnar klienternas 

integrering på arbetsmarknaden. Att hantera klienter oberoende av stereotypa 

föreställningar, genererar på så vis en rättvisande utplacering av individer i de 

insatser som finns.  

Jenny Nybom skriver i sin avhandling Aktivering av socialbidragstagare (2012) om 

långvariga försörjningsstödstagare med ett fokus på insatser som ska stärka 

individerna på arbetsmarknaden, där hon menar att socialpolitiken präglas av en allt 

starkare princip för aktivering av biståndstagare. Nybom (ibid.) belyser hur 

samhällets förändringar i form av högre arbetslöshet, större konkurrens på arbets-

marknaden och högre trösklar för tillgång till A-kassa har gjort socialtjänstens 

aktiveringsformer än mer betydelsefulla för klienterna. Utifrån en sammanställning 

av fyra artiklar redogör Nybom (ibid.) för hur socialtjänsten tillämpar aktiverings-

insatserna olika på sina olika klienter. Det som framkommer av resultatet visar på 

stora variationer i hur aktiveringen ter sig kommunerna emellan. Nybom (ibid.) 

belyser de olika mönster som uppkommer vid arbetet med aktivering och ekonomiskt 

bistånd, där ett av dem innebär att socialsekreterarna tenderar ha stereotypa 

uppfattningar av olika grupper försörjningsstödstagare. Ett annat är att de insatser 

som sätts in inte alltid har någon tydlig koppling till klientens specifika 
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försörjningsproblematik, exempelvis att endast en liten del får möjlighet att ta del av 

resursaktivering som syftar till att minimera hinder som utgörs av brist på 

utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Ett ytterligare mönster speglar en gleshet av 

klientsamtal och möten, vilket inte gick i hand med förutsättningarna för de 

handlingsplaner som socialtjänsten arbetat fram. Från Nyboms (ibid.) avhandling 

tenderar de mönster hon kunnat utröna skapa en intressant aspekt för vår studie, då vi 

ämnar undersöka just kopplingen mellan socialsekreterarnas bedömningar och beslut 

i det försörjningsstödsrelaterade arbetet med unga vuxna i förhållande till 

aktiveringsinsatserna.  

Katarina Hollertz (2010) baserar sin avhandling Problemen förgår, lösningarna 

består: Organisering av kommunala insatser för unga vuxna med försörjnings-

problem på en komparativ studie av organiseringen av insatser för unga vuxna med 

försörjningsproblematik mellan åren 1993 och 2005 med utgångspunkt i fyra enskilda 

kommuner. Studien syftar till att undersöka de sociala mekanismer som har haft 

betydelse för organiseringen av insatser under perioden 1993-2005. Hollertz (ibid.) 

tar, liksom Ulmestig (2013) och Angelin (2009), upp hur de konjunkturförändringar 

som skett i samband med 1990-talets ekonomiska kris har inneburit stora 

konsekvenser för just ungdomsarbetslösheten och antalet unga med 

försörjningsproblematik. Vidare belyser Hollertz (2010) att studien visar på 

gemensamma tendenser i förändringar av det organiserade arbetet hos de kommuner 

som har undersökts, vilka alla tycks ha gått mot en tydligare individualisering av 

insatserna och implementerat fler riktade insatser mot just de unga 

försörjningsstödstagarna. Avhandlingen belyser ett flertal aspekter av förändringar 

inom det försörjningsstödsrelaterade arbetet i förhållande till lösningarnas karaktär. 

De för oss mest centrala slutsatser som Hollertz (ibid.) drar är att kommunerna 

använder sig av lösningar som har lång tradition och en vedertagen plats inom det 

försörjningsstödsrelaterade arbetet, trots att det finns knapphändigt med utvärderingar 

av insatsernas faktiska effekter för klienterna. Vad Hollertz (ibid.) belyser ytterligare 

är att även om en andel unga vuxna försvinner ur försörjningsstödssystemet så 

betyder inte det nödvändigtvis att problematiken blir mindre, att ungdoms-

arbetslösheten sjunker eller att de unga blir självförsörjande genom förvärvsarbete. 
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Hollertz (ibid.) menar att insatsernas, snarare än problematikens, karaktär är det som 

sätter agendan för hur det försörjningsstöds-relaterade arbetet organiseras inom 

socialtjänsten.  

I artikeln Decentralization and Centralization - Governing the activation of social 

assistance recipients in Europe (2012) beskriver Renate Minas, Sharon Wright och 

Rik van Berkel decentraliseringen och centraliseringen vid styrningen av aktiverings-

politiken inom biståndsarbete utifrån en komparativ studie mellan Sverige, 

Storbritannien och Nederländerna. Minas et al. (ibid.) belyser hur den svenska 

aktiveringspolitiken styrs genom en kombination av nationell och lokal kontroll, i 

Nederländerna har man medvetet valt en styrning mot lokal nivå, medan styrningen i 

Storbritannien präglas av en starkt centraliserad beslutfattande politik. I alla tre fall 

kan man identifiera en förändring i maktfördelningen, där fler nationella initiativ 

vittnar om att lösningen består av att underlätta för medborgarna att i större 

utstäckning omfattas av arbetslöshetsförsäkringar snarare än behovsprövade bidrag. 

Den skillnad som Minas et al. (ibid.) belyser i sin artikel mellan Sverige, Neder-

länderna och Storbritannien påvisar hur olika länders sociala system styrs och är 

uppbyggda utifrån den struktur som är implementerad i deras arbete. Jämförelsen 

skapar en förståelse för vår studie utifrån aktiveringspolitiken i två andra europeiska 

länder, vilket till viss del har givit oss ett överskådligt perspektiv för hur aktiverings-

politiken är utformad i Sverige utifrån landets specifika kontext.  

4. Metod 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma 

socialsekreterare som arbetar på tre olika försörjningsstödsenheter med inriktning på 

unga vuxna. Utifrån intervjuerna har vi analyserat det empiriska materialet med stöd 

av valda teorier för att belysa hur organisationernas kategorisering kan ta sig uttryck i 

socialsekreterarnas arbete. Metodavsnittet inleds med en redogörelse för den 

metodologiska ansatsen för vår uppsats, därefter beskrivs vilka metoder vi har använt 

oss av vid undersökningens genomförande, samt vilka ställningstaganden som gjorts 

inför respektive moment. Vi går därefter vidare med en beskrivning av det empiriska 
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materialet och bearbetningen av det, samt hur vi har fördelat arbetet med uppsatsen 

mellan oss båda. Slutligen förs en diskussion kring de etiska aspekter som vi har 

beaktat vid studiens utformning, genomförande och presentation.  

4.1 Metodval: Kvalitativ metod 

Inom ramarna för vår kvalitativa ansats har vi genomfört intervjuer för att insamla 

empiriskt underlag att analysera. Den främsta fördelen med att använda intervju som 

metod är att man på kort tid kan få en mycket omfattande inblick i ett specifikt 

område eller samhällsfenomen utifrån den studerade populationens perspektiv 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Genom att använda oss av en kvalitativ 

intervjuform har vi haft möjlighet att insamla allt från respondenternas egna 

beskrivningar av arbetet de utför till deras uppfattningar av sina handlingsmönster, 

vilka kan vara svåra att greppa med hjälp av kvantitativa mätinstrument då dessa 

främst ger standardiserade resultat utan utrymme för egna formuleringar direkt från 

respondenterna (ibid.).  

Bryman (2011) menar att den interna validiteten är hög i en kvalitativ studie då vi 

som forskare är delaktiga vid insamling och analytiskt arbete med de data som 

studien kommer bygga på. Dessvärre är den externa validiteten inte lika självklar då 

studien endast är genomförd på ett specifikt urval och inte på en hel population, vilket 

gör studien mindre generaliserbar då den syftar till ett visst fenomen (Jacobsen 2002). 

Då studien är knuten till ett specifikt fenomen kan dock enligt Jacobsen (ibid.) en 

teoretisk generalisering göras då de slutsatser som speglas av teorin kan kopplas till 

andra studier som kommit fram till liknande teoretiska resonemang. De resultat och 

teoretiska resonemang som denna studie visar kan även urskiljas i den tidigare 

forskningen som vi har berört, vilket ökar den teoretiska generaliserbarheten och 

därmed den externa validiteten i vår studie. 

4.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Utformningen av kvalitativa intervjuer kan variera beroende på forskningens syfte 

och forskarens egna angreppssätt (Bryman 2011). Vi har valt att använda oss av en 

semi-strukturerad intervjuform, vilket är ett mellanting i förhållande till strukturerad 
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och fokuserad intervjumetod (May 2001). Inför intervjuerna utformade vi en 

intervjuguide med ett antal frågor utifrån olika teman som vi använde på ett flexibelt 

sätt vid intervjuerna (se Bilaga 2). Detta då metodens flexibilitet har möjliggjort för 

oss att ställa följdfrågor utifrån vad situationen har tillåtit och krävt. Intervjuguiden 

utformades utifrån frågeställningarna vi hade ställt upp, med fokus på det praktiska 

arbetet på försörjningsstödsenheterna i förhållande till hur klienterna sorteras och 

kategoriseras inom organisationen. Vid formuleringen av intervjufrågorna strävade vi 

efter att använda oss av öppna intervjufrågor med utrymme för respondenterna att 

själva formulera sina tankar kring de områden vi undersökt.  

Vi har upplevt fördelarna med intervjuformen då vi under intervjuernas och studiens 

gång har haft möjlighet att anpassa både ordningsföljden och utformningen av 

frågorna för att få mesta möjliga mättnad i vår empiri. Särskilt vid första 

intervjutillfället märkte vi tydligt vilka frågor och formuleringar som passade i 

sammanhanget, vilket gjorde att ordningsföljd och formuleringar vid de kommande 

intervjuerna anpassades något. Att använda sig av en strukturerad intervjumetod hade 

möjligtvis kunnat tillägna oss en tydligare bild av administrativa och organisatoriska 

skillnader som uppkommit ur empirin (jfr. Bryman 2011). Då vi inte varit ute efter 

dessa, utan snarare strävade efter att undersöka mönster i hur socialsekreterarna 

beskriver arbetet inom organisationerna, så såg vi att den semi-strukturerade intervju-

formen fungerade som ett bra verktyg för att få grepp om detta. Även om vi har 

genomfört vår studie med hjälp av respondenter från olika organisationer så har vi 

inte strävat efter att göra en komparativ undersökning. Om så hade varit fallet så hade 

en mer strukturerad intervjuform, alternativt en kvantitativ ansats, varit att föredra, då 

det hade möjliggjort en tydligare jämförelse organisationerna emellan (ibid.). 

4.3 Urval 

Vi har vid insamlingen av empiriskt material, som tidigare nämnt, intervjuat totalt sex 

tjänstemän som är yrkesverksamma inom försörjningsstödsenheter på tre olika 

socialförvaltningar, detta då avsikten med studien har varit att undersöka det 

praktiska försörjningsstödsrelaterade arbetets uppbyggnad och socialsekreterarnas 

handlande i relation till detta, vilket bäst kan beskrivas av de yrkesverksamma 
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socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd själva. För att komma i kontakt med 

potentiella respondenter använde vi oss av ett målstyrt kedjeurval (jfr. Bryman 2011). 

Detta gjorde vi genom att skicka ut en förfrågan till totalt 15 enhetschefer på olika 

försörjningsstödsenheter och enheter för unga vuxna på olika socialförvaltningar. Vi 

strävade efter att hitta respondenter från flera olika social-förvaltningar, då vi på 

förhand var medvetna om att det finns variationer i hur arbetet är utformat i olika 

kommuner, vilket kunde ge oss en bredare bild av hur arbetet ter sig och därmed öka 

resultatens generaliserbarhet. Tillsammans med förfrågningarna skickade vi med 

övergripande information om undersökningen för dem att vidarebefordra till sina 

medarbetare (se Bilaga 1). Utskicket innehöll information om studien och dess 

förutsättningar utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002): 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-kravet.  

Därefter blev vi kontaktade av socialsekreterare från tre av förvaltningarna som 

arbetar med unga försörjningsstödstagare i olika kommuner, två från vardera 

förvaltning, som var intresserade av att delta i studien, samt ytterligare en social-

sekreterare yrkesverksam på en enhet för försörjningsstödstagare över 25 år. Vår 

ambition var från början att både intervjua socialsekreterare som arbetar med 

försörjningsstödstagare i åldern 18 till och med 25 år och de som arbetar med 

försörjningsstödstagare i åldersspannet över 25 år. Då vi endast fick svar av en 

enstaka respondent från det senare så valde vi att medvetet bortse från att genomföra 

denna intervju, med syfte att avgränsa vår undersökning och delvis ändra fokus. Om 

vi ändå hade valt att använda oss av den sjunde respondenten såg vi en risk i att det 

empiriska materialet skulle bli spretigt, vilket i sin tur hade lett till svårigheter att 

begränsa våra frågeställningar. Med anledning av detta, och för att undvika att stjäla 

den sjunde respondentens tid i onödan, valde vi att begränsa vårt urval till social-

sekreterare som arbetar med unga vuxna i åldersspannet 18 till och med 25 år. 

Samtliga undersökningsdeltagare var relativt nyutexaminerade och ingen av dem 

hade arbetat inom försörjningsstöd med unga vuxna i mer än fem år. Detta gör att vi 

ställer oss frågan om den insamlade empirin och studiens resultat hade sett 

annorlunda ut om de deltagande socialsekreterarna arbetat en längre tid inom 
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organisationerna. Även om vi har intervjuat en handfull socialsekreterare från olika 

organisationer så finns det ju självklart stora personliga variationer bland 

socialsekreterare, såsom ålder, bakgrund, erfarenhet, et cetera. Bryman (2011) menar 

att urvalet alltid påverkar resultatet i större eller mindre utsträckning, vilket i sin tur 

kan göra generaliserbarheten svagare. Möjligheten att göra undantag och ställa sig i 

position gentemot organisationens samarbetspartners kan möjligtvis se annorlunda ut 

om man har arbetat inom en verksamhet länge och har större erfarenhet. Om så är 

fallet så skulle våra resultat kunna vara präglade av de nyutexaminerade social-

sekreterarnas position inom socialtjänsten. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi upplevde alla sex intervjuer som smidiga att genomföra, då respondenterna 

pratade om sitt arbete på ett avslappnat vis. Självklart uppstod vissa variationer i hur 

samma frågor genererade mer eller mindre utsvävande svar beroende på såväl våra 

formuleringar som respondenternas individuella egenskaper, vilket har ställt krav på 

en ökad medvetenhet kring vår intervjuteknik. Det som möjligen var något svårare att 

få grepp om var socialsekreterarnas egen uppfattning om begreppet kategorisering. 

När vi ställde frågor som direkt berörde begreppet så kunde vi uppleva vissa tvek-

samheter kring frågorna från flera av respondenterna. Överlag upplevde vi dock att 

respondenterna var intresserade av ämnet och att vi har fått ett utförligt empiriskt 

underlag som har varit av stort värde för studiens utgång.  

Alla intervjutillfällen förlades på socialsekreterarnas arbetsplatser i samband med 

deras arbetstid. Detta med anledning av att det finns en vinst med att befinna sig på 

respondentens egen arena, i den miljö som de utövar det faktiska arbetet där de 

handlingsmönster och uppfattningar vi vill undersöka är som mest aktuella (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (ibid.) agerar 

respondenterna olika vid intervjuer beroende på vart de äger rum. De menar att 

respondenternas svar påverkas av den specifika kontexten, så genom vårt val att 

utföra intervjuerna vid de yrkesverksammas arbetsplatser har vi på mesta möjliga vis 

frammanat respondenternas professionella synsätt och därmed minimerat risken för 

att svaren präglas av personliga åsikter och värderingar. Detta anser vi vara av stort 
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värde för syftet med vår studie, då det är just socialsekreterarnas professionella 

handlingsmönster under organisationens ramverk vi har ämnat undersöka.  

4.5 Materialbeskrivning och bearbetning av material 

Vårt empiriska underlag består, som tidigare nämnt, av sex intervjuer som vi spelade 

in för att i nästa steg kunna transkribera. Transkriberingen var en viktig del i 

forskningsprocessen då vi genom en transkribering har lärt känna vårt material, vilket 

har hjälpt oss att formulera den teoretiska grunden för det efterföljande analysarbetet. 

De transkriberade intervjuerna har vi kodat och därefter applicerat våra valda teorier 

genom att analysera materialet utifrån en kvalitativ ansats. Vid kodningen bearbetade 

vi utskrifterna grundligt genom att etikettera intervjuernas olika beståndsdelar i form 

av kategorier och begrepp som kunde återknytas till våra frågeställningar (jfr. 

Bryman 2011). Under en första genomgång av det empiriska materialet framkom ett 

antal återkommande teman som vi såg var relevanta i förhållande till studiens syfte. 

Utifrån dessa formulerade vi fyra olika etiketter som vi använde oss av vid den vidare 

kodningen: organisationens konstruktion, ärendeprocessen, klientkategorier samt 

intresseväckande och relevanta uttalanden. Detta gjorde att vi tillägnade oss en 

tydligare bild av det faktiska innehållet i empirin för att i nästa steg på ett enklare sätt 

sortera materialet mer ingående utifrån våra valda teorier om processorganisationer 

och kategorisering. Materialet kodades i flera steg med syfte att komma empirin på 

djupet och finna tydliga mönster som blev möjliga att analysera i relation till såväl 

studiens syfte som våra teorier. Efter kodningen av materialet gjorde vi en 

sammanfattande redogörelse för organisationernas uppbyggnad i de olika 

kommunerna. Dessa skickade vi till våra respondenter för granskning, och har på så 

vis försäkrat oss om att vi har uppfattat beskrivningarna korrekt.  

Eftersökningen av lämpliga teorier att använda oss av i analysen fann vi inledningsvis 

något problematisk, då vi till en början strävade efter teorier som var applicerbara på 

socialsekreterarnas individuella uppfattningar och syn på olika enskilda klienter. Vid 

kodningen av det empiriska materialet återkom vi ständigt till resonemang kring 

organisationens makt att kategorisera klientgrupper och dess påverkan på social-



 

19 

 

sekreterarnas handlande, vilket oundvikligen förde oss in på det organisations-

teoretiska spåret. Vi kunde konstatera att i följden av socialrättens uppkomst är 

kategorisering av olika målgrupper och instanser inom människobehandlande 

organisationer högst aktuell, om än ständigt föränderlig. 

Vid intervjutillfällena hade vi alltså ingen klar bild av vad det empiriska materialet 

skulle generera i, utan vi gick in med ett öppet och teoretiskt induktivt förhållnings-

sätt för att låta empirin vägleda oss vidare i arbetet (jfr. Bryman 2011). När vi väl 

kom till analysfasen fann vi tydliga mönster i intervjuerna som kunde härledas till 

förklaringar på hur organisationsprocessen karaktäriserar socialsekreterarnas 

handlande.  

Presentationen av empirin sker parallellt med analytiska resonemang kopplade till 

teorier och tidigare forskning. I vissa delar har vi sammanfattat intressanta aspekter 

som uppkommit ur det empiriska underlaget, medan vi i andra delar använder oss av 

citat direkt tagna från intervjuerna. De citat som vi har valt att använda oss av har vi 

funnit ett värde i för att tydligt kunna illustrera vad som sagts och hur detta har 

formulerats. Genom att använda oss av citaten ser vi en möjlighet att tillägna läsaren 

en större förståelse för detaljer i våra teoretiska resonemang och diskussioner. 

4.6 Sökning av tidigare forskning och litteratur  

Vid vår eftersökning av tidigare forskning har vi funnit en handfull svenska forskare 

som representerar en stor del av den forskning som har gjorts på både försörjnings-

stöd i sin helhet och arbetet med unga vuxna med försörjningsstöd under de senaste 

decennierna. När vi sökte efter tidigare forskning som har fungerat som stöd till vår 

studie använde vi oss av följande sökord i olika kombinationer: socialt arbete, 

socialtjänsten, försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, socialbidrag, organisation, 

organisering, kategorisering, process, aktivering, ungdomsarbetslöshet, ungdomar, 

unga vuxna, samt human service organizations, organization, categorization, social 

assistance, welfare benefits. 

Bergmark & Lundström (2008) beskriver att det är svårt att göra jämförelser mellan 

olika länders organiserade sociala arbete, då det internationella begreppet “social 
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services” rymmer många skilda definitioner. Även Meeuwisse & Swärd (2002) 

belyser hur det svenska försörjningsstödssystemet är särskilt präglat av ett omfattande 

offentligt ansvar i kombination med det kommunala självstyret, vilket gör vår studie 

än mer kontextbunden då det sociala arbetet vi kommer att undersöka är starkt knutet 

till denna specifika organisering. Vi har i enlighet med detta upplevt vissa svårigheter 

med att tillämpa den internationella forskningen, då det uppenbarligen inte är helt 

oproblematiskt att jämföra socialförsäkringssystem som verkar i olika samhälleliga 

kontexter (jfr. Angelin 2009; Hollertz 2010). Förutom att ta del av studien av Minas 

et al. (2012) så har vi därmed gjort en avgränsning till svensk forskning. 

4.7 Arbetsfördelning 

Då vi är två författare av uppsatsen har arbetet fördelats jämnast möjligt mellan oss 

båda. Vi har vid insamling och bearbetning av det empiriska materialet varit lika 

delaktiga vid såväl intervjutillfällen som i analysarbetet, då vi har sett stora fördelar 

med att vi båda är väl införstådda med arbetet i sin helhet. Vid intervjutillfällena har 

en av oss agerat intervjuledare vid tre intervjuer vardera, där den andra har 

observerat, tagit anteckningar och haft möjlighet att komplettera med följdfrågor. 

Transkriberingen delades upp med tre intervjuer var. Kodningen av materialet 

utfördes i ett första skede individuellt för att sedan genomföras tillsammans på ett 

fördjupande plan.  

Genom att vi båda har deltagit i hela forskningsprocessen och haft en ständig dialog 

så har vi strävat efter att öka den interna reliabiliteten i studien. Arbetsprocessen har 

på så vis präglats av en gemensam grundförståelse för studiens utformning, vilket är 

av stor vikt när man är fler än en forskare då man under processens gång tillsammans 

formar de gemensamma ramarna för forskningen (Bryman 2011). Vid eftersökningar 

och genomläsning av litteratur och tidigare forskning har vi delat upp arbetet rent 

praktiskt, för att i nästa skede kunna gå igenom det vi funnit relevant för studien. 

Analys och slutdiskussion är dock genomgående framarbetad tillsammans. Trots att 

vissa delar av arbetet har delats upp, så har vi strävat efter att ha ett genomgående tätt 

samarbete kring utformningen av texten och dess innehåll, med förhoppningar om att 

det bidragit till att uppsatsen har en känsla av enhetlighet.  
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4.8 Förförståelse 

Vi har båda arbetat med försörjningsstödsrelaterat socialt arbete på enheter lika de 

som våra respondenter är yrkesverksamma på. Detta innebär att vi oundvikligen 

besitter en viss förförståelse som skulle kunna komma att påverka vårt förhållnings-

sätt till forskningsproblemet. Bryman (2011) menar att det är näst intill omöjligt att 

förhålla sig helt neutral till sin empiri och att all forskning i olika utsträckning speglar 

forskarens personliga värderingar oavsett vilket fält man forskar inom, då det är 

forskaren som utformar frågeställningar och tolkar empirin som uppkommer ur dessa. 

Vi är väl medvetna om att vår förförståelse till viss del har kommit att påverka 

studiens utformning, inte minst då vår uppsatsidé föddes ur våra yrkesrelaterade 

erfarenheter. Detta har exempelvis resulterat i att vi har fått anstränga oss för att ställa 

följdfrågor och låta våra respondenter utförligt få förtydliga sina egna resonemang, 

istället för att tolka in vad som sagts mellan raderna. Vi har genomgående varit 

tvungna att tänka på att gå in med ett nyfiket förhållningssätt och inte anta att vi vet 

vad respondenten menar utan att få en vidare förklaring. De resultat som uppkommit 

ur vår studie kan till viss del ha präglats av vår förförståelse, då vi vid bearbetningen 

av det empiriska materialet har valt att belysa de delar som vi har funnit av intresse 

utifrån det som vi själva har erfarit. Oundvikligen så kan detta avgöra vilka aspekter 

som vi valt att lyfta fram i analysen och den avslutande diskussionen. 

En fördel med vår inblick i arbetet är att vi har varit pålästa om de riktlinjer och lagar 

som reglerar respondenternas arbete och organisationerna i stort. Detta har gjort det 

lättare för oss att se vilka följdfrågor som varit relevanta, inte bara för vår studie utan 

också för våra respondenter. Att vi har en förförståelse för respondenternas arbete 

upplever vi att vi har gett ett påläst intryck för våra respondenter, vilket har gjort att 

samtalen kring arbetet under intervjuerna har flutit på och de har inte behövt fastna 

vid frågor om irrelevanta detaljer. Då vi är medvetna om att vi har en förförståelse så 

har vi genomgående strävat efter att ha ett reflexivt förhållningssätt till arbetet och 

därmed ha mesta möjliga transparens mot läsaren. Detta för att minimera för-

förståelsens påverkan.  
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4.9 Etiska överväganden 

En kvalitativ forskning på samhällsvetenskapliga objekt, såsom Bryman (2011) 

beskriver forskning om människan och dess sociala värld, kan inte utföras helt etiskt 

oproblematiskt. Förutom att genomförandet av forskningen måste utgå ifrån 

evidensbaserade metoder och relevanta forskningsproblem så är det av lika stor vikt 

att man som forskare tar ansvar för och skyddar de individer som berörs av 

forskningen som bedrivs, vilket tydliggörs av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). 

Då vi har genomfört vår studie på en grupp professionella tjänstemän så är den etiska 

diskussionen om möjligt något mindre laddad än om vi istället hade haft ett 

klientbaserat urval. Såväl Bryman (2011) samt Svensson & Ahrne (2011), som May 

(2001) belyser vikten av att varken undersökningsdeltagarna eller andra som berörs 

av forskningen ska lida men eller ta skada av den, samt att det är forskningsledarens 

ansvar att undvika detta. Under analysarbetet har vi därmed strävat efter att förhålla 

oss neutralt och formulera oss på ett sätt som ska undvika att tolkas som kritik mot 

respondenternas arbete. Detta med avsikt att de deltagande socialsekreterarna inte ska 

känna att deras uttalanden har använts orättvist och att deltagandet har varit 

meningsfullt. I och med att vi genomgående har haft detta i åtanke så har vi 

förhoppningar om att vi lyckats behandla deltagarna och empirin etiskt korrekt. 

Vi har inför genomförandet av intervjuerna skriftligt informerat våra respondenter om 

syftet och förutsättningarna för genomförandet av studien utifrån de gällande 

forskningsetiska kraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vidare har vi återgett denna 

information muntligen vid varje intervjutillfälle för att försäkra oss om att respon-

denterna varit införstådda med förutsättningarna för studien och de etiska kraven. 

Den information vi gav respondenterna innefattade syftet med studien och hur det 

insamlade materialet kommer att nyttjas, vilket är ett viktigt ansvarskrav på den som 

bedriver forskningsstudier (ibid.). Vi informerade även om att deltagandet var helt 

frivilligt och att respondenterna när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan i studien om de inte längre ville delta samt avböja till någon fråga denne 
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inte kände sig bekväm med eller kunde svara på, vilket är en av grund-

förutsättningarna för att bedriva etiskt riktig forskning (ibid.). Då våra respondenter 

frivilligt deltog i undersökningen efter att ha tagit del av den fullständiga 

informationen om studiens förutsättningar, så kunde vi enligt Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (ibid.) göra ett antagande om samtycke till deltagandet. För att dock försäkra 

oss om detta frågade vi även samtliga respondenter om deras samtycke till studien vid 

inledningen av varje intervjutillfälle.  

All empiri har anonymiserats så att den inte går att spåra till varken ort eller individ, 

och det är endast vi som forskare som har tagit del av det empiriska materialet i sin 

helhet. Ljudinspelningar från intervjuerna har raderats efter att en avidentifierad 

transkribering har skett, vilket eliminerar risken för att materialet nyttjas av någon 

annan eller i annat syfte än vad det avser (Vetenskapsrådet 2002). Då vår empiri 

består av intervjuer med sex respondenter från tre kommuner kommer vi i vår studie 

benämna dem som kommun A, B och C och som respondent A1, A2, B1, B2, C1 och 

C2. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (ibid.) har vi även för 

avsikt att vid studiens slutförande ge respondenterna tillgång till den färdigställda 

uppsatsen i sin helhet.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

Som tidigare nämnt så var man redan i sociallagstiftningens begynnelse angelägen 

om att differentiera olika grupper som tog del av välfärdssystemet på ett eller annat 

vis. Detta med syfte att tydliggöra villkoren för gällande rättigheter och skyldigheter i 

relationen mellan medborgare och olika myndigheter (Åström 2000). Då 

socialtjänsten som organisation bygger på olika mer eller mindre uttalade differen-

tieringar som existerar i relation till sin omgivning så kommer vi att ta avstamp i 

Yeheskel Hasenfelds (1972; 1983) organisationsbeskrivning utifrån teorin om Human 

Services as Complex Organizations för att bättre förstå detta. Hasenfeld ger oss ett 

konkret teoretiskt resonemang för hur processen inom en organisation kan förstås.  
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Som syftet till denna studie beskriver, undersöker vi hur socialsekreterarnas arbete 

formas utifrån och reproducerar kategoriseringen som sker i ärendeprocessen utifrån 

organisationens uppbyggnad. I och med detta kommer vi som komplement till 

Hasenfelds (1972) teori att använda oss av Charles Tillys (2000) teori om social 

kategorisering i Beständig ojämlikhet. Tillys (ibid.) teori om att hierarkier och 

maktförhållanden mellan olika kategorier reproduceras av organisationers agerande 

ger oss ett verktyg för att kunna analysera socialsekreterarnas handlande och dess 

konsekvenser för klienterna de arbetar med. Även om beteenden och strategier i ett 

mikroperspektiv kan förklaras genom individualistiska föreställningar om enskilt 

rationellt handlande, så ger perspektivet en förklaring som kan kopplas till 

organisationens och dess samarbetspartners makt utifrån kategoriseringen (Tilly 

2000). 

Anledningen till valet av just dessa teoretiska utgångspunkter framgår av analysen, 

där vi genomgående återkopplar vår empiri till de teoretiska resonemang som Tilly 

(2000) och Hasenfeld (1972; 1983) för. De båda teorierna är mycket omfattande i sin 

helhet och består av olika fördjupande aspekter. Med tanke på det begränsade 

utrymmet i presentationen av vår studie så har vi valt att fokusera på de utvalda delar 

av teorierna som vi har funnit mest relevanta i förhållande till vårt empiriska 

underlag. Nedan redogör vi för grunderna i de båda teorierna, medan vi återkommer 

till fördjupade resonemang utifrån dessa i analysen av vår empiri. 

5.1 Hasenfeld: Human Services as Complex Organizations 

Människobehandlande organisationer karaktäriseras enligt Hasenfeld (1972) av dess 

olika funktioner och kan delas upp utifrån tre olika huvudsakliga funktioner: people-

changing, people-sustaining eller people-processing organizations. De förstnämnda 

kan förklaras som förändringsorganisationer, vilka har till uppgift att behandla och 

förändra individers beteende eller egenskaper för att lösa dess problematik, till 

exempel behandlingshem eller vårdinrättningar. People-sustaining organizations 

karaktäriseras av att de bygger på en strävan efter att upprätthålla individernas 

befintliga status eller undvika försämring av densamma, såsom inom äldreomsorgen. 

Slutligen beskrivs processorganisationer vars främsta funktion är att utreda 
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individernas status för att utifrån detta klassificera, kategorisera och utplacera dem i 

lämpliga åtgärder, exempelvis utredande instanser såsom socialtjänsten.  

I denna studie kommer vi främst att fokusera på processorganisationens utformning, 

då socialtjänstens verksamhet karaktäriseras av just sådana processer. Hasenfeld 

(1972) belyser hur processorganisationernas struktur utformas i relation till sin 

omgivning, och framförallt de externa aktörer som de arbetar gentemot. Hasenfeld 

(ibid.) menar därför att man måste ta hänsyn till dess relation till sina omgivande 

förändringsorganisationer för att förstå och kunna analysera processorganisationerna. 

Detta leder i sin tur till konsekvenser i arbetet med människorna, då organisationerna 

i takt med att de och deras målgrupper blir större och mer komplexa så blir följden att 

olika delar av arbetet delegeras och delas upp i underenheter för att kunna möta 

målgruppens variationer (Hasenfeld 1972). Genom att på detta sätt belysa 

omgivningens effekter på processorganisationens konstruktion och uppbyggnad kan 

man analysera dess strategier för att processa individerna som de hanterar (ibid.). 

5.1.1 Processens fyra steg 

Hasenfeld (1972) definierar processorganisationernas strategi utifrån Vinter & Sarris 

analys av processteknik med utgångspunkt i fyra huvuduppgifter. Första steget är att 

(1) individens situation och egenskaper måste bedömas för att avgöra om denne 

passar in i organisationens ramverk. Därefter skall (2) klientens situation och 

egenskaper undersökas för att finna lämpliga handlingsalternativ. Nästa skede innebär 

att man (3) väljer en av de lämpliga åtgärderna för klienten utifrån ovan fastställda 

handlingsalternativ, och slutligen (4) verkställer åtgärden genom att klienten 

remitteras vidare till en annan instans (Hasenfeld 1972). 

 

Illustration 1. Processens fyra steg i människobehandlande organisationer. 

Processen innebär alltså inte ett försök till direkt reformering av individen och dess 

beteende, utan snarare så sker förändringen genom att organisationen identifierar och 

Målsättning 
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definierar individens egenskaper och på så vis klassificerar individen, vilket i sin tur 

förändrar såväl omgivningens som individens egna förväntningar på denne. Utifrån 

dessa förväntningar menar Hasenfeld (1972) att organisationen strävar efter att 

sortera individen i den fortsatta processen för att platsa i en förändringsorganisation 

som i sin tur står för själva förändringsarbetet med individen. Hasenfeld (1983) 

belyser hur de val som görs i varje steg i processen innebär moraliska ställnings-

taganden som påverkas av rådande normer och värderingar i det omgivande 

samhället. Ett tydligt exempel på en liknande process som Hasenfeld (1972) 

benämner är hur man inom vården sätter diagnoser på patienter för att kunna avgöra 

vilken typ av behandling som krävs för att patienten ska rehabiliteras, för att sedan 

remitteras vidare till lämplig vårdgivare. På så vis blir organisationens definitioner 

och kriterier för olika kategorier ett uttryck för vad som ses som problem och inte. 

5.1.2 Villkorens makt  

Förväntningarna som ställs på individen formuleras främst av de externa aktörerna, 

det vill säga att det inte är processorganisationen själv som skapar avgränsningarna 

mellan de kategorier av individer som de arbetar med. För att en förändring ska 

kunna ske med individen, menar Hasenfeld (1972) att det måste finnas en 

samstämmighet mellan de kriterier som ställs upp vid avgränsningarna inom process-

organisationen och förändringsorganisationernas krav. Därmed menar Hasenfeld 

(ibid.) att processens utformning och effektivitet är beroende av att process-

organisationerna kategoriserar utifrån de externa förändringsorganisationernas krav.  

Eftersom effektiviteten i arbetet som utförs i denna typ av organisation ofta mäts 

utifrån graden av förändring som sker hos individen efter utplacering hos en extern 

aktör, menar Hasenfeld (ibid.) att processorganisationen är ytterligare beroende av 

valet av en extern aktör genererar positiva resultat. Detta ger processorganisationen 

ytterligare incitament att matcha individens egenskaper med de externa förändrings-

organisationernas kriterier, då den mätbara effektiviteten annars kan komma att 

påverkas negativt.  
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5.1.3 En balansgång 

Politiska beslut begränsar vilka aktörer och tjänster som finns på organisationens 

marknad, dessa begränsningar menar Hasenfeld (1972) i sin tur är avgörande för 

personalens möjligheter att klassificera och disponera individerna inom process-

organisationen. Hasenfeld (ibid.) menar att personalens handlingsutrymme kan 

inskränkas om klassificeringen är statisk eller kategorierna få. Beroende på vilka krav 

som ställs upp för att klassificeras inom olika kategorier, insamlas olika typer av 

information vid den utredande fasen. Hasenfeld (ibid.) menar att viss information blir 

viktigare än annan när man undersöker klientens egenskaper, eftersom målet är att 

hitta en lämplig extern aktör som genererar framgångsrika resultat. Hur snäva 

kriterierna är för intaget, det vill säg hur stor kontroll man har över vilka man väljer 

att inkludera inom processorganisationen, påverkar processorganisationens egen makt 

i förhållande till förändringsorganisationernas krav (Hasenfeld 1972). 

Hasenfeld (1983) beskriver människobehandlande organisationer som annorlunda 

gentemot andra typer av byråkratier, utifrån det faktum att de har att göra med 

klienter vars klientskap kan vara mer eller mindre ofrivilligt. Utifrån detta regleras 

maktrelationen av två huvudvariabler: individens valmöjlighet att ta del av 

organisationens tjänster; och organisationens möjlighet att kontrollera sitt intag av 

individer. Förutom detta karaktäriseras klientskapet av klientens egna värderingar i 

förhållande till organisationens, vilka på ett eller annat vis måste samspela för att 

organisationen ska kunna bistå klienten med det stöd som behövs.  

Hasenfeld (1983) menar att relationen mellan klient och organisation kan ses som en 

serie transaktioner som går ut på att klienten strävar efter att få mesta möjliga resurser 

från organisationen med en kostnad av minsta möjliga ansträngning. Samtidigt 

strävar organisationen efter att möta klientens behov till minsta möjliga omkostnad. 

Om en klient har få eller inga alternativa möjligheter till stöd hos andra 

organisationer och organisationen har en stor efterfrågan på sina tjänster så blir 

organisationens monopol på tjänsterna en betydande maktfaktor i relationen dem 

emellan. 
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5.1.4 Organisationsformernas relation 

Ytterligare en aspekt som Hasenfeld (1972) menar påverkar maktrelationen är att ju 

fler alternativa externa aktörer det finns som tillhandahåller tjänster för process-

organisationen, desto större blir möjligheten för processorganisationen att sätta sina 

egna kriterier. För att de externa aktörerna då ska vara användbara så kan de bli 

tvungna att omförhandla sina villkor i förhållande till processorganisationens krav.  

På samma sätt blir processorganisationen mer begränsad vid att anpassa sig efter de 

externa aktörernas krav om alternativ inte finns (Hasenfeld 1972). Om en individ inte 

går att klassificera enligt det system som finns så blir denne definierad som icke-redo 

att remitteras vidare till en extern aktör, istället så stannar individen inom 

processorganisationen tills man på ett eller annat sätt kan hitta en lämplig status för 

denne (ibid.). Ju bättre inblick personalen inom processorganisationen har i vilka 

externa aktörer som finns och deras specifika krav, ju mer makt menar Hasenfeld 

(ibid.) ligger hos processorganisationen i hur processen utformas. För att i nästa led 

kunna påverka förändringsorganisationerna krävs ett tydligt upprättat system för att 

föra dialog med och utvärdera arbetet med de externa aktörerna. 

Hasenfeld (1972) menar att det på detta sätt finns en maktbalans mellan 

processorganisationer och förändringsorganisationer som påverkas av olika faktorer. 

Det som inverkar på processorganisations relation till förändringsorganisationen är 

exempelvis utbudet och efterfrågan av tjänster. Beroende på om det finns flera 

alternativa tjänster eller ej ger förändringsorganisationerna större eller mindre makt 

att sätta villkoren som processorganisationerna måste efterfölja vid en remittering. 

Vilket innebär att om det endast finns en enskild aktör som tillhandahåller en specifik 

tjänst utifrån passande kriterier, så finns ingen möjlighet för processorganisationen att 

välja bort den till förmån för andra aktörer. Hasenfelds (ibid.) teori utgår alltså ifrån 

att det finns en ständig balansgång mellan relationerna till de externa aktörerna och 

individerna man jobbar med internt inom processorganisationen. 

5.1.5 Effektivitet 

Hasenfeld (1972) menar att definitionen av organisationens mål samt metoder för att 

utvärdera organisationens effektivitet båda har en stor påverkan på hur såväl 
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personalen inom verksamheten värderar sitt handlande som samhällets syn på dess 

nytta. Hasenfeld (1983) gör skillnad på olika former av mål inom process-

organisationen genom att först och främst dela upp dessa i officiella respektive 

operativa mål. De officiella mål som organisationen har utgörs av de mål som visas 

utåt och upprätthåller organisationens legitimitet gentemot samhället. Han belyser hur 

människobehandlande organisationer tenderar att använda sig av vaga och breda 

formuleringar när de beskriver sina officiella mål då dessa ska motsvara generella 

normer i samhället (Hasenfeld 1983).  

Att kommunen har som mål att tillgodose individerna en skälig levnadsnivå är en 

självklarhet, men någon bestämd definition på vad skälig levnadsnivå innebär i 

praktiken existerar inte, utan detta kan istället tydliggöras genom organisationens 

operativa mål. De operativa målen är enligt Hasenfeld (ibid.) de som beskriver hur 

organisationen ska gå till väga för att uppnå de officiella målen, till exempel på vilket 

sätt verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt kunna tillgodose invånarna en 

skälig levnadsnivå.  

Hasenfeld (1972) menar att många processorganisationer utgår ifrån ett utvärderings-

system som går ut på att räkna antalet remitterade eller utplacerade individer, vilket 

inte nödvändigtvis visar den faktiska förändringen hos individen, utan snarare kan 

fungera som ett kvitto på att klienten har processats på rätt sätt enligt systemets krav 

och omgivningens förväntningar. Med tanke på detta så blir man inom process-

organisationen mindre benägna att remittera klienter som inte kommer att förändras 

på ett framgångsrikt sätt (Hasenfeld 1972). Detta påverkar i sin tur personalens 

tankesätt vid arbetet med processen och tron på vilka externa aktörer som är effektiva 

och inte. Vidare menar Hasenfeld (ibid.) att personalen därmed får en partisk 

uppfattning av insatsernas kvalitet, vilken nödvändigtvis inte bygger på mätningar av 

dess faktiska förändring av individens situation. 

5.2 Tilly: Durable inequality 

När man resonerar kring kategorier och kategoriseringens betydelse i samhället 

menar Berger & Luckmann (1966) att man behöver utgå ifrån en socialkonstruk-
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tivistisk ansats som kortfattat bygger på ett antagande om att världen inte består av en 

objektiv verklighet. Enligt socialkonstruktivismen finns ingen gemensam sanning, 

utan alla människor har en subjektiv bild av verkligheten, en verklighet som 

konstrueras och ständigt omformas genom sociala samspel och kontexten som dessa 

samspel verkar inom (Berger & Luckmann 1966).  

5.2.1 Kategorier i beständig ojämlikhet 

Med avstamp i Berger & Luckmanns (1966) antagande beskriver Tilly (2000) hur vi 

människor delar in världen i kategorier och beskriver fenomenet enligt följande: 

En kategori består av en grupp aktörer som delar en gränslinje genom vilken de skiljs 

från och förbinds med åtminstone en annan grupp aktörer som tydligt stängs ute genom 

denna gräns. En kategori förenar aktörer som bedöms vara lika, skiljer ut aktörer som 

anses vara olika och definierar relationerna mellan de båda grupperna. (Tilly 2000:74) 

Med detta menar Tilly (2000) att en kategori utgörs av en uppsättning kriterier för 

vilka egenskaper som karaktäriserar för kategorin, vilket skapar avgränsningar 

gentemot omvärlden. Genom den här typen av gränssättning uppstår motsatser till 

kategorin, vilket i sin tur genererar i nya kategorier. Några tydliga exempel som Tilly 

(ibid.) tar upp på allmänt vedertagna kategorier är motsättningarna man/kvinna, 

barn/vuxen, professionell/klient. På detta sätt definierar kategorierna varandra, till 

exempel om du inte är kvinna så antas det att du är dess motsats, det vill säga man.  

Tilly (2000) fokuserar på de ojämlikheter som uppstår i gränslandet mellan 

kategorierna och vad det är som påverkar kategoriernas relation till varandra. 

Samtidigt som olika grupper av kategorier avgränsar sig gentemot varandra menar 

Tilly (ibid.) att de aktörer som finns inom kategorierna sällan uppfyller kriterier i 

endast den ena kategorin tillräckligt för att begränsas till en enda kategori. Många 

aktörer tillhör flera olika kategorier, men det specifika karaktärsdrag som definierar 

dem till en viss kategori kan inte aktiveras tillsammans med andra kategoriella 

egenskaper (Tilly 2000).  
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5.2.2 Kategoriernas förhållande 

Enligt Tillys (2000) teori kan man skilja på inre och yttre kategorier när man talar om 

kategorisering i förhållande till organisationer. De inre kategorierna definieras av 

individernas eller tingens positioner i förhållande till organisationsstrukturen, till 

exempel om man är klient eller tjänsteman. De inre kategorierna menar Tilly (ibid.) 

ingår i en uttalad och accepterad hierarki som organisationen själv påverkar. De yttre 

definieras däremot av egenskaper som tillskrivs en individ utifrån, till exempel kön, 

ras, etnicitet och klass. Tilly (ibid.) hävdar att såväl de inre som yttre kategorierna 

spelar en väsentlig roll vid organisering av arbetet som sker i en organisation. Att 

omforma den kategorisering som finns inom en organisation menar Tilly (ibid.) är 

kostsamt på kort sikt. Detta menar Tilly (ibid.) ofta leder till att organisationer istället 

väljer att utgå från den befintliga strukturen av kategorier inom organisationen. 

Då även organisationsstrukturer enligt Berger & Luckmanns (1966) resonemang är 

socialt konstruerade och formade av samhällets synsätt, så blir kategorierna och 

tolkningarna av dem ständigt föränderliga. Kategorisering i sig är inte nödvändigtvis 

problematisk, men att applicera Tillys (2000) perspektiv på processen som sker inom 

människobehandlande organisationer kan tydliggöra hur de olika kategorierna ställs i 

relation till varandra och värderas därefter. Vilka värderingar som läggs vid de olika 

kategorierna kan enligt Tilly (ibid.) skapa ett ojämlikt förhållande dem emellan, 

vilket får konsekvenser för de individer som berörs av värderingarna. 
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6. Empiri & analys 

I detta avsnitt vill vi ge en överskådlig blick av det insamlade empiriska underlaget 

och analysen av det. Vi kommer att presentera empirin genom att redogöra för 

kommunernas organisering inom försörjningsstödsarbetet med unga vuxna, som 

vidare analyseras utifrån Yeheskel Hasenfelds (1972; 1983) resonemang kring 

organisationsprocesser samt Charles Tillys (2000) kategoribegrepp, för att belysa hur 

kategoriseringen verkar inom organisationerna. Empirin består av sex semi-

strukturerade intervjuer med socialsekreterare på tre olika försörjningsstödsenheter, 

vilka berör deras arbete med unga vuxna i tre medelstora kommuner i Sverige.  

Vad vi kan konstatera genom en redogörelse för de olika enheternas struktur är att 

organisationerna är komplexa och ser något olika ut i sin konstruktion. För att 

förenkla för läsaren har vi förtydligat detta genom ett antal illustrationer. 

Redogörelserna bygger på uppgifterna vi insamlat under intervjuerna och speglar 

således socialsekreterarnas syn på hur man arbetar i organisationen. Det är dock inte 

skillnaderna dem emellan som vi kommer att fokusera på vid analysen, utan det vi 

främst kommer att utgå ifrån är de gemensamma mönster som vi kan skönja i 

ärendeprocessen och det insatsfokuserade arbetet sammantaget. Vi vill dock även 

poängtera att det inte är socialsekreterarnas personliga arbetssätt som ger analysen 

dess karaktär, utan att det snarare är hur organisationens uppbyggnad av ramverk, 

krav och insvetsade strukturer speglas i socialsekreterarnas sätt att arbeta som utgör 

stommen för studiens analys. 

6.1 Del I: Processen 

6.1.1 Steg 1: Bedömning av berättigande 

När en individ söker stöd hos en försörjningsstödsenhet så ser den grundläggande 

anledningen till detta likadan ut för alla: individen saknar ekonomisk försörjning. Då 

resurserna hos många organisationer, såsom försörjningsstödsenheterna, inte är 

obegränsade så är det redan vid ansökningsstadiet dock nödvändigt att begränsa sitt 

intag av klienter genom ett ramverk som bygger på tydliga kriterier för vem som 
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anses vara berättigad organisationens tjänster och vem som inte är det (Hasenfeld 

1972). 

Respondenterna beskriver att när en person ansöker om ekonomiskt bistånd vid 

någon av försörjningsstödsenheterna kommer denne först till en mottagningsenhet för 

att det inledningsvis måste avgöras om denne kan tänkas vara berättigad ekonomiskt 

bistånd eller inte, om inte så hänvisas personen i vissa fall till andra myndigheter eller 

instanser. Bedömningen sker främst genom allmänt hållna kriterier i kombination 

med ekonomiska beräkningar som är mer eller mindre standardiserade. Man 

säkerställer här att individen befinner sig inom rätt åldersspann och inte har några 

realiserbara tillgångar till sitt förfogande. Om personen kan anses vara berättigad 

ekonomiskt bistånd så tar personalen på mottaget in övergripande ekonomiska och 

sociala personuppgifter som ligger till grund för vidare bedömning.  

Som tydliggörs i inledningen av ärendeprocessen så utför mottagningssekreterarna 

här en del av första steget i Hasenfelds (1972) teori om hur organisationer processar 

sina “produkter”, i detta fall sina klienter. Detta genom att i det första skedet avgöra 

huruvida individens egenskaper och situation passar in i det ramverk som 

organisationen arbetar efter eller ej. Valet att använda sig av särskilda mottagnings-

enheter som främst syftar till att gallra ut individer som inte platsar inom 

organisationen skulle kunna öka makten hos organisationen i förhållande till sina 

klienter (Minas & Stenberg 2000). Genom att strama åt kriterierna för potentiella 

sökande blir det än tydligare att de klienter som inkluderas av organisationen är de 

som är absolut beroende av de tjänster som organisationen tillhandahåller, det vill 

säga ekonomiskt stöd, och man utesluter de som inte är vid lika akut behov av stöd 

hos organisationen (jfr. Hasenfeld 1983). Detta skulle i sin tur kunna höja 

organisationens maktställning gentemot klienterna, då man med ett restriktivt intag 

ökar de inkluderade klienternas beroendeställning (Hasenfeld 1983). Här markerar 

försörjningsstödsenheten även avgränsningen för de inre kategorier som Tilly (2000) 

menar definierar organisationens uppbyggnad. Genom att inkludera vissa individer 

och exkludera andra klassificeras klienterna enligt försörjningsstödsenheternas mål 
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och riktlinjer för arbetet, vilket tydliggör maktförhållandet för klientrollen i 

förhållande till organisationen. 

Vidare görs en bedömning med grund i den information som insamlats vid 

mottagandet för att avgöra till vilken sektion eller underenhet som klientens ärende 

ska delegeras. Bedömningen utförs av antingen en enhetschef eller en 1:e social-

sekreterare, även kallad IoF-sekreterare
1
. I kommun A och B kan personen i vissa fall 

även aktualiseras på försörjningsstödsenheten direkt genom en socialsekreterare på en 

annan enhet vid socialförvaltningen. Det kan exempelvis vara en klient som är aktuell 

på en barn- och familjeenhet eller missbruksenhet i samma kommun, där 

försörjningsproblematiken uppkommit sekundärt. I dessa fall fördelas ärendet direkt 

till en socialsekreterare utan att gå igenom mottagningsproceduren.  

När klienten ska fördelas till en socialsekreterare så krävs att en bedömning av 

klientens arbetsförmåga görs där man tar hänsyn till om det finns ytterligare 

problematik utöver den ekonomiska försörjningen, såsom hälsomässiga eller sociala 

omständigheter. Liksom Hedblom (2004) beskriver så måste man vid detta skede 

avgöra om klienten är arbetsför och i så fall till vilken grad. Detta är en central del i 

arbetet för att klienten ska kunna klassificeras vidare i processen, vilket vi 

återkommer till senare. Efter bedömningen ser fördelningen något olika ut i de olika 

enheterna, då enheterna är organiserade utifrån olika strukturer. Fördelningen kan 

tydliggöras enligt följande redogörelse. 

Försörjningsstödsenhet A består av ett antal socialsekreterare som arbetar med unga 

vuxna försörjningsstödstagare. Parallellt med dessa finns det utredande social-

sekreterare som arbetar med all sorts problematik: missbruk, sociala problem, psykisk 

och fysisk ohälsa. Utöver de utredande socialsekreterarna så samarbetar social-

sekreterarna som arbetar med försörjningsstödet även med socialrådgivare och 

behandlare som arbetar direkt med insatserna inom socialtjänsten. Man arbetar även 

med arbetsmarknadskonsulenter som är yrkesverksamma vid en arbetsmarknads-

inriktad insats som fungerar som kommunens egen motsvarighet till arbets-

                                                
1 Individ- och familjeomsorgssekreterare. 



 

35 

 

förmedlingen, men med inriktning på unga vuxna. Här ansvarar samtliga 

försörjningsstödssekreterare för alla ekonomirelaterade ärenden oavsett om ytterligare 

problematik finns eller ej. Om det endast finns ekonomisk problematik ses klienten 

som arbetsför och ska då stå till arbetsmarknadens förfogande, detta genom en 

kontakt och planering med en arbetsmarknadskonsulent i samarbete med social-

sekreteraren som arbetar med försörjningsstöd (se Illustration 2). 

 

Illustration 2. Verksamhetens struktur utifrån beskrivning av respondent A1 och A2. 

Försörjningsstödsenhet B utgörs delvis av en arbetsgrupp bestående av social-

sekreterare som arbetar med unga vuxna som är arbetsföra, om än i större eller 

mindre utsträckning. Klienter som fördelas hit kan antingen vara helt arbetsföra, där 

det inte föreligger någon problematik utöver själva arbetslösheten, men de kan även 

omfattas av viss ytterligare problematik som kräver socialt stöd som inte är specifikt 

arbetslivsinriktad. Om bedömningen däremot görs att det föreligger ett mycket stort 

behov av stöd hos klienten så fördelas denne istället till någon av socialsekreterarna i 

antingen ett rehab-team eller till ett missbruksteam. Till socialsekreterarna i rehab-

teamet fördelas endast de klienter som är heltidssjukskrivna och har en långvarigt 

nedsatt arbetsförmåga på grund av någon form av psykisk och/eller fysisk ohälsa. I 
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missbruksteamet placeras de klienter som har ett aktivt och erkänt missbruk som 

hindrar dem från att bli självförsörjande. I de två sistnämnda teamen finns klienter 

oavsett ålder och placeras främst med anledning av behovet av stöd för sin sjukdoms- 

eller missbruksproblematik. Till skillnad från försörjningsstödsenhet A så finns här 

en något tydligare indelning av klienter utifrån problematik, där även de ekonomiska 

arbetsuppgifterna överlämnas till klienternas ansvarige socialsekreterare i rehab- 

respektive missbruksteamet, och hanteras alltså inte av någon ekonomiansvarig 

socialsekreterare (se Illustration 3). 

 

Illustration 3. Verksamhetens struktur utifrån beskrivning av respondent B1 och B2. 

Försörjningsstödsenhet C hanterar sina ärenden på så vis att unga vuxna som är 

arbetsföra fördelas till en socialsekreterare som riktar sitt fokus mot arbetsmarknaden. 

Inom gruppen socialsekreterare som arbetar med arbetsföra klienter så fördelas 

klienterna hos olika socialsekreterare beroende på vilket behov av stöd individen har. 

Om individen har en omfattande problematik så hamnar den hos någon av 

socialsekreterarna som inriktar sig på rehab-ärenden, där insatserna är utformade för 

att klienten så småningom ska bli arbetsför och vid ett senare skede kunna överflyttas 

till en socialsekreterare som arbetar mot arbetsmarkanden. Beroende på klienternas 

problematik så finns även här olika socialsekreterare som arbetar med skilda fokus 
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inom rehab-teamet beroende på vilka behov individen har, en del är inriktade på 

ohälsa och andra på missbruk och kriminalitet. Klienter kan flyttas mellan 

socialsekreterarna med olika fokus om omständigheterna förändras, där sker 

förflyttningar åt båda håll. En klient kan stärkas så den blir arbetsför och därmed 

överflyttas till arbetsmarknadshandläggarna, men det kan även uppkomma att en 

klient är i ett aktivt missbruk eller har annan social problematik vilket leder till att 

denne överförs till en rehab-handläggare för att kunna fokusera på detta i första hand. 

Vid en överflyttning omklassificeras klienten utifrån organisationens struktur, vilket 

innebär att den då omges av andra krav och kriterier som avgör hur arbetet ska 

fortskrida (se Illustration 4). 

 

Illustration 4. Verksamhetens struktur utifrån beskrivning av respondent C1 och C2. 

För att kunna bistå alla enskilda klienter med rätt sorts stöd utifrån deras specifika 

problematik har man i organisationen alltså avgränsat sitt arbete mellan olika 

målgrupper. Indelningarna liknar varandra i stort, men det finns vissa skillnader i hur 

man definierar olika problematik i förhållande till hur man sorterar klienterna. Som 

det beskrivs ovan så ser organisationerna något skilda ut kommunerna mellan. Denna 

typ av specialisering är vanligt förekommande i kommuner runt om i landet och har 
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utvecklats under lång tid. Från att alla försörjningsstödstagare på ett eller annat vis 

var oförmögna att arbeta till att det har uppstått en ny grupp unga vuxna arbetsföra 

med andra behov än de med en omfattande social problematik utöver själva 

försörjningen (Salonen 2000). Kategorierna karaktäriseras av problematik som har en 

lång tradition inom socialtjänstens ansvarsområde: arbetslöshet, missbruk samt ohälsa 

(Bergmark & Lundström 2008). Hasenfeld (1983) kallar detta arbetssätt för en 

institutionaliserande procedur, då det har flera funktioner som på olika vis legitimerar 

verksamheten genom att göra anspråk på definitionerna av olika sociala problem. 

Hedblom (2004) benämner avgränsningen inom socialtjänsten som en strategi för att 

effektivisera arbetet och göra det hanterbart för de yrkesverksamma inom 

organisationen. Genom att skapa administrativa kategorier som mer eller mindre 

omedvetet tillämpas och banar väg för arbetet med klienterna så bildas en objektiv 

referensram att förhålla sig till som riskerar att sällan ifrågasättas (Hedblom 2004). 

6.1.2 Steg 2: Klassificering 

När man har fastställt att en individ passar in i organisationen så fortsätter arbetet 

vidare med det andra steget i processen. Detta går ut på att klienten klassificeras 

utifrån sina egenskaper och fördelas in i en specifik kategori inom organisationen 

(Hasenfeld 1972). Efter att ett ärende har tilldelats en socialsekreterare inom 

försörjningsstödsenheten så träffas denne och klienten för ett nybesök, vilket går ut 

på att socialsekreteraren ska skapa sig en övergripande bild av klientens situation och 

informera klienten om de generella förutsättningarna för prövningen av ekonomiskt 

bistånd. Socialsekreteraren insamlar de uppgifter som behövs för att bilda en 

uppfattning om klientens problematik, bakgrund och förutsättningar för framtida väg 

till självförsörjning.  

Vissa klienter som bedöms vara berättigade försörjningsstöd enligt de allmänna 

kriterierna och kallas till nybesök blir aldrig aktuella för vidare utredning vid 

enheterna. Några av respondenterna berättar hur somliga klienter kommer på ett enda 

besök hos en socialsekreterare, men sedan inte återkommer och då avaktualiseras hos 

försörjningsstödsenheten.  
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Det är en del som kommer på första mötet, på ett nybesök, och så förklarar man hur det 

går till och vilka krav som ställs och så kommer dom inte hit mer. Och då antar jag på 

nåt sätt att dom fixar det ändå, eller att dom kanske har ett jobb, eller... asså nånting. 

Dom kanske hittar nånting, jag vet inte. (Respondent B2) 

Detta kan ses som en del av organisationens strategi för att vid ett inledande skede i 

processen bli kvitt “oönskade” klienter, med en strävan efter att disponera 

organisationens resurser till de mest behövande. Hasenfeld (1983) menar att genom 

att tidigt tydliggöra vilka krav som ställs blir de klienter som inte har tillräckligt 

incitament för att anstränga sig i den mån organisationen önskar avskräckta från 

fortsatt kontakt, och man antar att de på ett eller annat sätt löser sin ekonomiska 

situation på annat vis eftersom de inte återkommer till försörjningsstödsenheten. 

Flera av respondenterna påpekade att det första mötet ofta inte är tillräckligt för att 

kunna få en överskådlig bild och att det i många fall uppstår ny relevant information 

om klienterna med tidens gång som de är aktuella vid enheten. Detta formulerade 

några av respondenterna vid frågor om ärendegången och om möjligheterna att möta 

de ungas behov med lämpliga insatser: 

För bara genom att träffas på ett möte så hinner du ju inte, alltså... gräva dig in så 

jättemycket i deras hälsa och hur dom egentligen mår, för du ska ju hinna få ett 

förtroende också. (Respondent C2) 

Alltså det är jättesvårt också för att första gången vi träffar en klient så träffar vi dom i 

en timme, och det kanske är första gången dom är på socialtjänsten överhuvudtaget och 

ska sitta och berätta om sig själv för en okänd människa, och ofta så visar sig inte 

problematiken direkt heller, utan att det kanske går några månader innan man ser att det 

här funkar inte riktigt, utan det behövs nånting annat... och att ja, ibland kan man också 

göra helt fel bedömning och hänvisa dom till en insats som kanske är helt helt fel, för att 

man inte vet riktigt vad det är som är bakomliggande. (Respondent B2) 

Hasenfeld (1972) belyser att valet av vilken information som insamlas i detta skede 

präglas av de kriterier som ställs upp för klassificeringen inom de olika kategorierna. 

Hedblom (2004) menar att detta är en av de centrala kontrolldimensioner som 

förekommer i socialsekreterarnas arbete, då klientens sociala situation i viss mån 

reduceras till ett antal huvudvariabler som vidare påverkar hur klienten matchas mot 
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organisationens befintliga kategorier. Hasenfeld (1972) menar att en del information 

blir viktigare än annan, då vissa uppgifter är mer avgörande för hur klienten kan 

klassificeras i den vidare processen och att man därmed på ett mer effektivt sätt kan 

avgöra vilka handlingsalternativ som är lämpliga. Vilken information som insamlas 

bestäms delvis utefter en standardiserad mall som socialsekreterarna använder sig av, 

vilken är utformad för att man på den begränsade tiden under nybesöket ska kunna 

tillägna sig mesta möjliga relevant information för att kunna matcha klientens 

problematik med kriterierna för olika lämpliga insatser. Exempelvis så uttrycker flera 

av respondenterna att man vid nybesöket lägger vikt vid att undersöka om det 

föreligger någon sjukdoms- eller missbruksproblematik hos klienten. 

Det är ju ganska torrt på ett sätt, för det är ju egentligen bara såhär... Inte ja-och-nej-

frågor, men det är ju liksom såhär... Har du... Din hälsa till exempel, ibland måste man 

ju ta upp det här med finns det någon missbruksproblematik? Har du kontakt med andra 

myndigheter? Så att, vi försöker ju göra på en och en halv timme... Försöker vi göra en 

omfattande utredning. [ ... ] Men sen så ska man ju inte utreda för mycket heller, vi ska 

ju kolla bara på ekonomi-biten. (Respondent B1)  

En konsekvens av kombinationen mellan behovet av att klassificera och bristen på 

utrymme att göra en utförlig inledande utredning menar Hasenfeld (1972) skulle 

kunna göra att vissa attribut hos klienten förstärks för att kunna kategorisera klienten 

inom ramarna för organisationen och dess mål. Detta skulle kunna vara fallet med hur 

man uppmärksammar missbruksproblematik, då samtliga respondenter gör det 

gällande att klienter som är inne i ett aktivt missbruk konsekvent nekas eller kopplas 

bort från arbetsmarknadsrelaterade insatser, då dessa insatser har ett uttalat krav på 

drogfrihet. På samma vis skulle de som är heltidssjukskrivna på grund av psykisk 

ohälsa enbart kopplas till vårdinsatser, och då gå miste om arbetslivsinriktade insatser 

som kanske även skulle kunna ge positiva resultat för klientens hälsa.  

Som bland annat Nybom (2012) konstaterar så har socialsekreterarna inom 

försörjningsstödsverksamheter ett relativt högt antal ärenden per handläggare i 

jämförelse med andra yrkesgrupper inom socialtjänsten, vilket oundvikligen 

resulterar i knappa resurser för att ägna tillräckligt mycket tid åt varje klient. Detta 

faktum uttrycker även socialsekreterarna som deltagit i vår studie. Utifrån Hasenfelds 
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(1972) resonemang skulle detta kunna innebära att socialsekreterarens handlings-

utrymme inskränks, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till att de inledande 

utredningarna tenderar att bli något onyanserade och då bidra till en stereotyp bild av 

individens hela problematik. Likt Ulmestigs (2013) beskrivning av arbetet inom 

människobehandlande organisationer över lag, blir klienterna även inom försörjnings-

stöd på detta vis kategoriserade utifrån rådande tillgång till resurser och insatser. 

6.1.3 Steg 3: Val av åtgärd 

I processens tredje steg gäller det att välja ett av de lämpliga handlingsalternativ som 

har fastställts i steg två (Hasenfeld 1972). I detta skede ser det generella utbudet av 

insatser likadant ut i de olika kommunerna. Arbetsförmedlingen (vidare benämnd 

AF) är den största nationella aktören som tillhandahåller en bas av insatser som 

främst är anpassade för de som klassificeras som arbetsföra. Genom inskrivning på 

och kontakt med AF finns även aktiviteter som berättigar statliga bidrag för klienter 

som uppfyller särskilda kriterier. Ett arbetsmarknadspolitiskt exempel som riktar sig 

till unga vuxna mellan 16 och 24 år är ungdomsgarantin
2
 som innebär att klienten 

deltar i praktik eller annan sysselsättning mot en ersättning från AF, som då inte 

räknas in under försörjningsstöd.  

Utöver AF har varje undersökt kommun själv en lokal motsvarighet till AF, en 

arbetsmarknadsinriktad kommunalstyrd verksamhet. Dessa skiljer sig något från 

kommun till kommun men på ett generellt plan så utgörs de av samma huvudpunkter, 

där samtliga insatser är inriktade på att öka klientens möjligheter till en etablering på 

arbetsmarknaden, antingen på kort eller lång sikt. Detta kan vara att delta i yrkes-

förberedande aktiviteter eller att bli bekant med arbetsmarknaden genom studiebesök, 

och här sker även den största kontakten mellan klienter och insatsen. Vid 

försörjningsstödsenhet A kopplas arbetsföra klienter samman med en arbets-

marknadskonsulent som arbetar vid den kommunala verksamheten. Tillsammans med 

arbetsmarknadskonsulenten skapas en handlingsplan som utgörs av en planering för 

genomförande av insatser som antingen tillhandahålls av AF, exempelvis praktik eller 

liknande, eller av kommunen själv. Vid försörjningsstödenhet B sammankopplas de 

                                                
2 Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga.  
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arbetsföra klienterna också med en arbetsmarknadskonsulent som är handläggare vid 

AF och inte vid kommunens lokala verksamhet. Om klienten är arbetsför vid 

försörjningsstödsenhet C är den sammanförd med en socialsekreterare som arbetar 

mot arbetsmarknaden och har ett fokus på målet om att bli självförsörjande. 

Tillsammans med denne görs en planering för det arbetsmarknadsrelaterade arbetet 

vid både kommunala insatser som till AF. Även språkstudier (SFI) och studier på 

grundskole- och gymnasienivå är inslag i planeringen som kan vara aktuell i gruppen 

arbetsföra klienter. I samtliga kommuner har man krav på att de arbetsföra klienterna 

ska vara inskrivna på AF samt att de ska vara aktivt arbetssökande. Hur detta följs 

upp ser dock olika ut utifrån hur och var man har förlagt ansvaret.  

Kriterierna för att ta del av AF:s insatser ser likadana ut, medan de olika kommunala 

verksamheterna har något skilda krav. Då AF är den största externa aktören som 

erbjuder arbetsmarknadsinriktade insatser så blir den också den mest inflytelserika 

aktören vad gäller utformningen av krav och kriterier för målgruppen arbetsföra 

(Hollertz 2010). Maktrelationen speglas inom försörjningsstödsenheten där utbudet 

av samtliga arbetsmarknadsinriktade insatser och deras villkor avgör hur varierande 

problematik som inkluderas i målgruppen arbetsföra, vilket framgår i flera av 

intervjuerna. 

Alltså man kan ju ringa till dom, alltså både dom insatser som finns för kanske just... jag 

kan ju ringa till nån insats och till exempel avidentifiera ett fall helt, hur... hade det här 

vart en person som hade passat hos er till exempel? Och ofta har ju dom såhär, ja men 

du kan ju testa det här, ok men vi provar och ser. Så, så länge man avidentifierar nånting 

så kan man ju alltid rådfråga. (Respondent B1) 

Och sen också att är man osäker så kan man alltid höra av sig till nån som jobbar inom 

insatsen och fråga, avidentifiera klienten och fråga vad dom tror, om det hade varit rätt 

insats. (Respondent B2) 

För att ta del av ovanstående insatser ska klienten vara arbetsför, om klienten inte ses 

som arbetsför så står en annan problematik i vägen som i ett första skede måste 

åtgärdas via en mer ingående insats. Detta för att senare kunna omklassificeras som 

arbetsför och få ta del av de arbetsmarknadsrelaterade insatser som de olika enheterna 
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tillhandahåller. Detta arbetssätt kan förklaras utifrån Tillys (2000) konstaterande om 

att en individ endast kan befinna sig i en kategori i taget, och därmed oundvikligen 

måste klassificeras in i en målgrupp åt gången för att denne ska komma vidare i 

processen. Med ett begränsat utbud av externa aktörer som bistår med insatser menar 

Hasenfeld (1972) att konsekvensen blir att klienten stannar kvar inom process-

organisationen tills dess att organisationen på ett eller annat vis kan klassificera 

klienten utifrån kriterierna för de lämpliga insatserna, snarare än att det finns en 

möjlighet att kombinera insatser för att behandla olika problematik på samma gång. 

Hasenfeld (ibid.) menar att omklassificeringar av detta slag utgör stommen i 

processarbetet inom organisationer som denna, då den centrala strategin för att lösa 

klienternas problematik är att placera klienten på rätt väg. Detta för att klienten ska 

kunna få tillgång till de åtgärder som tar den ännu ett steg mot målet i processen 

(Hasenfeld 1972).  

Vad som uppkommit ur empirin är att det finns tillgång till åtgärder vad gäller 

missbruk, olika form av ohälsa, sociala problem och även något så konkret som 

bostadslöshet. Några gemensamma nämnare som vi kunnat urskilja från intervjuer 

med samtliga respondenter är att klienter som är i ett aktivt och erkänt missbruk 

endast tar del av de insatser som är kopplade till rehabilitering av missbruket. De som 

missbrukar blir alltså inte utplacerade i insatser eller aktiviteter som är direkt 

arbetsmarknadsinriktade, vilket även gör sig gällande om man på försörjnings-

stödsenhet C definieras som aktivt kriminell. Inte heller om man är heltidssjukskriven 

på grund av psykisk eller fysisk ohälsa så platsar man i de arbetsföra grupperna. 

Och då så kan det ju vara dom som har en missbruksproblematik, dom ska ju fokusera 

på att bli drogfria för att vi kan ju inte placera ut folk i praktik som har ett pågående 

missbruk, det kan vi inte göra. Om någon skadar sig eller någonting sånt där. 

(Respondent A1) 

Om socialsekreterarna vid försörjningsstödsenhet A misstänker eller har fått ett 

erkännande av en klient om att missbruk föreligger så kopplas en av de utredande 

socialsekreterarna in för att göra en utredning kring klientens behov av ytterligare 

stöd för att komma ur sitt missbruk. I dessa fall kan klienten inte längre vara aktuell 
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vid de arbetsmarknadsrelaterade insatserna, då det inte samstämmer med kriterierna 

för deltagande i dessa. Är missbruket erkänt kan socialsekreterarna som jobbar 

behandlande arbeta motiverande med klienten, eller så kan det vara aktuellt med en 

öppenvårdsinsats. Vill inte klienten erkänna ett missbruk eller i de fall där det bara 

finns en stark misstanke så måste denne avbryta sina aktuella insatser och då istället 

motiveras till samtal för en vidare missbruksfokuserad insats. Om det skulle vara 

fråga om ohälsa så kan klienten vara inskriven vid de arbetsmarknadsrelaterade 

insatserna samtidigt som detta kombineras med till exempel en motiverande och 

stödjande insats.  

Vid försörjningsstödsenhet B överflyttas klienter med ett erkänt missbruk till en 

missbrukssektion och klienten blir endast aktuell vid försörjningsstödsenheten igen 

om den kommer ut ur sitt missbruk innan den fyllt 25 år. Vid ohälsa och social 

problematik så är klienten vid de flesta fall inskrivna på de arbetsmarkandsrelaterade 

insatserna, samtidigt som man arbetar motiverande och anpassar kraven. Om klienten 

däremot omfattas av en tung hälsorelaterad problematik så kan det räcka med att 

upprätthålla en individuell kontakt med sin socialsekreterare, såvida problematiken 

inte är så pass omfattande att den istället ska flyttas över till ett rehab-team.  

På försörjningsstödsenhet C arbetar socialsekreterarna utifrån olika problemfokus 

med sina respektive klientgrupper. Där anpassas valet av klientens socialsekreterare 

utifrån problematiken, det vill säga att om individen har missbruksproblem arbetar 

denne med en rehab-handläggare som har missbruk som fokus, och om individen har 

problematik relaterad till fysisk och/eller psykisk ohälsa så finns rehab-handläggare 

med ohälsa som fokus. Planeringen med dessa olika socialsekreterare sker 

individuellt beroende på hur omfattande problematiken är, men många av insatserna 

utgår ifrån att motivera, stödja och stärka klienterna med strävan mot att i framtiden 

kunna omklassificera klienten som och tillämpa någon form av arbetsmarknads-

inriktad insats.  

Vid samtliga försörjningsstödsenheter ser utbudet av insatser för klienter med 

missbruksproblematik eller ohälsorelaterade problem ungefär desamma ut, vissa 

skillnader ligger däremot i hur arbetet med dem utförs. Alla enheter är samstämmiga i 
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att om det finns ett erkänt missbruk så ska detta prioriteras och behandlas i ett första 

skede, innan man tillämpar någon arbetslivsinriktad insats. Missbruksinsatserna kan 

vara behandlande, antingen i kontakt med en behandlande socialsekreterare vid 

försörjningsstödsenhet A, eller av en annan missbruksenhet som vid försörjnings-

stödsenhet B, eller av sin huvudansvariga socialsekreterare i försörjningsstödsenhet 

C, där socialsekreterarna jobbar fokuserat på den specifika problematiken med sin 

klientgrupp. Förutom detta finns det utomstående insatser som försörjningsstöds-

enheterna själva inte har samma täta samarbeten med, såsom behandlingshem eller 

öppenvårdsanstalter. 

Beroende på hur omfattande den ohälsorelaterade problematiken är ser arbetet med 

klienterna olika ut. Är den av mildare grad så ses individen fortfarande som arbetsför 

vid försörjningsstödsenhet A och B, men har lägre arbetslivsinriktade krav på sig 

kombinerat med att man arbetar stödjande och motiverande. Är problematiken väldigt 

omfattande ses klienten inte längre som arbetsför utan då arbetar man istället med 

sina hälsorelaterade problem för att sträva efter att så småningom bli arbetsför. Man 

kan också behöva koppla in en vårdkontakt om något hälsorelaterat problem måste 

utredas. Alla sjukvårdskontakter tar klienterna på egen hand vid externa 

sjukvårdsinrättningar. Undantaget finns hos försörjningsstödsenhet B, där man 

nyligen hade startat upp ett närmare samarbete med den lokala vårdcentralen, där man 

upprättat en direktlänk för klienter som är aktuella på försörjningsstödseneheten och 

behöver få kontakt med sjukvården.  

För de som omfattas av ett konstaterat fysiskt eller psykiskt funktionshinder så finns 

det vissa möjligheter till anpassat stöd. Respondent C1 beskriver hur en läkare kan 

fastställa en diagnos som innebär att klienten blir kodad av AF för att få möjlighet till 

att ta del av en anpassad anställning med till exempel lönebidrag, det vill säga att AF 

går in och betalar en viss procent av lönen istället för arbetsgivaren. Följden av en 

kodning blir att det inte ställs samma arbetskrav på klienten. Möjligheten att bli 

kodad vid AF är gemensam för alla klienter oavsett kommun då AF:s kriterier för 

insatser, som tidigare nämnt, är nationella. Även om flera av socialsekreterarna talar 
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om AF som den främsta externa aktören för klienter som är arbetsföra, så tyder detta 

på att man även inom AF kan kategorisera sina arbetsföra klienter. 

Avgörandet av vilken eller vilka insatser som ska användas som åtgärder för klientens 

problematik uttrycker flera av socialsekreterarna sker utifrån individuella 

bedömningar. 

Näe... alltså, för oss är alla ungdomar som kommer hit... vi kategoriserar dom inte på nåt 

sätt. Sen är det klart att man kanske... man kanske gör det i huvudet på nåt vis ändå, och 

att man kanske har en... men, man tänker väl lite när man träffar dom första gången och 

man har en bild om att dom kommer komma ut ganska snabbt eller om dom kommer va 

här ett längre tag, och om dom är vid behov av större insatser, eller om dom kommer 

fixa det liksom. Men inte så att vi kategoriserar dom på nåt annat sätt. (Respondent B2) 

Flera av respondenterna uttrycker att man vid möten med klienterna hanterar dem 

som individer, man ser dem som unika personer med sin egna specifika problematik. 

Hasenfeld (1983) menar dock att det i arbetet inom en processorganisation inte finns 

någon möjlighet att hantera varje individ individuellt utan att klassificera, 

kategorisera och definiera dess egenskaper i förhållande till en kollektiv referensram 

(jfr. Hollertz 2010; Knutagård 2013; Ulmestig 2013). Även om en klient behandlas 

och man tillsammans formar en planering individuellt, visar intervjuerna att utifrån 

vad som klassificeras som det största försörjningshindret så utplaceras klienten ändå 

inom en av de uppställda kategorierna för att det vidare arbetet i processen ska fortgå 

och man ska kunna verkställa någon form av insats.  

6.1.4 Steg 4: Verkställande av åtgärd 

Vid Hasenfelds (1972) fjärde och sista steg i processen så ska den valda åtgärd som 

fastställts under processens tidigare steg verkställas. I de flesta fall remitteras klienten 

vidare till en specifik åtgärd som tillhandahålls av en extern aktör, en förändrings-

organisation (Hasenfeld 1972). Ansvarsfördelningen under och efter tillämpningen av 

en insats ser i grunden likadan ut i de olika kommunerna. Skillnader förekommer 

dock mellan socialsekreterarna med olika arbetsfokus. Socialsekreterarna som 

remitterar klienter till externa aktörer lägger över det huvudsakliga ansvaret för 

klientens utveckling på den ansvarige för den aktuella insatsen. 
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Då har vi ju nästan alltid trepartsmöten. Är det via [stadens insats] så är det ju 

tillsammans med dom och klienten, eller arbetsförmedlarna och klienten. Och då pratar 

man ju om vad det är som inte fungerar. Antingen, ska du bli utskriven, ska vi prova 

något annat, ska vi ge det en till chans, vad tror den här arbetsförmedlaren skulle vara, 

alltså så... För dom träffar ju faktiskt personerna mer än vad vi gör. (Respondent B1) 

Vad som framkommer i intervjuerna är att om problematiken är mer omfattande så 

har socialsekreterarena ett större ansvar för klienten i processorganisationen, då 

merparten av de externa aktörerna har ett större fokus för arbetsmarknadsrelaterad 

utveckling för individen. Vid problematik som står i hinder för individens arbets-

marknadsinriktade förändring sker, som tidigare nämnt, motiverande och stödjande 

insatser. Dessa insatser sker oftast inom processorganisationen och inte vid en 

förändringsorganisation. Det vill säga att socialsekreteraren på den försörjnings-

stödsenhet som klienten är aktuell har ansvaret för insatsen och antingen själv eller 

med hjälp av kollegor verkställer och arbetar tillsammans kring klienternas 

problematik. Vid utplacering i de externa insatserna arbetar däremot inte social-

sekreterarna med klienten mer än vad det gäller den ekonomiska problematiken. Här 

lämnas alltså ansvaret för den arbetslivsinriktade utvecklingen över på de som arbetar 

inom de förändringsorganisationer som enheterna samverkar med.  

Hasenfeld (1972) menar på att det finns en ständigt närvarande maktbalans mellan 

processorganisationerna och förändringsorganisationerna. Vidare menar Hasenfeld 

(ibid.) att förändringsorganisationerna, i detta fall de arbetsmarknadsinriktade 

insatserna, besitter makten att styra vilka kriterier som ska uppfyllas av målgruppen 

inom processorganisationen. Det som påverkar relationen mellan organisationerna är 

delvis utbudet av tjänster som förändringsorganisationerna tillhandahåller och som 

processorganisationen har att ta del av.  

Utbudet av arbetslivsinriktade insatser hos AF, kommunens egen arbetssökar-

verksamhet och andra aktörer styr hur försörjningsstödsenheten kan klassificera sina 

klienter under processens gång för att vid sista steget kunna passa in i en av de 

insatser som finns i utbudet. Tidigare i analysen tar vi upp hur respondent B1 och B2 
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stämmer av med de ansvariga för insatserna för att se om klienterna passar in för en 

viss insats (se Steg 3, s.42). Detta för att utifrån responsen från förändrings-

organisationen kunna bedöma huruvida klienten kan klassificeras inom den kategori 

som insatsen är ämnad för eller ej. På samma sätt kan detta påvisa att insatsen kräver 

en viss typ av kategori individer och att den största makten därmed ligger hos 

förändringsorganisationen, då klienten behöver uppfylla insatsens kriterier för att få 

ta del av den.  

En liknelse som kan illustrera förhållandet mellan förändringsorganisationernas krav 

och processorganisationernas behov av att matcha dessa är hur arbetsgivaren påverkar 

en arbetsförmedlares rekrytering av personal vid ett ledigt arbetstillfälle. Precis som 

en arbetsförmedling först måste undersöka den arbetssökandes kvalitéer och 

färdigheter för att kunna matcha denne med en arbetsgivare som eftersöker dessa, så 

måste den arbetssökande anpassa sina meriter utefter arbetsgivarens krav. Hur 

omfattande eller specifika krav som arbetsgivaren ställer upp blir avgörande för (1) 

hur många arbetssökande som arbetsförmedlaren kommer att identifiera med 

jobbannonsen, och samtidigt (2) hur väl de arbetssökandes kompetens passar in för de 

arbetsuppgifter som jobbet innebär (Hasenfeld 1972).  

Hasenfeld (1972) menar alltså att på samma vis som en arbetsgivare ställer upp 

kriterier och krav för en tjänst utifrån sina mål, så besitter insatserna makten att 

utforma de villkor som styr intaget av klienter inom en viss målgrupp. Ytterligare 

maktaspekter som Hasenfeld (ibid.) belyser vid resonemang kring vilka faktorer som 

avgör vilken insats som tillämpas är på vilket sätt man utvärderar verksamheten och 

mäter effektiviteten i organisationens arbete. Dessutom så påverkar klientens egen 

känsla av identifikation med insatsens syfte samt hur väl samarbetet mellan 

socialsekreterare och klient fungerar. Detta återkommer vi till i del II av analysen. 

Som beskrivningen av ärendeprocessen visar så följer den Hasenfelds (1972) steg 

genom att man inledningsvis (1) bedömer huruvida klienten är berättigad 

försörjningsstöd eller ej, (2) utreder klientens problematik med syfte att kunna utfinna 

passande insatser utifrån denna, och därefter (3) väljer en lämplig insats som kan ses 

som en lösning på klientens problematik, och slutligen (4) verkställer insatsen genom 
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att remittera klienten vidare till en insats där förändringsarbetet påbörjas (se 

Illustration 5). 

 

Illustration 5. Klientens ärendeprocess. 

Ovanstående illustration visar en förenklad beskrivning av ärendeprocessen inom 

försörjningsstödsenheterna. Inledningsvis avgörs om klienten ingår i kategorin 

arbetsför eller icke-arbetsför för att kunna utreda vilket behov av stöd som finns. 

Därefter tillämpas olika insatser utifrån detta. Som tydliggörs av illustrationen 

genomgår klienter som klassificeras som icke-arbetsföra fler förflyttningar, och 

därmed fler omvärderingar av problematiken, mellan processens olika steg. Målet är 

dock oavsett problematik att nå självförsörjning. 

6.2 Del II: Processens fallgropar 

6.2.1 Processens måttstock: Nära eller långt ifrån arbetsmarknaden  

Om man belyser processorganisationernas utveckling utifrån Tillys (2000) perspektiv 

så kan man se det som att den nya gruppen arbetsföra försörjningsstödstagare har 

genererat i en sortering av försörjningsstödstagarna utefter problematik. En 

benämning som är ständigt återkommande i intervjuerna är hur olika klienter och 

klientgrupper står nära respektive långt ifrån arbetsmarknaden. Såväl graderingen på 

skalan nära eller långt ifrån arbetsmarknaden som uppdelningen i arbetsföra och icke-

arbetsföra klienter vittnar om värderingar som skapar föreställningar om att 

grupperna står i motsats till varandra (Hollertz 2010). Vad som avgör om man ligger 

nära eller långt ifrån arbetsmarknaden varierar dock utifrån vilken eller vilka 

kategorier man jämför med (jfr. Tilly 2000). 

Just unga vuxna är ju en prioriterad grupp också för att dom står väldigt nära... eller 

dom står nära arbetsmarknaden. (Respondent B1) 
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I enlighet med hur Tilly (2000) beskriver värderingen av kategorier i förhållande till 

varandra, så benämns gruppen unga vuxna försörjningsstödstagare som nära 

arbetsmarknaden i förhållande till det äldre åldersspannet. Liksom Nybom (2012) tar 

upp så tycks det hos socialsekreterarna finnas en uppfattning om att försörjnings-

stödstagare under 25 år är en målgrupp som är särskilt lämpad för arbetsmarknads-

relaterade aktiveringsinsatser i olika utsträckning, då de relativt sett står närmare 

arbetsmarknaden. Samtidigt talas det om klienter med olika problematik inom 

gruppen unga vuxna försörjningsstödstagare som står olika nära eller långt ifrån 

arbetsmarknaden. Detta beskrivs tydligt av en av respondenterna som tidigare arbetat 

vid en försörjningsstödsenhet för vuxna över 25: 

Nu i den här åldersgruppen unga vuxna så jobbar vi med hela spannet och då kan det 

vara dom som är väldigt långt från arbetsmarknaden och har väldigt stor problematik, 

och dom som är väldigt nära. Så det är spännande att ha alla typer av människor och inte 

bara dom som är nära. (Respondent A1) 

Även om gruppen unga vuxna försörjningsstödstagare uppfattas som nära 

arbetsmarknaden i relation till de äldre försörjningsstödstagarna så vittnar våra 

intervjuer alltså om att klientgrupper som omfattas av skild problematik kategoriseras 

och därmed sorteras gentemot varandra utifrån en värdering av hur nära eller långt 

ifrån arbetsmarknaden de befinner sig. Precis som Tilly (2000) menar så varierar 

värderingen av en kategori beroende på vad den ställs i relation till. Som vi beskrev i 

redogörelsen för hur de olika enheterna använder sig av en formell kategorisering av 

klienterna, så talar även socialsekreterarna om de olika grupperna inom enheterna för 

unga vuxna försörjningsstödstagare som närmare eller längre ifrån arbetsmarknaden i 

förhållande till varandra. En av respondenterna gör en tydlig skillnad mellan hur 

klienterna som är aktuella hos arbetshandläggarna är mer arbetsföra, det vill säga 

närmare arbetsmarknaden, än klienterna hos rehab-handläggarna som står längre 

ifrån. En annan respondent beskriver hur arbetet delas upp mellan olika social-

sekreterare inom arbetsgruppen som riktar sig mot arbetsföra klienter: 

Och sen har vi socialsekreterare som jobbar med personer som är nära arbetsmarknaden. 

Så vi har, jag tror att det är två stycken som jobbar med dom som har arbetsförmåga 

men inte är så jättenära arbetsmarknaden där man behöver motivera dom, och sen har vi 
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en person som jobbar med dom som är väldigt nära arbetsmarknaden och ska ut. 

(Respondent C1) 

I en ytterligare förlängning så talar socialsekreterarna dessutom om klienter inom 

samma kategori som nära eller långt ifrån arbetsmarknaden beroende på hur 

omfattande klienternas problematik är i förhållande till andra klienter inom kategorin. 

En av respondenterna som arbetar med fokus på missbruksproblematik beskriver 

samma fenomen inom sin målgrupp: 

Alltså det är ju lite vilka krav, jag har ju dom som har vart drogfria ett tag och som 

börjar närma sig arbetsmarknaden. Dom är fortfarande långt ifrån, men dom börjar ändå 

närma sig [ … ] Medan sen har jag dom som är allra sjukast, inne i psykoser och så, 

som jag inte ens kan träffa, där är ju mer... då får man kanske ha vårdplaneringar, man 

får ha... ehm, handlingsplaner tillsammans med andra myndigheter eller andra ställen, 

för att ta hand om dom, så det är väl lite... ja... det blir, det blir ganska brett. För det är 

från dom som är allra sjukast till dom som ligger på gränsen. (Respondent C2) 

Tilly (2000) menar att denna typ av sortering uppstår då man inom målgrupperna 

upptäcker skilda egenskaper som behöver differentieras i ytterligare kategorier då de 

motsvarar olika förväntningar från omgivningen. På så vis sker en värdering av olika 

typer av klienter inom kategorierna. Beroende på vilken problematik och hur en 

klient blivit klassificerad så ställs alltså olika krav från såväl processorganisationens 

som förändringsorganisationens håll. Förväntningarna på individen speglar om du är 

inkluderad i en kategori som står långt ifrån eller nära arbetsmarknaden. Desto mer 

arbetsför klienten anses vara desto högre krav och förväntningar ställs på denne att 

göra sitt yttersta för att förändra sin situation, men är klienten långt ifrån arbets-

marknaden så sänks kraven och förväntningarna blir lägre. Hos socialsekreterarna 

finns det tydliga föreställningar om att vissa klienter står nära arbetsmarknaden, och 

på en av enheterna har man dessutom en fokuserad tjänst för just denna målgrupp.  

Hedbloms (2004) studie visar dock på att det inte finns några belägg för att 

avgränsade klientgrupper som benämns som nära arbetsmarknaden nödvändigtvis 

kommer ut på arbetsmarknaden i större utsträckning än någon annan.  
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Vad vi kan se finns det tydliga mönster av att vissa klienter står närmare och andra 

längre ifrån arbetsmarknaden. Vad som står ännu tydligare är uppdelningen mellan 

arbetsföra och icke-arbetsföra individer, vilket tycks kunna kopplas till positionen i 

förhållande till arbetsmarknaden. Utifrån vårt empiriska material kan vi dock inte 

utfinna några exakta definitioner utöver detta som avgör vad det är hos de olika 

klienterna eller målgrupperna som kopplar dem till en position nära eller långt ifrån 

arbetsmarknaden. Uppenbart är dock att socialsekreterarnas krav och förväntningar 

på klienterna påverkas av vart på måttstocken klienten befinner sig. 

6.2.2 Processens mål: Självförsörjning 

Det gemensamma målet för samtliga socialsekreterare är att få ut klienten i 

självförsörjning. Försörjningsstödsarbetets officiella mål är att bidra människor med 

långsiktiga lösningar på deras försörjningsproblematik för att de i fortsättningen ska 

kunna försörja sig själva (Socialstyrelsen 2014). Organisationens officiella mål 

speglar här samhällets normerande värderingar på så vis att just ekonomiskt bistånd 

som försörjning inte anses vara en långsiktig lösning eller ens något önskvärt, med 

undantag för när alla andra försörjningsmöjligheter är uteslutna. Att bli själv-

försörjande kan ha olika innebörd beroende på klientens problematik och tillgången 

till insatser som är utformade för att lösa den. Kortfattat kan konstateras att den 

gemensamma nämnaren för socialsekreterarnas definition av självförsörjning är att 

klienten inte längre försörjer sig genom ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, vilket 

illustreras tydligt av samtliga respondenter.  

Respondent C1 uttrycker att det förekommer att klienter blir självförsörjande genom 

aktivitetsersättning från försäkringskassan, respondent C2 styrker detta genom ett 

konstaterande att klienterna kan få sjukersättning eller någon annan ersättning som 

gör att klienten inte längre behöver försörjningsstöd och därmed blir självförsörjande. 

Respondent A1 menar att många klienter i den här åldersgruppen börjar komma på 

vad de vill göra och ofta börjar studera, och på så vis blir de självförsörjande via 

studiemedel. Socialstyrelsen formulerar målet med utgångspunkt i termen 

“självförsörjning” enligt följande: 
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Det är också viktigt att framhålla att självförsörjning inte alltid är detsamma som 

försörjning genom arbete. Alla människor kan inte försörja sig genom förvärvsarbete. I 

sådana situationer måste socialtjänsten tillsammans med den enskilde försöka hitta 

andra och långsiktiga lösningar på försörjningsproblemen, till exempel via någon 

ersättning från socialförsäkringen. Socialtjänstens huvudsakliga uppgift är följaktligen 

att bidra till att hitta långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem. 

(Socialstyrelsen 2014:19) 

Att bli självförsörjande innebär alltså inte nödvändigtvis att en klient blir 

självförsörjande genom lön från förvärvsarbete. Att komma ut i en anställning hos en 

extern arbetsgivare är därmed enbart en av många vägar till självförsörjning för en 

försörjningsstödstagare. I och med detta blir formuleringen av organisationens mål, i 

detta fall självförsörjning, en viktig faktor för hur arbetet utformas. Om själv-

försörjning uteslutande hade inneburit att komma ut i avlönat arbete så hade 

utformningen av arbetet troligen påverkats. Möjligtvis hade då kraven på 

arbetssökande ökat och arbetsförmågan bedömts enligt mer generösa kriterier för att 

inkludera fler i kategorin arbetsföra. 

Alla utplaceringar till förändringsorganisationerna ska enligt Hasenfeld (1972) på ett 

eller annat vis syfta till att förflytta klienterna närmare organisationens mål, vilket 

uttrycks hos flera av socialsekreterarna när de resonerar kring tillämpningen av 

insatserna. 

Och alla våra insatser går ju egentligen ut på att dom ska bli självförsörjande, att dom 

ska komma ut. (Respondent B2) 

Så att ibland måste man ju säga det att, du måste ju göra någonting, alltså 

försörjningsstöd det är ju ingen, det är ju ändå skattepengar det är ju inte någon lön 

alltså man måste ändå kunna jobba för sin egen skull för att sen bli självförsörjande och 

slippa oss, så att jag försöker motivera dem med det. (Respondent C1)  

Problemet kring hur organisationen respektive klienten själv definierar sin 

problematik och sina behov yttrar sig dock i det här läget. Hasenfeld (1983) belyser 

hur organisationens mål kan stå i konflikt med klientens och menar att 

organisationen, trots sin makt, måste förhålla sig till dessa. Samtliga respondenter 

uttryckte att man i arbetet strävar efter att på ett eller annat vis alliera sig med 
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klienterna. Vid valet och verkställandet av insatserna så uttrycker socialsekreterarna 

att det är viktigt att klienterna är positivt inställda till den aktuella insatsen, att det 

annars är svårt att nå ett positivt resultat. 

Det är viktigt att lyssna på ungdomen som du har framför dig också så att du inte bara 

kör över ungdomen. Därför att du vill ju att ungdomen ska vara med på banan och på 

något sätt kunna sätta sina egna, eller göra sin egen resa. (Respondent C1)  

Men sen är det ju själva planeringsmomentet liksom vad dom ska göra för att ha rätt till 

försörjningsstöd, där försöker man ju få med dom på tåget annars så kommer det ju inte 

fungera ändå, i det långa loppet. (Respondent A2) 

Utifrån detta ser vi att det krävs att klienten själv först och främst måste ha 

motivation och tillsammans med socialsekreteraren ha ett gemensamt mål för att 

planeringen ska bli framgångsrik. Övergripande i arbetet, och kanske särskilt när 

klienten själv inte upplever det som organisationen ser som en problematik, så 

uttrycker flera av socialsekreterarna att alliansskapande med klienterna är en viktig 

del i arbetet. Respondent B2 beskriver en klient som har varit svårplacerad och 

förklarar att det finns en motvilja till att ge avslag till försörjningsstödet på grund av 

att man gjort upp en dålig planering som klienten inte har kunnat fullfölja. 

Respondenten menade att om planeringen inte är rätt så vill man hitta någonting som 

kan fungera bäst för klienten. Det finns alltså en medvetenhet hos socialsekreterarna 

att om målet hos klienten själv och organisationen inte stämmer överens så kommer 

den tillsatta insatsen vara ineffektiv. Utifrån Hasenfelds (1983) resonemang kan de 

yrkesverksamma inom organisationen på så vis mer eller mindre omedvetet välja att 

arbeta mer aktivt med klienter vars personliga mål går i samma riktning som 

organisationens.  

Detta kan vara en indikation på att organisationens mål dock inte i alla lägen står över 

andra mål, då socialsekreterarna tydligt uttrycker hur korrelationen mellan de olika 

målen spelar en viktig roll för effektiviteten av insatserna. Hasenfeld (1983) menar att 

arbetet inom organisationen också kan variera beroende på den enskilda 

tjänstemannens ideologiska och moraliska värderingar, då denne onekligen har ett 

visst handlingsutrymme att sålla i organisationens operativa mål oavsett 
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organisationens officiella mål. Inom försörjningsstödsarbetet skulle detta kunna 

innebära att framgången i klientens utveckling till viss del är beroende av hur väl 

klientens egna och socialsekreterarens värderingar överensstämmer.  

Även om en organisation har tydligt uppställda mål så är det ingen garanti för att 

målen vare sig efterföljs eller uppfylls (Hasenfeld 1983). Detta kan komma till 

uttryck i utvärderingar, vilka bidrar till att organisationerna upprätthåller sin 

legitimitet då organisationerna oundvikligen har ett behov av att bekräfta för 

omvärlden att verksamheten motsvarar samhällets förväntningar (ibid.). Hasenfeld 

(1972) menar att dessa utvärderingar bör göras med hjälp av metoder som är 

accepterade och ses som tillförlitliga av samhället, då de annars blir verkningslösa.  

Hollertz (2004) belyser dock komplexiteten i att genomföra tillförlitliga utvärderingar 

av olika människobehandlande insatser, eftersom att det ofta råder brist på enhetlig 

och jämförbar dokumentation som kan visa på insatsernas faktiska effekt på 

klienternas förändring. Då kvalitativa utvärderingar kan vara komplicerade att 

genomföra, så blir tillämpningen av statistiska mätinstrument ett centralt verktyg för 

organisationerna att visa på ett framgångsrikt arbete. Socialnämnderna i de olika 

kommunerna har enligt lag en skyldighet att lämna ut statistiska uppgifter om sina 

verksamheter, vilka utgörs av ekonomiska årsrapporter (Socialstyrelsen 2013). Det 

som alltså är görbart är mätningar av effektiviteten genom en kvantifiering av 

resultatet utifrån organisationens mål, det vill säga att räkna antalet klienter som 

lämnar försörjningsstödsenheten och därmed går ut i självförsörjning.  

Socialsekreterarna gör det tydligt att en viktig ingrediens i arbetet är att föra 

klienterna vidare i processen och att stillastående klienter ses som svårhanterliga.  

Ja men, en enkel klient är ju dom som gör vad dom ska och skickar in sina papper som 

dom ska, dom följer planeringen, alltså så... och svåra klienter är ju... ja, dom som inte 

gör det egentligen. Och som man hela tiden får... nån som inte kommer, nån som inte 

hör av sig... allt sånt. Och sen, som sagt, så är det ju svårt med dom som inte riktigt 

uttrycker vad dom faktiskt... dom som inte är motiverade alls liksom. Det kan va 

jättesvårt också för att man vill... man står själv och såhär försöker pusha på, men när 
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ingenting blir motiverande så blir det ju också ganska... Mycket av vårt arbete går ju till 

att motivera folk i olika riktningar liksom. (Respondent B1) 

Då organisationens effektivitet går att mäta utifrån hur väl klienterna passerar genom 

processen och därmed hur smidig vägen till självförsörjning blir, så uttrycker 

socialsekreterarna det som ett nederlag när klienterna inte utplaceras i någon insats. 

Liksom Hasenfeld (1983) beskriver processorganisationens tjänstemäns inbyggda 

vilja att processa sina produkter, så finns det en strävan hos socialsekreterarna att 

klienterna ska genomgå ärendeprocessen smidigt. På detta vis går socialtjänstens 

officiella mål hand i hand med en lyckad ärendeprocess. Oundvikligen leder det till 

en tanke om att socialsekreterarna agerar med påverkan från organisationens bild av 

vad som är framgångsrikt. Alla socialsekreterare uttrycker en vilja att göra ett bra 

jobb som gynnar klienterna, frågan är dock vad det är som definierar framgången 

med klienterna. Vi menar inte att socialsekreterarna inte strävar efter långsiktiga 

lösningar, snarare att deras val av åtgärder utifrån detta resonemang skulle kunna 

påverkas av hur klienternas framgång utvärderas i förhållande till organisationens 

mål.  

6.2.3 Processens fallgrop: Klienter utan klassificering 

Processen inom det försörjningsstödsrelaterade arbetet utgörs alltså av fyra steg som 

kan beskrivas utifrån Hasenfelds (1972) teori. Vissa ärenden genomgår processens 

alla steg i en kronologisk följd och går då från mottagandet genom process-

organisationen och så småningom via en förändringsorganisation ut i självförsörjning. 

Vad vi har uppmärksammat utifrån vår empiri är dock att det är långt ifrån alla 

ärenden som följer samma självklara ordningsföljd. En del klienter förflyttas fram 

och tillbaka mellan processens olika steg, antingen på grund av att de utplaceras i en 

insats som inte fungerar och därmed faller tillbaka till föregående steg, eller att 

omständigheter uppdagas som gör att klienten omklassificeras inom organisationen.  

Ett problem som kan skönjas i intervjuerna uppstår när klienterna inte själva upplevs 

kunna identifiera sig med organisationens klassificering eller de insatser som erbjuds 

utifrån dessa. Det kan exempelvis uppstå när klienter brukar narkotika men inte anser 
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sig själva vara i ett missbruk, eller när det enligt socialsekreteraren finns någon slags 

ohälsa som klienten själv inte upplever som ett hinder. 

Och det är inte helt ovanligt heller, att folk bedöms vara för sjuka enligt sjukvården men 

sen att dom själva tycker inte det och dom vill jobba. Sen finns det folk som har 

missbruksproblematik men som säger att det inte är någon problematik. Jättemånga som 

röker cannabis och hash och säger att det inte är någon problematik och att dom kan 

sluta när dom vill, som inte kan det. Och dom tycker att dom kan jobba och det finns 

säkert folk som kan jobba och ha ett pågående bruk, men dom flesta kan inte ha det. 

(Respondent A1) 

Denna typ av individualisering menar dock Ulmestig (2013) inte kan ses som ensidigt 

positiv. Han menar att ett mer individualiserat synsätt tenderar att överföra ansvaret 

på den enskilde individen (ibid.). Även Nybom (2012) antyder om att förändringarna 

på arbetsmarknaden har genererat i ett ökat behov av individuellt stöd hos 

försörjningsstödstagarna, samt att detta i sin tur genererar i allt mer individuellt 

utformade insatser som tenderar att tillskriva orsaken till bidragsbehovet individens 

egenskaper. Utifrån Ulmestigs (2013) resonemang kan organisationens kontroll av 

klienterna därmed bli större, då villkor och krav kommer att ses som valmöjligheter 

som individerna har frihet att välja att ta del av eller inte. 

En ytterligare central bromskloss som uppstår i processen syns tydligt när samtliga 

respondenter talar om svåra ärenden, där dubbel problematik och en otydlig 

problembild hos klienterna uttrycks som ett hinder i arbetet.  

Alltså som man stör sig på i det här arbetet, är det här klassiska när man faller mellan 

stolarna och det kan vara att någon kanske är psykiskt sjuk, självmedicinerande med 

missbruk, har inte rätt till stöd inom alltså med fokus på det psykiska för att man 

missbrukar och man klarar inte av att bli drogfri för att man har en psykisk problematik 

och så faller man mellan stolarna, att sjukvården kan inte och vill inte hjälpa och 

personen kan inte bli av med sitt missbruk. Så är det någon som bara håller på och 

fastnar och ingenting händer att folk kan vara bevisligen så pass sjuka att dom behöver 

stöd men dom är inte tillräckligt sjuka för tvångsvård utan då så ska dom ha öppenvård 

och sen så är det kö till öppenvården och medan dom väntar på öppenvården så 

självmedicinerar dom men för att dom ska kunna komma in i öppenvården så måste 
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dom vara drogfria så att, näe. Och det är jättevanligt och det är jättefrustrerande. 

(Respondent A1)  

Att somliga klienter faller mellan stolarna verkar vara oundvikligt i arbetet, då 

klienterna sällan omfattas av endast en sorts problematik. Lösningarna på hur man 

ska agera när en klient är svårplacerad eller omfattas av varierande problematik tycks 

i grund och botten vara att på ett eller annat vis prioritera klientens olika försörjnings-

hinder och på så vis finna ut vilken problematik som är mest akut eller av störst 

omfattning. En praktisk lösning som försörjningsstödsenhet C har är ungdomsguider:  

Vi brukar kalla dom gråzonsärenden. När dom är lite sådär, man vet inte riktigt... man 

kan få känslan av att, näe... men nånting stämmer inte, men man vet inte riktigt vad. 

Ehm.. och där har vi en jättebra ny insats som kallas för ungdomsguider. Där dom, dom 

är två personer... dom har lite mer tid än alla oss andra handläggare, dom har inte så 

mycket klienter. Dom gör ingen myndighetsutövning alls, har inte hand om pengar, utan 

dom träffar klienterna, fikar med klienterna, går med dom på olika besök, läkarbesök, 

hjälper dom att boka en läkartid till exempel. Och genom att dom inte har någon 

myndighetsutövning så vinner dom ganska mycket förtroende. Så ibland är det så att 

man kan lägga över dom här som är lite så gråzon, att man inte vet, till dom... Och sen 

så gör dom lite kartläggningar, fortsätter utreda lite och vinner förtroende, och så kanske 

man kommer fram till efter ett tag att, ja men den här personen kanske inte är... har så 

hög begåvning eller att det är att dom har ett missbruk eller det är nåt annat som är fel, 

så… (Respondent C2) 

Utifrån Tillys (2000) resonemang skulle detta arbetssätt kunna förtydligas genom att 

det uppkommer ur den logiska kategoriseringsstrategi som innebär att en individ inte 

kan klassificeras inom flera olika kategorier vid samma tid och plats. Organisationen 

behöver därför i första hand reda ut vilken kategori klienten ska fördelas till då man 

endast har resurserna och möjligheten till att åtgärda ett problem i taget. Klienten 

utreds i ett ytterligare led för att, trots en mångfacetterad problematik, kunna 

definieras och klassificeras utifrån de aktuella avgränsningar och val av åtgärder som 

finns att tillgå. Detta agerande menar dock Levin (2013) även kan bero på att 

organisationens struktur internaliseras av både socialsekreterarna och klienterna som 

det enda möjliga sättet att arbeta, vilket kan begränsa synen på vilka handlings-

alternativ som är framgångsrika och eftersträvansvärda.  
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Även Hasenfeld (1972) belyser hur detta är en del av processorganisationens strategi, 

då man föredrar att inte utplacera individen i en insats vars kriterier inte överens-

stämmer helt med individens behov och egenskaper, utan istället klassificerar 

individen som icke-redo att ta del av de insatser som erbjuds. På detta sätt hålls 

individen kvar inom processorganisationen, till exempel för vidare utredning eller 

motivationsarbete tills denne på ett eller annat vis kan matchas med en lämplig extern 

insats. Tilly (2000) menar dessutom att det är en kostsamt och komplex process för 

organisationer att omorganisera arbetet utifrån den dubbla problematik som finns, till 

exempel genom att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar vidare i processen särskilt 

inriktad på klienter med psykisk ohälsa i kombination med ett pågående missbruk. 

Istället blir lösningen att man lägger ytterligare resurser på att undersöka vilken 

problematik som är störst med syfte att ändå kunna klassificera klienten inom någon 

av de befintliga kategorierna, i detta fall missbruk eller ohälsa, och börja med att 

fokusera på den ena av dem. 

Ett exempel på hur man på en av försörjningsstödsenheterna faktiskt har lyckats finna 

en lösning för en klient med flera olika behov framgår av intervjun med respondent 

B2: 

Jag har nån klient nu som är inskriven eh... han var inskriven på [stadens verksamhet], 

Arbetsförmedlingen, och stod i kö till SFI samtidigt, och gick med i ungdomsgarantin 

och kom in på SFI samtidigt som han hade en aktivitet via [stadens verksamhet], så allt 

hände samtidigt. Men för att Arbetsförmedlingen och [stadens verksamhet] och jag 

pratade så fick han gå på SFI halvtid, vara med i ungdomsgarantin på halvtid, där 

aktiviteten i ungdomsgarantin var aktiviteten han har på [stadens verksamhet]. Så det 

funkar ju ändå att göra undantag för att det ska funka för klienten. (Respondent B2)  

Klienten i fråga har här flera olika behov av insatser vilka man har lyckats kombinera 

på ett framgångsrikt sätt. Förutsättningarna för möjligheten att åstadkomma detta 

tycks vara att alla klientens behov ligger inom ramen för det arbetsmarknadsinriktade 

arbetet, det vill säga klienten inte omfattas av någon problematik som kräver 

missbruks- eller ohälsorelaterade insatser, utan endast arbetslivsinriktade. Man 

tvingas således inte att söka omklassificera klienten, utan klientens grundläggande 

egenskaper som avgör den kategoriella tillhörigheten gäller fortfarande (jfr. 
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Hasenfeld 1972). Om så inte hade varit fallet så kan man tänka sig att kombinationen 

av insatser hade varit svår, om inte omöjlig, att få igenom.  

Ett tydligt problem som uppstår i processen är alltså när klienter hamnar mellan 

stolarna på grund av att deras problematik är svår att definiera utifrån organisationens 

förutbestämda kategorier. Den som inte passar in i någon av kategorierna tenderar att 

bli stillastående inom socialtjänsten utan att komma vidare i någon typ av insats. De 

handlingsplaner som görs upp är fortfarande formulerade utifrån målet om 

självförsörjning, men kan i praktiken bestå av att det enda kravet på klienten är att 

hålla den regelbundna kontakten med socialsekreteraren. Det kan även innebära att 

klienten beviljas försörjningsstöd utan att ha någon insats överhuvudtaget, i väntan på 

att vidare utredning ska göras. I och med socialsekreterarnas uppenbart höga 

arbetsbelastning så skulle en konsekvens av detta kunna bli att klientmöten som ska 

fungera motiverande blir mer eller mindre bortprioriterade, vilket resulterar i att 

klienten blir stillastående. 

7. Avslutande diskussion 

Utifrån denna studie konstateras att kategorisering på ett eller annat vis förekommer i 

den organisationsstruktur som socialsekreterarna är verksamma inom. Genom att 

belysa ärendeprocessen och det relaterade sociala arbetet utifrån Hasenfelds (1972; 

1983) och Tillys (2000) teorier har vi tillägnat oss ett perspektiv som skulle kunna ge 

en förklaring på organisationens kategorier utformas och dess påverkan på social-

sekreterarnas arbete.  

Vad som framkommit av studiens resultat är att organisationens kategorisering utifrån 

vårt synsätt har stor inverkan på hur arbetet organiseras formellt, främst genom att 

arbetsgrupper och klientgrupper delas upp utifrån olika egenskaper. Ärendeprocessen 

som klienten genomgår kan förklaras utifrån de fyra steg som Hasenfeld (1972) 

belyser, där klienten först inkluderas (eller exkluderas) av organisationen, sedan 

kategoriseras in i en passande målgrupp, därefter klassificeras utifrån sina egenskaper 
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och slutligen utplaceras i en insats. Hur klienterna kategoriseras i de olika stegen i 

processen blir avgörande för det vidare arbetet och vilka insatser som tillämpas.  

De kategorier som går att urskilja från organisationens process utgörs i grunden av 

klienter som står nära respektive långt ifrån arbetsmarknaden tillsammans med de 

arbetsföra och icke-arbetsföra. Inom kategorierna långt ifrån arbetsmarknaden och 

icke-arbetsföra finner vi kategorier som kan indelas i missbruk, ohälsa och 

kriminalitet. Inom dessa delvis formella kategorier så benämns olika klienter som 

varierande i hur nära arbetsmarknaden de står utifrån omfattningen av deras 

problematik. Även inom kategorierna nära arbetsmarkanden och arbetsföra kan vi 

finna klienter som kategoriseras som olika nära arbetsmarknaden beroende på graden 

av arbetsförmåga eller arbetslivserfarenhet. Här finns även de språksvaga och de som 

inte har fullständiga grundskole- och/eller gymnasiebetyg, vilka placeras som längre 

ifrån arbetsmarknaden än övriga arbetsföra.  

Socialsekreterarna arbetar målmedvetet med de insatser som finns att tillgå både 

inom organisationen och bland de externa aktörerna. För att komma vidare ut på 

arbetsmarknaden tycks det vara att föredra att använda insatser som har tydliga 

kriterier, då en bättre matchning med klienterna bidrar till att man når framgång enligt 

organisationens mål med arbetet. Allt arbete tycks vara kopplat till målet om att bli 

arbetsför, om klienten inte redan är det. Om en klient inte passar in i kategorin 

arbetsför så kopplar man in insatser inom den egna organisationen i första hand, eller 

hos en extern aktör som inte främst har ett arbetsmarknadsfokus. Detta med syfte att 

stärka klientens position och slutligen uppfylla de kriterier som ställs upp för att 

kunna delta i en insats hos en extern aktör med arbetsmarknadsfokus. 

En vedertagen värdering av klienternas arbetsförmåga görs alltså ofta i relation till 

hur nära eller långt ifrån arbetsmarknaden de står. Exakt vad det är som avgör vart på 

skalan klienter står är svårt att definiera, utan detta bedöms främst i relation till andra 

klienter i motsatta kategorier. Organisationens formulerade kategorier präglar 

genomgående den ärendeprocess som klienterna går igenom som försörjningsstöds-

tagare. Detta sker då kriterierna för de olika målgrupperna inom gruppen unga vuxna 

styrs av vilka insatser som erbjuds som potentiella lösningar på problematiken inom 
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kategorin. Här blir klientgrupperna aktuella för olika insatser beroende på 

organisationen bedömning av vart man står i förhållande till arbetsmarknaden, vilket 

kanske inte alltid överensstämmer med klientens hela situation. Det finns en tydlig 

bild av att en missbrukare inte kan ta del av någon arbetsmarknadsinriktad insats, 

oavsett hur missbrukarens situation i övrig ser ut. Till exempel en klient som har flera 

års arbetslivserfarenhet men samtidigt har ett erkänt missbruk i kombination med 

försörjningshindret, vilket försätter klienten i en kategori som klassificeras som 

påtagligt långt ifrån arbetsmarknaden och därmed inte har tillgång till arbets-

marknadsfokuserade insatser.  

Vad vi även har konstaterat är att allt fler omorganiseringar inom socialtjänsten leder 

till snävare yrkes- och klientkategorier, utifrån en starkare tanke om att möta den 

enskilda individens specifika behov. Precis som Ulmestig (2013) beskriver så skulle 

en tydligare individualisering inom arbetet kunna vara fördelaktig för vissa klienter, 

förslagsvis de som har en stark förmåga och motivation till att förändra sin situation. 

På samma vis skulle den tydligt avgränsade kategoriseringen kunna få en motsatt 

effekt för de som är vid behov av mer stöd, där identifikationen med den tilldelade 

kategorin och omgivningens föreställningar av klienten snarare bidrar till en 

oförmåga att förändras. Mallen av arbetet med kategorin kan på så vis bli mallen för 

agerandet hos såväl socialsekreterarna som hos klienterna själva.  

Vi kan även konstatera att kopplingen mellan klientens hela situation och insatserna 

för att lösa försörjningsproblematiken inte alltid är självklar, utan att det troligen 

behövs konkreta och omfattande kartläggningar för att kommunerna ska kunna 

utveckla detta på lokal nivå (jfr. Nybom 2012). En ny potentiell forskningsfråga som 

har uppstått handlar om hur man inom socialtjänsten utvärderar det försörjnings-

stödsrelaterade arbetet, då det troligen skulle vara relevant att undersöka vad som 

utvärderas, vilka metoder som tillämpas samt hur begrepp såsom självförsörjande 

och arbetsförmåga definieras i utvärderingarna. Förutsättningarna för detta skulle 

dock kräva en ödmjuk inställning hos organisationerna själva, för att tillåta ett 

ifrågasättande av den egna definitionen av effektivitet och framgång. Vi ser att det är 
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av stor vikt att man då lyfter upp betydelsen av klienternas faktiska utveckling under 

processen oavsett organisationens officiella mål.  

Ytterligare en intressant aspekt som har uppkommit under studiens gång är insikten 

om hur präglat det försörjningsstödsrelaterade arbetet i kommunerna är av 

Arbetsförmedlingen och de övriga externa aktörerna. Det blir tydligt att en så pass 

stor och inflytelserik aktör som Arbetsförmedling sätter de yttersta ramarna för 

socialtjänstens uppbyggnad vad det gäller att kategorisera in klienter utefter 

problematik. I och med att Arbetsförmedlingen i princip bara fyller en funktion för de 

arbetsföra lämnas de icke-arbetsföra över till socialtjänsten. Detta för att 

socialtjänsten i sin tur ska kunna finna en väg för att de icke-arbetsföra klienterna i ett 

senare skede också ska kunna utplaceras i de arbetsmarknadsrelaterade insatser som 

Arbetsförmedlingen tillhandahåller. För att socialsekreterarna då ska kunna sortera 

sina klienter för att specifikt kunna jobba mot arbetsmarknaden ser vi att det sker en 

inre kategorisering för att kunna uppnå ett framgångsrikt resultat. En strategi som AF 

använder sig av är som tidigare nämnt kodningen, vilket anpassar omgivningens krav 

på klienten. Detta kan ses som ett försök till att utforma arbetet så att fler får ta del av 

de insatser som tillhandahålls. En risk med att koda vissa klienter skulle dock istället 

kunna bidra till att klienterna blir mindre förändringsbenägna i och med 

klassificeringen och snarare blir statiska i kategorin.  

Inte enbart socialsekreterarnas förväntningar skulle kunna påverkas av klientens 

kategoriella tillhörighet, utan potentiellt även klientens självbild. Följer man 

Hedbloms (2004) resonemang kring hur en jämlik hantering gynnar förändrings-

förmågan hos klienterna själva så skulle en snäv kategorisering av den typ som 

studien uppmärksammar delvis vara ofördelaktig för försörjningsstödstagarna. Om 

det är ett faktum att en snävare kategorisering hos organisationen minskar klienternas 

egen förmåga att förändra sin situation skulle det försörjningsstödsrelaterade arbetet 

rent krasst vara på väg mot att tillägna sig allt mer statiska klientgrupper med 

individer som riskerar att mista tron på sin egen förändringsförmåga. Fördelen med 

den snävare kategoriseringsstrategin skulle dock kunna vara att handlingsplaner och 
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åtgärder blir just individuellt utformade och på ett bättre sätt kan möta klientens 

försörjningsproblematik i nuläget. 

Även om vi har funnit gemensamma mönster som kan urskiljas i arbetet hos social-

sekreterarna i de undersökta kommunerna så är det svårt att hävda att resultatet går att 

generalisera på försörjningsstödsrelaterat arbete bortom dessa. Vi vill dock genom 

denna uppsats uppmärksamma de resultat som uppkommit genom vårt perspektiv, då 

vi anar att man skulle kunna stöta på liknande tendenser om samma studie 

genomfördes på andra geografiska eller organisatoriska områden.  

Vår studie ger endast en inblick i hur de deltagande socialsekreterarna upplever och 

förklarar sitt arbete inom organisationen, vilket inte nödvändigtvis är någon objektiv 

sanning för övriga berörda. Om inte annat så har vi förhoppningar om att studien 

väcker ett intresse kring frågan om kategorisering inom människobehandlande 

organisationer, då vi själva upplever att det finns ytterligare kunskapsluckor på 

området. En mer omfattande studie skulle eventuellt kunna bidra till jämförande 

perspektiv internationellt, då organisationens struktur i sin helhet möjligtvis skulle ge 

en bild av organiseringen inom den svenska modellen i jämförelse med andra länder. 

Kunskapsluckorna skulle med fördel kunna fyllas genom mer resurser som möjliggör 

omfattande undersökningar med insamling av empiriskt underlag på alla olika nivåer 

och hos alla olika aktörer som berör och berörs av processen, från enhetscheferna på 

ledningsnivå till de yrkesverksamma ute i insatserna, och inte minst med ett 

brukarperspektiv från de berörda klienterna.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Information till respondenter 

 

Hej! 

 

Vill du vara med och bidra till ökad kunskap om försörjningsstödsrelaterat arbete 

med ungdomar? 

 

Vi är två socionomstudenter från Socialhögskolan vid Lunds Universitet som under 

hösten ska skriva vår kandidatuppsats i ämnet socialt arbete. Vårt syfte med studien 

är att undersöka socialsekreterares arbete med ungdomar som står på tröskeln till 

vuxenlivet och uppbär försörjningsstöd. 

 

För att studera detta planerar vi att intervjua ett antal socialsekreterare som arbetar 

med ungdomar och/eller familjer på olika försörjningsstödsenheter. Intervjun tar max 

en timme och frågorna kommer främst att handla om det generella arbetet med 

klienterna, vi kommer alltså inte att gå in på specifika ärenden. Intervjuerna kommer 

att spelas in, men deltagandet och materialet kommer att vara anonymiserat efter 

bearbetning och endast användas till vår studie. 

 

Vi hoppas att ni, liksom vi, tycker att ämnet är intressant och vill medverka! Vårt 

förslag på dagar att genomföra intervjun är: 14:e, 17:e, 18:e och 19:e november. 

Intervjun kommer att ske på din arbetsplats. 

 

För att veta mer eller anmäla ditt intresse så är du varmt välkommen att maila eller 

ringa enligt kontaktuppgifterna nedan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Carolina Berthlin  

Emma Simonsson 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Information till respondenten 

 Syftet med den här studien är att undersöka det sociala arbetet med ungdomar 

på tröskeln till vuxenlivet som är aktuella vid enheter som inriktar sig på unga 

vuxna. Vi vill särskilt undersöka hur man som socialsekreterare organiserar 

det försörjningsstödsrelaterade arbetet med ungdomarna i förhållande till de 

insatser som finns. 

 Jag kommer att vara den som håller intervjun och Emma/Carolina här 

kommer främst att anteckna och eventuellt tillägga något som jag missar.  

 

 Intervjun kommer att spelas in och överföras till text. Allt kommer att 

avidentifieras och efteråt så raderas inspelningen. Det som sägs i intervjun 

kommer endast att användas till den här specifika studien och inget annat. Du 

kommer även att få ta del av studien i sin helhet när den är färdigställd. 

 

 Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Du kan 

även välja att inte svara på frågor om du inte vill. 

 

 De ämnen vi kommer beröra under intervjun är: Arbetsuppgifter och det 

praktiska arbetet, klienternas problematik, socialtjänstens insatser och 

ungdomarnas inställning till socialtjänsten.  

 

 Har du några frågor? 

 

Arbetsuppgifter 

1. Kan du berätta lite om hur länge har du arbetat här, har du arbetat på någon 

annan enhet vid socialtjänsten tidigare?  

- Vad fick dig att hamna vid just den här enheten? 

- Om JA, skillnad mellan det arbetet och försörjningsstödsarbetet? 

2. Vill du berätta lite kortfattat hur en arbetsdag kan se ut för dig? 

3. Hur ser samarbetet ut med de andra enheterna här på socialtjänsten?  

- Berörs några andra enheter era klienter? 

- T.ex. Försörjningsstödsenheten?  
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Det praktiska arbetet 

4. Berätta om hur den här verksamheten ser ut och är uppbyggd. 

 

5. Kan du berätta om hur ärendegången ser ut för en ungdom som kommer hit och 

hur ni arbetar parallellet med den? 

6. Upplever du att ni kan möta ungdomarnas behov? 

- Om inte, vad finns det för brister i arbetet? 

- Brister: Hög arbetsbelastning? Systemet ni arbetar utefter?  

 

Klienternas problematik (kategorier) 

 

7. Kan du berätta lite om vad det är för typ av ungdomar som ni möter i arbetet här? 

- Ungdomarnas bakgrund? Problematik?  

 

8. Finns det olika kategorier av ungdomar som ni möter här? 

 - Formell kategorisering? T.ex. i datorsystem eller liknande?  

 - Hur tänker du när du i ditt arbete kategoriserar de ungdomar du arbetar med?  

 

9. Hur har denna organisering av gruppindelning vuxit fram?  

- Har de alltid sett likadan ut eller är den rörlig utifrån den problematik som 

finns idag? 

 

10. Upplever du att det finns insatser för alla ungdomar beroende på problematik? 

 

11. Händer det att ni träffar ungdomar som är svåra att kategorisera/bestämma insats 

för? 

- Ungdomar med dubbel problematik? 

 

Insatserna 

 

12. Kan du berätta om insatserna som finns via er enhet. 

- Hur ser samarbetet ut kring insatserna? 

- Hur länge pågår de olika insatserna? 

- Har ni någon uppföljning? Kontinuerlig kontakt medan insatserna pågår? 

- Vad finns det för krav på ungdomarna utifrån insatserna? 

13. Hur avgör man vilken insats som är lämplig för klienten? 

- På vilka grunder? 
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14. Hur ser samarbetet ut med ungdomarna själva vid planeringen av insatser? 

- Är ungdomarna delaktiga eller engagerade vid valet av insatser? 

 

15. Hur länge har insatserna funnits? Hur har de vuxit fram? På vems initiativ? 

 

 

Inställning till socialtjänsten 

16. Kan du berätta lite om ungdomarnas inställning till försörjningsstöd och de 

insatser som ni har att erbjuda? 

17. Ser du några skillnader mellan de unga vuxna som kommer hit och aldrig har 

varit i kontakt med försörjningsstödsenheten tidigare och de unga som har varit i 

kontakt med försörjningsstöd under sin uppväxt? 

- Kunskaper/attityd kring fss? Exempel. 

 

 

Tack för att du har tagit dig tid till att besvara våra frågor!  

Går det bra att vi hör av oss om vi behöver komplettera intervjun med något? 

 

 

 


