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Abstract 

This study explores the experiences of the Swedish front-line social workers (socialsekreterare) in 

the municipal income support unit, Young Adults, monthly assessing the income support 

applications as well as daily processing the activation programs for young adult clients with mental 

ill-health combined with social-medicinal vulnerabilities, also referred to as young adults with 

complex needs. Furthermore, this study aims to illuminate the ever changing conditions of the 

Swedish welfare state and its underlying driving forces through the lens of the social workers. 

 

9 Semi-structured distance interviews with 11 social workers from 6 municipalities belonging to 5 

regions in Sweden, were conducted for the collection of qualitative data. It has been analyzed by 

the inductive-deductive coding as well as a theoretical frame consisting of concepts such as discretion 

and advocacy of M. Lipsky, and reciprocal interaction (Wechselwirkung), form and contents, and call of G. 

Simmel. 

 

The result and analysis show that the rehabilitative approach based on the interactions and relations 

with the clients, is prevalent through the social workers’ processing of the activation program. It 

seems to be effective in a dyad, between the social workers and the client while the social workers’ 

discretion is maximized for the utilization of the agency (unit) activation resources. However, it 

proved not to be as effective in a triad or more when an extern agent outside of the unit, Young 

Adults begins to be involved. The tension is a fact and the social workers’ discretion is minimized 

when they have to process the activation program for the clients who are neither “active enough” 

to have a job in the ordinary labor market, nor “sick enough” to be eligible for the stately activity 

compensation (aktivitetsersättning) from the Social Insurance Agency (Försäkringskassan) which 

heavily relies on the medicinal expertise for its decision making. The social workers’ experience to 

fail to deliver the best possible results out of the activation programs, and the client relationship 

built on the rehabilitative approach turns out to be unsustainable, which can indicate the 

discrepancy between the rehabilitative approach as well as the activation programs, as content, and 

the unit, Young Adults, as form. Even though the social workers daily carry the ideological as well 

as the social-political tensions between the medicalization and the activation through the ever 

changing reality of the Swedish welfare state, their mandate to make an impact on the decision 

making of the activity compensation program, is rather limited, reflecting the Swedish welfare 

state’s expectation for the professionalism of the social workers. 

 

Rather striking that the social workers, however, confess that they in spite of the pressure of 

organizational efficiency as well as socio-economic discourse of digitalization undermining the 

concept of the unit, Young Adults, are not willing to give up the rehabilitative approach for the 

client’s sake but also to protect their unit, Young Adults, which postulate that they are not the 

gatekeepers in the agency but the advocate for the clients. In this moment, they also seem to know, 



 

and even have the call, the essential, if not mandatory, element needed to be landed in the perfect 

society of G. Simmel. 
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1. INLEDNING 

Psykisk ohälsa bland unga vuxna personer står i det välfärdspolitiska blickfånget i Sverige (CESS, 

2014; Folkhälsomyndigheten, 2020, 2018; Socialstyrelsen, 2017). Det är framför allt bland unga 

vuxna personer som den psykiska ohälsan ökar mest, vilket skapar stora utmaningar för vården, inte 

minst inom barn- och ungdomspsykiatrin (CESS, 2014, s. 7–10; Socialstyrelsen, 2017, s. 8–9). 

Psykisk ohälsa kan medföra att unga vuxna personer har stora svårigheter i sin livsföring, och vissa 

mår så dåligt att de inte bara kan ta steget ut på arbetsmarknaden och etablera sig som 

förvärvsarbetande, utan även ha behov av ekonomiskt bistånd (SOU 2007:2, s. 109; SOU 2003:92, 

s. 81). 

Välfärdsstaten kan ses som en reaktion mot en rad risksituationer som medborgarna ställs inför i 

olika livssituationer, och den svenska välfärden har utformats för att både åtgärda sociala problem 

och för att stimulera till produktiva insatser i lönearbete (Lindqvist & Borell, 1998, s. 9). Stora 

satsningar inom välfärden är exempel på den förra riktningen, medan arbetslinjen i arbetsmarknads-

politiken kan illustrera den senare ambitionen (ibid.). 

    Inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd manifesteras dessa bakomliggande syften i termer av två 

uppdrag: hjälp med försörjning respektive hjälp till självförsörjning (Socialstyrelsen, 2013, s. 18), vilket 

i sin tur också utgör socialsekreterarnas arbetsuppgifter. Den första arbetsuppgiften innebär för 

socialsekreterare själva handläggningen av ansökan om ekonomiskt bistånd (ibid.), vilken har en 

särställning, och skiljer sig från det generella socialförsäkringssystemet (Milton, 2006, s. 22). En 

individuell behovsprövning görs månatligen i varje enskilt fall (ibid.). På övergripande plan styrs 

denna arbetsuppgift av kap. 4 Rätten till bistånd i Socialtjänstlagen (2001:453), medan Social-

styrelsens och kommunala riktlinjer detaljstyr uppdraget (Stranz & Minas, 2019, s. 108–110). 

    Den andra arbetsuppgiften, hjälp till självförsörjning innebär för socialsekreterare planering samt 

uppföljning av aktiviteter som möjligen kan leda till att finna arbete eller annan sysselsättning istället för 

att leva på ekonomiskt bistånd–försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2013, s. 18). 

 

Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd kan beskrivas som ”gräsrotsbyråkrater” (Johansson, 

1998, s. 49; Lipsky, 2010/1980, s. 3) i den mening att de som förvaltningens tjänstepersoner, 

kommer i direkt kontakt med medborgare, och har stort handlingsutrymme för att fullgöra sitt 

uppdrag (ibid.). 

    Att vara unga vuxna försörjningsstödstagare som lider av psykisk ohälsa, och därför har stora 

svårigheter i sin livsföring, innebär inte att personerna undgår aktiveringskraven som ställs inför den 

månatliga bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta innebär teoretiskt sett att 

socialsekreterare bör kräva stort handlingsutrymme dels för att det inte finns lagenligt fastställda 

arbetsgångar kring planering samt uppföljning av aktivering, och dels för att de i sitt arbete åläggs 

att infria både välfärdsstatens och dess medborgares förväntningar i termer av opartiskhet och hård 

regeltillämpning å ena sidan, och medkänsla och flexibilitet å andra sidan (Lipsky, 2010/1980, s. 15–

16). Hur utför socialsekreterare detta uppdrag egentligen? Vad upplever socialsekreterare när de 

utför detta uppdrag, som åtminstone teoretiskt sett verkar vara motsägelsefullt? Hur förstår 

socialsekreterare sitt arbete i förhållande till handlingsutrymmet, samverkande aktörer och den svenska 

välfärdsstaten? Det är dessa tre frågor som detta föreliggande examensarbete huvudsakligen 

behandlar.  
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(Problemformulering) 
Socialsekreterares arbetsuppgift hjälp till självförsörjning inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd, har 

historiskt sett präglats av arbetslinjen vilken förespråkar aktiva åtgärder för arbete framför passiv 

biståndsutbetalning (Grape, 1998, s. 110), och vilken också har fungerat som den svenska 

välfärdsstatens moraliska grundprincip om att göra rätt för sig oavsett om individen är sjuk eller 

fattig (Lindqvist & Marklund, 1995, refererad i Grape, 1998, s. 110–111). Socialsekreterares arbete 

som måste ställa aktiveringskrav på unga vuxna försörjningstagare som lider av psykisk ohälsa, och 

inte förmår att aktivera sig, kan därför åtminstone teoretiskt sett anses vara problematiskt i 

förhållande till hjälp till försörjning som bygger på arbetslinjen. 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syften är dels att belysa socialsekreterares uppdrag med unga vuxna klienter med komplexa 

behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd, och dels att undersöka hur socialsekreterarna förstår 

aktiveringskrav utifrån deras handlingsutrymme i sitt arbete: hjälp till självförsörjning. De frågeställningar 

som kommer att besvara undersökningens syfte är följande: 

1. Hur utför socialsekreterare sin arbetsuppgift: hjälp till självförsörjning för unga vuxna klienter 

med komplexa behov? 

2. Vad upplever socialsekreterare i förhållande till sitt handlingsutrymme när de ställer 

aktiveringskrav på unga vuxna klienter med komplexa behov? 

3. Hur förstår socialsekreterare sitt arbete, hjälp till självförsörjning i förhållande till samverkande 

aktörer, kommuner och den svenska staten? 

Avgränsningar 
Termen komplexa behovs innebörd avgränsas i detta examensarbete till vård- och insatsbehov för 

psykisk ohälsa i former av sociomedicinska och neuropsykiatriska problem (Grape, 2015, s. 304), 

vilka kan vara exempelvis social fobi, depression, lindrig grad av psykiska funktionsnedsättningar 

av ADHD eller autism med eller utan diagnostisering/läkarintyg. Avgränsningen har motiverats av 

att termen komplexa behov inte har definierats av Socialstyrelsen eller hälso- och sjukvården (se 

Begreppsdefinitioner för närmare beskrivning av termen), vilket innebär att det inte heller finns 

någon enhetlig användning av termen. För att förebygga socialsekreterares olika uppfattningar om 

termen har varje socialsekreterare inför datainsamlingen/intervjun informerats om avgränsningen 

av termens innebörd. 
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Begreppsdefinitioner 
 

Unga vuxna 

Det verkar inte finnas något bestämt åldersspann för begreppet unga vuxna trots att begreppet flitigt 

används både institutionellt och i privat sammanhang. Det ålderspann som Folkhälsomyndigheten 

angivit för kunskapsutvecklingen för gruppen unga vuxna är 15–29 år (Folkhälsomyndigheten, 2020) 

medan Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa hos unga vuxna baseras på data hos de unga vuxna 

mellan 18–24 år som gör läkarbesök inom specialiserad öppenvård eller sjukvård (Socialstyrelsen, 

2017, s. 8–9). Egen kartläggning av arbetsenheter för unga vuxna inom socialtjänst–ekonomiskt 

bistånd i Sveriges 20 största kommuner har genomförts som en del av urvalsprocessen för 

datainsamlingen för detta examensarbete. Ålderskriteriet gäller personer i åldrarna antingen 18–24, 

18–25, eller 18–29 (Se Bilaga 1). Detta innebär att de unga vuxna (klienter) i studiens resultat och 

analys avser personer i åldrarna 18–29 år. 

 

Ekonomiskt bistånd–försörjningsstöd 

Ekonomiskt bistånd är inte synonymt med försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd, även kallat 

socialbidrag innebär det bistånd som den enskilde enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) kan 

ansöka om när samhällets generella välfärdssystem är otillräckliga eller när ersättning inte kan 

beviljas (Socialstyrelsen, 2013, s. 10). Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder 

av försörjningsproblem (ibid.). 

    Ekonomiskt bistånd innefattar bistånd för både den enskildes försörjning (försörjningsstöd) och 

livsföring i övrigt (ibid., s. 20). Den enskilde kan ansöka om försörjningsstöd när den inte kan 

försörja sig på annat sätt, och försörjningsstöd är uppdelat i två delar: en riksnorm och en del som 

avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behov 

(ibid.). I begreppet livsföring i övrigt ingår allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att 

vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Biståndet kan vara ekonomiskt stöd men också annat stöd, 

eller vård och behandlingsinsatser (ibid.). 

 

Komplexa behov 

Termen komplexa behov har inte definierats av Socialstyrelsen eller hälso- och sjukvården, vilket 

innebär att det inte heller finns någon enhetlig användning av termen för socialtjänstens arbete 

inom ekonomiskt bistånd. 

    Inom IFO (socialtjänstens individ- och familjeomsorg), och hälso- och sjukvården verkar 

termens innebörd förstås vara ett tillstånd som kräver både somatiska och psykiatriska insatser 

(Socialstyrelsen, 2019, s. 25), i samband med samsjuklighet/multisjuklighet framför allt när det 

gäller vård av äldre personer (ibid., s. 72, 88, 94; SOU 2020:19, s. 96). 

    Socialstyrelsens närmare användning av termen för målgruppen unga vuxna inom IFO indikerar 

komplexa vårdbehov för unga vuxna personer som har problem med narkotika, psykisk ohälsa, 

arbete och försörjning (Socialstyrelsen, 2017, s. 52), medan termen inom ekonomiskt bistånd 

beskrivs som olika insatsbehov för unga vuxna med komplexa livssituationer (Socialstyrelsen, 2017, 

s. 26). 

    Avsaknad av enhetlig definition och användning av termen komplexa behov motiverar 

avgränsningen av termens innebörd (Se Avgränsningar för närmare beskrivning), och därför ska 

termen komplexa behov i detta examensarbete förstås som vård- och insatsbehov för psykisk ohälsa 
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i termer av socialmedicinska och neuropsykiatriska problem (Grape, 2015, s. 304), exempelvis 

social fobi, depression, lindrig grad av psykiska funktionsnedsättningar av ADHD eller autism med 

eller utan diagnostisering/läkarintyg. 

 

Aktivitetsersättning 

Unga vuxna personer i åldrarna 19–29 år, som på grund av sjukdom eller skada har nedsatt 

arbetsförmåga, kan beviljas så kallad aktivitetsersättning (Försäkringskassan 2012a; Försäkringskassan 

2012b, refererad i S 2010:04, s. 17). Arbetsförmågan måste då vara nedsatt under minst ett år, och 

minst en fjärdedel av full arbetsförmåga. Aktivitetsersättning kan även beviljas om funktions-

nedsättningen lett till behov av förlängd skolgång i grundskola eller gymnasium. Ersättningen 

beviljas av Försäkringskassan för högst tre år i taget, och kan utgå till och med 29 års ålder (S 

2010:04, s. 18). Aktivitetsersättning infördes år 2003. Dessförinnan kallades motsvarande 

ersättning för sjukbidrag, om den var tillfällig, eller för förtidspension om den var permanent (ibid.). 

Disposition 
I nästkommande avsnitt Tidigare forskning redogörs relevant forskning samt kunskapsöversikt 

som kan relateras till socialsekreterares arbete med unga vuxna klienter med komplexa behov inom 

socialtjänst–ekonomiskt bistånd. Detta följs av Teoretiskt perspektiv där studiens teoretiska 

ansatser: Lipskys handlingsutrymme och företrädarskap, Simmels interaktioner, form och innehåll, och kall, 

och den sociologiska beskrivningen av aktörs- och strukturbegreppet, presenteras. I avsnittet 

Metod redogörs studiens tillvägagångssätt samt studiens metodologiska och etiska 

ställningstaganden närmare. Studiens empiri presenteras och analyseras i avsnittet Resultat och 

analys. Summering av studien samt studiens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning, 

teoretiskt perspektiv och metodiskt övervägande, diskuteras i det avslutande avsnittet Diskussion. 

Sedan följer Referenser/litteraturlista. Kartläggning av enheten unga vuxna inom socialtjänst–

ekonomiskt bistånd bland Sveriges 20 största kommuner, informationsbrev samt förfrågan om 

deltagande i studien, intervjuguide, missivbrev, diagram för handläggning av hjälp till försörjning samt 

teoretisk analys, och kodningsschema återfinns som bilagor sist i studien. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som kan relateras till socialsekreterares arbete med 

unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov. Studieämnet har föga uppmärksammats, 

och antalet studier som behandlar det specifika ämnet är få. Därför redogör denna kunskaps-

översikt de ämnesmässigt närliggande studier som kan bilda uppfattningar om det aktuella 

studieämnet. Studier med fokus på välfärdsstatens utvecklingstendenser som kan ha påverkat 

organisering av ekonomiskt bistånd och dess praktiska innehåll presenteras först. Därefter redogörs 

studier med fokus på socialsekreterares professionella villkor. Denna kunskapsöversikt avslutas 

med studier med frågor kring unga vuxna personer med psykisk ohälsa, deras livsvillkor, och 

socialtjänstens arbete med unga vuxna med komplexa behov. 

Sökprocess 
Sökprocessen innebar under studiens inledande fas en ämnesrelaterad informationsundersökning 

från fakultetens kurslitteraturlista för socionomprogrammet vid Uppsala universitet. Därigenom 

införskaffades bland annat R. Lindqvists forskning i olika former såsom studentlitteratur och 

forskningsrapporter, vilka ofta ger en samlad och insiktsfull bild av det komplexa förhållandet 

mellan medikalisering och sjukförsäkring, och inte minst välfärdsstatens framväxt och dess 

förändring som skett över flera decennier. I sökprocessens senare del prioriterades 

informationssökningen för aktuell forskning. För detta har inmatning av sökorden genomförts via 

databaser tillgängliga genom Uppsala universitetsbibliotek. Sökorden och dess kombinationer avser 

bland annat *socialtjänst, *socialsekreterare, *ekonomiskt bistånd, *unga vuxna, *aktivering, 

*rehabilitering, och *ekonomiskt bistånd i kombination med *unga vuxna etc. 

 

Institutionell påverkan 

Socialsekreterares arbete med unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov handlar i 

grunden om ett möte mellan människor. Hur mötet ska utformas och vad det ska innehålla 

påverkas dock av olika faktorer än den enskilda socialsekreterarens och klientens egen intention 

och vilja. Staten kan genom sin lagstiftande makt och sociala politik styra kommunernas 

ansvarsområden, arbetsformer såsom vilka som har rätt att söka ekonomiskt bistånd, medan 

kommunerna genom att socialtjänstlagen är utformad som en ramlag, har stort handlingsutrymme att 

utforma sina insatser efter skiftande behov och önskemål (Bergmark, 2015, s. 124; Lindqvist, 2018, 

s. 12; Prop. 2015/16: 136, s. 7). Socialtjänst–ekonomiskt bistånd följer den svenska välfärdsstatens 

utveckling, och klientens eget ansvar och krav på motprestationer tillhör de förändringar som sedan 

1990-talet påverkar den praktiska verksamheten inom ekonomiskt bistånd (Hjort, 2019, s. 295; 

Lindqvist, 2018, s. 95, 100, 104). 

    Organiseringen av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd är ett förhållandevis 

välbeforskat område (Stranz & Minas, 2019, s. 105). Men när det gäller framväxten av 

organiseringen för unga vuxna klienter med komplexa behov inom ekonomiskt bistånd, och dess 

praktiska innehåll är kunskaperna begränsade, vilket ger upphov till att det i stället kan studeras i 

ljuset av den svenska statens välfärdspolitik och dess utvecklingstendenser. 
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Socialtjänstens arbete inom ekonomiskt bistånd handlar i grunden om fördelning av resurser. 

Lindqvist (2018) beskriver att människor som hamnat i olika risksituationer på grund av 

arbetslöshet, sjukdom och ålderdom och annat, kan få stöd från välfärdsstaten (Lindqvist, 2018, 

s. 12). Samtidigt menar han att frågan om vilka grupper som ska ha rätt till socialt bistånd i vid 

mening, inklusive sociala transfereringar som sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning, 

och hur dessa grupper avgränsas och med vilka metoder, är ett grundläggande fördelningsproblem 

som måste hanteras i välfärdssystemet (ibid.). Han menar vidare att detta fördelningsproblem är en 

tematik som kan hanteras på flera nivåer – socialpolitisk nivå vad gäller lagstiftning och utformning 

av socialförsäkringssystemet, organisationsnivå som en fråga om vilka arbetsformer, professionella 

perspektiv och bedömningskriterier som används, interpersonell nivå som en fråga om 

interaktionen mellan brukare och professionella på myndigheter och samverkande aktörer (ibid.). 

Lindqvist (2018) behandlar detta fördelningsproblem främst bland långtidssjuka och inom 

sjukförsäkringen, men grundprinciperna och utvecklingstendenserna i forskningen kan även 

projekteras mot försörjningsstödstagare, och socialsekreterares arbete inom ekonomiskt bistånd 

eftersom försörjningsstöd är ett ytterst exempel på sociala transfereringar, och ekonomiskt bistånd 

som samhällsaktör ständigt hanterar fördelningsproblemet genom att planera och organisera sin 

verksamhet för, och fatta beslut om ekonomiskt bistånd och stödinsatser. 

Institutionell påverkan – Aktivering och arbetslinjen 

Hjort (2019) lyfter upp synen på socialbidragstagarens eget ansvar, och det ökade kravet på 

socialbidragstagarens motprestationer är de förändringar som på ett övergripande plan har påverkat 

arbetet inom ekonomiskt bistånd (Hjort, 2019, s. 295). Detta stämmer överens med Lindqvists 

(2018) beskrivning av hur Sverige på socialpolitisk nivå har hanterat fördelningsproblemet. 

Betoningen ligger nu på återgång till arbete (eller aktivering) och mindre på ersättningsnivåer som 

ger full kompensation (OECD, 2010, s. 71, 87, refererad i Lindqvist, 2018, s. 13). 

    Milton (2006) beskriver att aktivering har blivit en del av socialpolitiken såsom socialtjänstens 

arbete inom ekonomiskt bistånd. Begreppet aktivering har en bred betydelse och omfattar många 

sorters insatser och resurser riktade till bidragstagare och människor som riskerar att permanent 

exkluderas från arbetsmarknaden (Dröpping, Hvinden & Vik, 1999, s. 134, refererad i Milton, 2006, 

s. 12). Aktivering i den praktiska bemärkelsen för arbete inom ekonomiskt bistånd innebär aktiva 

insatser riktade till bidragstagare med krav på individen att aktivt söka arbete eller delta i offentligt 

anordnade sysselsättningar som villkor för att erhålla förmåner (Milton, 2006, s. 12). Han beskriver 

vidare att dagens aktiveringsåtgärder har koppling till arbetslinjen i den svenska välfärdspolitiken. 

    Grape (1998) analyserar arbetslinjens innebörd och dess betydelse i den förändrade svenska 

välfärdspolitikens landskap under 1990-talet. Arbetslinjen innebär att aktiva åtgärder för att få 

människor att komma tillbaka till arbete, förespråkas framför passiv bidragsutbetalning (Grape, 

1998, s. 110). Historiskt har den i hög grad handlat om tvång och en moralisk grundprincip om att 

göra rätt för sig oavsett om individen var sjuk eller fattig (Lindqvist & Marklund, 1995, refererad i 

Grape, 1998, s. 110–111). Han menar dock att sedan den s.k. rehabiliteringsreformen som skulle 

aktivera de långtidssjukskrivna, trädde i kraft, fick arbetslinjen förändrade innebörder (Grape, 1998, 

s. 111–112). Detta resonemang kan återknytas till Miltons (2006) analys att arbetslinjen i en förändrad 

socioekonomisk samhällssituation får nya skepnader i termer av aktivering. Milton (2006) påpekar 

dock att de största skillnaderna mellan aktivering och den gamla arbetslinjen är införandet av nya typer 

av tvång och sanktioner, nämligen skyldigheten för bidragstagare att arbeta som motprestation och 

med risk för att annars få reducerat ekonomiskt stöd samt skyldighet att anta ett arbete med sämre 
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arbetsvillkor, det vill säga lägre inkomst och sämre förmåner jämfört med ordinarie arbetstagare 

(Milton, 2006, s. 15). 

    Bergmark, Bäckström och Minas (2017) menar att arbetsmarknadsaktivering har etablerats som 

ett huvudinstrument för att främja övergången från socialbidrag till arbete under de senaste 

decennierna i Sverige (Bergmark, Bäckström & Minas, 2017, s. 549), och undersöker svenska 

kommuners strategiska användning av aktivering inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd, och  

förutsättningar för aktiveringens positiva effekter (ibid.). Resultaten visar att kommuner med lägre 

antalet biståndstagare med varaktigt biståndsbehov s.k. korta kommuner i jämförelse med övriga 

kommuner, hade tydligare inslag av aktivering med fokus på utveckling av kompetenshöjande 

insatser (humankapital), särskilda program för unga vuxna personer, väl fungerande samarbete med 

Arbetsförmedlingen samt användning av sanktioner när det gäller medverkan i aktiverings-

programmen (ibid., s. 552–556). Dessutom präglades dessa ”korta” kommuner av en högre generell 

ambitionsnivå samt mer systematiserade arbetsformer (ibid.). Forskarna beskriver också att 

aktivering som begrepp, och i en form av politiskt ingripande, innefattar två motstridiga motiv: 

tvång/disciplin å ena sidan och empowerment/ möjliggörande å andra sidan (ibid., s. 549–550). 

 

Institutionell påverkan – Medikalisering och aktivering 

Medikalisering är en annan utvecklingstendens som har påverkat den svenska välfärdens hantering 

av fördelningsproblemet i ett övergripande perspektiv från socialpolitisk synvinkel, från de 

involverade organisationers synvinkel och även ur individens perspektiv (Lindqvist, 2018, s. 15).          

    Lindqvist (2018/1997) analyser och diskuterar hur den medicinska expertkunskapen har erhållit 

en så central roll i välfärdsstaten, och huruvida en fortgående medikaliseringens process äger rum 

vilket påverkar och formar våra personliga förhållanden och sociala relationer i vid mening. 

Medikalisering innebär en process varigenom allt fler allmänmänskliga förhållanden och livsområden 

blir föremål för medicinska avgöranden och kontrollinsatser (Zola, 1975, refererad i Lindqvist, 

1997, s. 48). Många mer eller mindre vardagliga svårigheter och prövningar, relaterade till familjeliv 

och arbetsliv, tenderar i dag att tolkas i termer av sjukdomsbesvär som kräver en vårdkontakt och 

eventuellt en sjukskrivning (Lindqvist, 2018, s. 15). Sett i ett längre historiskt perspektiv fick den 

medicinska kunskapen viktiga funktioner när den moderna socialpolitiken successivt började 

utformas i början av 1900-talet, nämligen att avgöra vem som har rätt till ekonomiska bidrag, socialt 

stöd från det allmänna (ibid.). Lindqvist (2018/1997) betonar att medikalisering är en fortgående 

process som påverkar välfärdsstatens alla aktörer på alla nivåer. Medikalisering på institutionell nivå 

innebär exempelvis att medicinska beslut ligger till grund för administrativa och socialpolitiska 

förhållanden (Conrad, 1992, refererad i Lindqvist, 1997, s. 49), vilket kan vara av betydelse för 

socialsekreterares beslutsfattande om ekonomiskt bistånd. 

    Dellgran (2015) skriver att medikalisering är ett omdiskuterat fenomen för socionomprofessionen 

(Dellgran, 2015, s. 268). Han påpekar risken för deprofessionalisering om hur medicinsk, 

psykiatrisk och biomedicinsk forskning och praktik – utförd av andra professioner – successivt 

tränger under det föreställda behovet av socionomerna, och deras kunskaper och kompetens (ibid.). 

    Lindqvist och Lundälv (2017) lyfter upp fler intressanta aspekter av medikalisering i förhållande 

till aktivering. För det första nämner forskarna spänningar mellan principer för aktivering och 

medikalisering i den svenska sjukförsäkringen (Lindqvist & Lundälv, 2017, s. 617). De menar att 

aktivering har betonats inom socialförsäkringen för att motverka en tilltagande medikalisering i form 

av ökad sjukfrånvaro i Sverige (ibid.). För det andra påpekar forskarna att medicinskt intyg 

möjliggör för den långtidssjuka att få tillgång till arbetsmarknadsmässiga program vilka den 
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långtidssjuke annars inte hade kunnat få (ibid., s. 622). Forskarna beskriver detta som individuali-

sering av arbetslöshet genom medikalisering, vilket skiftar arbetslöshetens problematik från 

strukturella problem på arbetsmarknaden till den enskilde individen (ibid.). För det tredje menar 

forskarna att den medikalisering som kommer till uttryck i rätten till sjukpenning, i praktiken inte har 

begränsats i någon avgörande utsträckning genom den nya aktiveringspolitiken (ibid., s. 622–623). 

Forskarna drar även slutsatsen att handläggarna har ett betydande mått av fritt handlingsutrymme för 

professionella bedömningar, men de måste också följa ett antal regler och administrativa rutiner 

(ibid., s. 623). 

 

Institutionell påverkan – Rehabilitering 

Rehabilitering berör ömsesidigt socialsekreterares arbete med unga vuxna försörjningsstödstagare med 

komplexa behov, och den är intimt förknippad med välfärdsstatens framväxt i Sverige. När begreppet 

arbetslinjen exempelvis introducerades explicit i lagstiftningen först år 1916 i samband med att 

arbetsskadeförsäkringen infördes, var avsikten att understryka individens ansvar för sin rehabilitering 

och återgång till arbete (Schröder, 1996, refererad i Milton, 2006, s. 13). 

    Silfwerbrand & Landstad (1995) belyser rehabiliteringens framväxt inom socialförsäkringen. De 

beskriver att under 1870-talets sjukkassors genombrottsår, och sjukkasserörelsens frammarsch 

fram till år 1910, inte fanns rehabilitering i dagens mening (Silfwerbrand & Landstad, 1995, s. 23). 

De sjukkassor som bildades då, hade endast till uppgift att hålla nöden från dörren och olycksfall 

under en begränsad tid (ibid.). Familjen hade försörjningsansvaret och när familjens resurser inte 

räckte till försörjningen, fick människor vända sig till kyrkans och samhällets fattigvård (ibid.). Den 

hjälpen var knappast stödjande eller rehabiliterande (ibid.). Fattigvården var mycket restriktiv, och 

skulle verka avskräckande från lättja och arbetsovilja. Rehabilitering i dagens mening gör sitt 

genombrott först när den allmänna ålderspensionen under åren 1913–1929 tar form, och framför 

allt när invalidspensionsstyrelsen införde rehabiliteringsverksamheten som erbjöd dem som ansökte 

om pension, medicinska utredningar och verkstäder för arbetsträning för att i första hand göra dem 

självförsörjande (ibid., s. 25). Det var åren 1916–1918 (ibid.). 

    Svenning (1998) beskriver rehabilitering som ett samlingsbegrepp för alla medicinska, 

psykologiska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som vidtas för att hjälpa sjuka och skadade att 

återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv (Svenning, 1998, s. 64). 

Forskaren menar dock att begreppet rehabilitering i ökad utsträckning har definierats i förhållande 

till samhällets behov av att alla människor i största möjliga utsträckning skall försörja sig genom 

arbete (ibid.). Samhällets behov av att komma till rätta med stigande ohälsotal i termer av 

långtidssjuka med arbetsrelaterade problem under 1990-talet, motiverade både lagändringar och 

ekonomiska satsningar för att finna nya former för arbetsinriktade rehabilitering och underlätta 

individens återgång till arbetet (ibid., s. 75) 

    Lindqvist & Hetzler (2004) behandlar rehabilitering i den svenska handikappolitikens kontext. De 

belyser att personer som får rehabilitering anses i regel ha en funktionsnedsättning i någon form på 

grund av en skada eller sjukdom, vilken kan innebära problem att upprätthålla vissa fysiska, psykiska 

eller sociala funktioner (Lindqvist & Hetzler, 2004, s. 14). Forskarna menar dock att funktions-

nedsättning inte behöver innebära ett funktionshinder. Ett hinder i det sammanhanget kan förstås 

som resultatet av den klyfta eller det gap som skapas mellan personens nedsatta funktioner och de 

krav som den sociala omgivningen ställer (Normann, Sandvin & Thommesen 2003: 21, refererad i 

Lindqvist & Hetzler, 2004, s. 14.). Forskarna belyser också att rehabiliteringsbegreppet historiskt har 

fått sitt innehåll genom ett samspel mellan flera aktörer. Tre sådana kan urskiljas, nämligen staten, 
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professionerna och klienterna (Feiring, 1999: 359 ff, refererad i Lindqvist & Hetzler, 2004, s. 16). 

Forskarna menar vidare att rehabilitering som Svenning (1998) beskriver, innefattar ett brett 

spektrum av åtgärder – medicinska, arbetslivsinriktade och sociala – för att en person med 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och detta i rehabiliteringens 

praktik sker på flera olika fält där knyts flera traditioner samman (Lindqvist & Hetzler, 2004, s. 40). 

De tillägger att rehabiliteringsbegreppet idag har en vidare innebörd genom att rehabilitering förutsätts 

ge individen ökade möjligheter till självbestämmande och delaktighet i samhället i fråga om arbete, 

utbildning och mycket annat (ibid., s. 40–41). 

    Som det framgår i Silfwerbrand & Landstads (1995), Svennings (1998) och Lindqvist & Hetzlers 

(2004) forskning, har begreppet rehabilitering huvudsakligen behandlats inom sjukförsäkringen och 

handikappolitiken, och dess praktiska innehåll, d.v.s. produktionen ansvarats av dess relevanta 

aktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården (Lindqvist & Hetzler, 2004, s. 40–41). 

Bilden av socialtjänst framför allt ekonomiskt bistånd som en huvudaktör i rehabiliteringsfältet är 

förhållandevis ny. Den träder fram när eftersatt rehabiliteringsbehov för personer utanför 

socialförsäkringssystemet uppmärksammades. Det var först hösten 2003 det genomfördes en 

rikstäckande kartläggning av i vilken omfattning ekonomiskt bistånd ges på grund av att personer 

är sjuka och saknar arbete, och som inte har rätt till vare sig arbetslöshetsersättning eller ersättning 

från sjukförsäkringen (SOU 2007: 2, s. 319). Med begrepp som social rehabilitering menas råd, stöd, 

service, sysselsättning och behandling, vilket ansvaras av socialtjänsten (ibid., s. 432). Det har 

visserligen funnits men det har ansetts som ett komplement till arbetsinriktad eller medicinsk 

rehabilitering (ibid.). Dessvärre har begreppet social rehabilitering ifrågasatts ibland därför att det saknas 

enighet kring vad som egentligen menas med social rehabilitering, och när den går över till att vara 

arbetsinriktad (ibid., s. 435). 

    Lindqvist & Rosenberg (2011) redogör och analyserar hur reformintentioner inom psykiatri och 

socialtjänst från 1990-talet har utvecklats till dagens praxis i Sverige. De menar att den svenska 

psykiatrireformen från 1995 kom att innebära kommunernas utökade åtagande för boende, socialt 

stöd, sysselsättning och rehabilitering (Lindqvist & Rosenberg, 2011, s. 133–134). Forskarna 

uppmärksammar bland annat utvidgning av socialtjänstens målgrupper (ibid., s. 156). Målgruppen 

omdefinierades från psykiskt sjuka eller störda till psykiskt funktionshindrade, vilket gjorde att 

gruppen fördes in under socialtjänstens ansvarsområde. Forskarna diskuterar även att en ny 

generation av brukare med en annan livsstil och andra typer av psykisk ohälsa, har blivit psykiatrins 

och socialtjänstens målgrupp (ibid.). Det kan handla om bland annat relations- och 

koncentrationsproblem, missbruk, självskadehandlingar och social kompetens (ibid.). De menar 

dock att dessa postmoderna psykiska lidanden inte matchas av vårdens eller socialtjänstens 

nuvarande stödformer (ibid.). 

    Eriksson m.fl. (2005) analyserar kvalitet och utveckling av rehabilitering inom socialtjänsten i 

Forshaga kommun. Forskarna menar att socialtjänsten genom att tillämpa ett rehabiliterande 

förhållningssätt och erbjuda konkreta rehabiliteringsinsatser, kan bidra till en högre livskvalitet för 

brukarna framför allt äldre och funktionsnedsatta i kommunen. Med rehabiliterande förhållningssätt 

menas att på ett målinriktat och pedagogiskt sätt att ta tillvara personens egna resurser och ge hjälp 

till självhjälp (Lilja, 2001, refererad i Eriksson m.fl., 2005, s. 22). 

 

Socialsekreterares professionella villkor 
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Socialsekreterares arbete inom ekonomiskt bistånd styrs på övergripande plan av Socialtjänstlagen 

(2001:453), som är en ramlagstiftning som anses ge socialsekreterarna stora möjligheter till 

flexibilitet och godtycke när det gäller tillämpningen (Riksförsäkringsposten, 1981, refererad i 

Lindqvist, 1990, s. 138). 

 

Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

De kategorier av tjänstepersoner som har direkt kontakt med medborgarna, och har i uppgift att 

fördela välfärdsstatens resurser, kallas för gräsrotsbyråkrat (Street-level bureaucrat) (Johansson, 1998, 

s. 49; Lipsky 2010/1980, s. 3). Socialsekreterare inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd kan i detta 

avseende beskrivas som en typisk gräsrotsbyråkrat. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna har ett 

betydande handlingsutrymme i fullgörandet av sina arbetsuppgifter (ibid.). De antas ha en betydelsefull 

ställning inom förvaltningen eftersom de ger reformerna konkret innehåll (Riksförsäkringsposten, 

1981, refererad i Lindqvist, 1990, s. 138). Men samtidigt är gräsrotsbyråkraterna själva underställda 

byråkratins regler vilket begränsar handlingsfrihet (handlingsutrymme) visavi medborgarna/klienterna 

(Lindqvist, 1990, s. 138). Deras dilemma är att ge en ur klientens synpunkt adekvat service samtidigt 

som detta sker rutinartat med byråkratisk norm-rationell effektivitet (ibid.) 

 

Stranz (2007) undersöker hur gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme manifesteras i ett konkret 

sammanhang som ekonomiskt bistånd. Stranz (2007) visar att stora variationer förekommer vid 

socialbidragsbedömningar, och variationerna hänförs till strukturella villkor, organisatoriska förut-

sättningar, och handläggarnas handlingsutrymme i det direkta klientarbetet och individuella 

förhållanden bland handläggarna (Stranz, 2007, s. 167). Till strukturella förutsättningar hör 

exempelvis kommunernas socioekonomiska förhållanden (ibid.). Socialtjänstens formella regelverk 

exempelvis socialtjänstlagen, rättspraxis och kommunala riktlinjer, antas ha en överordnad 

betydelse för organisatoriska förutsättningar som påverkar villkoren för handläggningen (ibid., 

s. 167–168). Stranz (2007) menar att handläggarnas handlingsutrymme i det direkta klientarbetet 

handlar i praktiken om hur handläggarna relaterar verksamhetens regler (ibid, s. 169). Regel-

tolkningen präglas i hög grad av personliga värderingar, varpå klienter som följer anvisade insatser 

och förorsakar en låg grad av problem för handläggarna, kan bedömas välvilligt (ibid.). Förekomst 

av kollegial handledning kan också påverka handläggarnas utrymme för variationer i 

socialbidragsbedömningar (ibid.). 

    Blomberg och Dunér (2015) uppmärksammar risker med gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme i 

förhållande till kategorisering av klienter och standardisering av insatser. Forskarna beskriver att 

gräsrotsbyråkraterna i sitt arbete samlar information om, diagnostiserar och anpassar sig till de 

individer de möter, till de organisatoriska ramarna och lösningarna verksamheten erbjuder. I denna 

process omvandlas enskilda individer till klienter, möjliga för organisationen att hantera (Lipsky, 

2010; Hasenfeld, 2010, refererad i Blomberg & Dunér, 2015, s. 200). Rollen som klient är sällan 

frivillig, och relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten är asymmetrisk (Lipsky, 2010, 

refererad i Blomberg & Dunér, 2015, s. 200). Forskarna menar också att klienten kommer alltid att 

styras av gräsrotsbyråkraterna, som genom sin makt försöker påverka klienten i en för verksamheten 

önskvärd riktning (Blomberg & Dunér, 2015, s. 200). Kategoriseringen och standardiseringen kan 

också medföra att de klienter som inte kan anpassas till rutinerna och insatserna, avvisas eller 

undviks eftersom de blir ett problem för gräsrotsbyråkraternas att fatta snabba och relevanta beslut 

(ibid.). 
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Minskat handlingsutrymme, specialisering och integrering 

Hjort (2019) lyfter fram nya risker för socialsekreterares professionella villkor. Forskaren menar att 

människobehandlande organisationer har blivit föremål för en annan typ av styrning under de 

senaste decennierna, där mätbara mål, utvärderingar och granskningar är mer närvarande 

exempelvis i arbete inom ekonomiskt bistånd (Hjort, 2019, s. 203). Forskaren menar vidare att 

denna utveckling innebär att olika yrkesgrupper blir alltmer styrda och till viss del har fått ett 

minskat professionellt handlingsutrymme (ibid.). 

    Stranz och Minas (2019) analyserar specialisering med dess motpol integrering som en särskild 

utvecklingstrend för organiseringen av arbete inom ekonomiskt bistånd. Forskarna beskriver 

funktionell specialisering som att organisationen struktureras utifrån givna klientgrupper eller olika 

typer av problematik. Intern specialisering beskrivs som i huvudsak en ytterligare specialisering av 

en redan funktionsdelad organisation (Stranz & Minas, 2019, s. 114). Det kan exempelvis handla 

om att det vid en enhet för ekonomiskt bistånd finns en särskild arbetsgrupp som hanterar unga 

arbetslösa grupper (ibid.). Specialiseringstendensen kan anses vara uppseendeväckande mot 

generalistkompetens som länge varit socialsekreterarprofessionens ideal (Bergmark, 2015, s. 131) 

och helhetssyn som framhållits som det kommunala sociala arbetets bärande pelare sedan långt 

innan socialtjänstlagens ikraftträdande vid 1980-talets början (Bergmark, 1998, refererad i Stranz & 

Minas, 2019, s. 113). 

 

Unga vuxnas psykiska ohälsa och deras livsvillkor 

Det verkar inte finnas något bestämt åldersspann för begreppet unga vuxna trots att begreppet flitigt 

används både institutionellt och i privat sammanhang. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 

använder exempelvis sig av olika åldersspann i sina rapporter och dokument. Åldersspannet som 

klientkategoriserings kriterium varierar också bland de unga vuxna enheter som ingår i denna studie 

(Se Begreppsdefinitioner för Unga vuxna). 

 

Unga vuxnas psykiska ohälsa, fattigdom och aktivitetsersättning 

Socialstyrelsen (2017) redovisar en tydlig ökning av psykisk ohälsa bland unga vuxna personer i 

Sverige. I rapporten analyseras ökningen av psykisk ohälsa bland unga vuxna i tre olika 

fördjupningsavsnitt; 1) ökningen av olika psykiatriska diagnoser, 2) läkemedel vid psykisk ohälsa, 

och 3) konsekvenser av att i unga år få en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2017, s. 9). Mellan 

åren 2006–2016 ökade psykisk ohälsa bland unga vuxna kvinnor respektive unga vuxna män mellan 

18–24 år från drygt 9 procent till 15 procent respektive 6 procent till 10 procent. Detta motsvarar, 

i totalt antal, ungefär 63 400 unga vuxna kvinnor respektive 47 200 unga vuxna män (ibid., s. 8–9). 

    Unga vuxna personer är också en av de grupper som mest drabbas av fattigdom och är i behov 

av försörjningsstöd. Socialstyrelsen (2018) redogör att drygt 23 procent av de vuxna bistånds-

mottagarna under år 2018 var i ålder 18–24 år. 

 

Statens offentliga utredningar (2010) rapporterar att det har skett en kraftig ökning av antalet unga 

vuxna i åldrarna 19–23 år som har aktivitetsersättning, särskilt i psykiska diagnoser. Från 1995 års 

kohort till 2005 års kohort mer än fördubblades antalet, från 5158 individer till 12 045 individer (S 

2010: 04, s. 13). Antalet inom denna grupp som gör suicidförsök eller suiciderar, har mer än 

fyrdubblats från 1995 till 2005 (ibid., s. 14). I 1995 år kohort hade 114 unga vuxna med 

aktivitetsersättning sjukhusvårdats för suicidförsök under den femåriga uppföljningen och 19 

suiciderat (ibid.). I 2005 års kohort hade 459 unga vuxna med aktivitetsersättning sjukhusvårdats för 
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suicidförsök under de fem efterföljande åren, och 45 suiciderat (ibid.). De psykiska diagnosgrupper 

som ofta ligger till grund för aktivitetsersättning är följande: schizofrena syndrom, depression, 

ångestsyndrom, psykisk utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och hyperaktivitets-

störningar (ibid., s. 20–21). 

 

Sociala problem och verksamhetsformer för unga vuxna 

Lindberg (2016) analyserar hur unga vuxna personer i Sverige ackumulerar sociala problem. Studien 

påvisar att vara beroende av försörjningsstöd utgör ett socialt problem som, när det kombineras 

med andra problem exempelvis låg boendestandard, låg utbildningsnivå, omgivningens 

stigmatiserande attityder, bidrar till att problem ackumuleras över tid (Lindberg, 2016, s. 190–193). 

Studien visar också att funktionsnedsättning är den tydligaste indikatorn för social exkludering 

(ibid.). 

    Almqvist och Lassinanttis (2018) uppmärksammar den ökande psykiska ohälsan hos unga vuxna 

personer som ett samhällsfenomen som är aktuellt både i Sverige och internationellt. Forskarna 

undersöker med empowerments-, relations- och kollaborationsorienterad arbetspraktik vilka också 

fungerar som teoretisk ramverk, hållbara verksamhetsformer som främjar välbefinnande hos unga 

vuxna personer med komplexa behov (Almqvist & Lassinanttis, 2018, s. 623–625). Resultaten visar att  

brist på kontinuitet, samordning i avseenden personal och stöd, och fragmenterade arbetsmetoder 

identifieras som de faktorer som hindrar de unga vuxna klienternas välbefinnande (ibid., s. 631). 

Forskarna föreslår bättre samordning/samverkan mellan socialt stöd och sociala tjänster på 

kommunnivå, och med psykiatrin på regionnivå (ibid., s. 632–633). De föreslår även s.k. 

nyckelpersonal som huvudsakligen ansvarar för den unga vuxne och därmed hindrar onödiga 

interventioner från olika tjänster och instanser (ibid.).  Forskarna anser dessa förslag som de 

arbetsmetoder som möjligen kan förbättra verksamheterna för unga vuxna personer med komplexa 

behov (ibid.). 

Reflektioner över kunskapsläget 
Både socialsekreterares arbete inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd, och rehabilitering inom den 

svenska välfärden är förhållandevis välbeforskade forskningsfält. Det kan dock konstateras att 

respektive forskningsfält huvudsakligen är inriktade på socialpolitisk och organisatorisk nivå. 

Dessutom har socialtjänst–ekonomiskt bistånd som rehabiliteringsaktör föga uppmärksammats trots 

dess ideologiska och organisatoriska diskrepans i förhållande till den styrning som den svenska 

välfärdsstaten förespråkar. Dessutom behandlas studieämnena i detta examensarbete huvud-

sakligen på interpersonell nivå, vilket kan innebära att detta examensarbete kan tillföra respektive 

forskningsfält en ny kunskap. 
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

I följande kapitel presenteras teoretiskt perspektiv som kan relateras till den sociala och historiska 

karaktären av socialsekreterares arbete med unga vuxna klienter med komplexa behov inom 

socialtjänst–ekonomiskt bistånd. 

 

Socialsekreterares arbete med unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov handlar i 

grunden om ett möte mellan människor. Hur mötet ska utformas och vad det ska innehålla 

påverkas dock av olika faktorer än den enskilda socialsekreterarens och klientens egen intention 

och vilja. Michael Lipskys begrepp berör huvudsakligen den sociala karaktären på både 

organisatorisk och interpersonell nivå medan Georg Simmels syn på interaktion öppnar upp 

möjligheten att analysera socialsekreterare och klient som individ/aktör, och deras aktiviteter som 

utgör och bildar (formar) samhälle/helhet i den svenska välfärdens historicitet. En kort sociologisk 

beskrivning av begreppet aktör, och dess betydelse i förhållande till strukturbegreppet, ingår också 

i detta avsnitt för att beakta socialsekreterares arbete som en individs/aktörs aktiva handlande, men 

också inom ramen för den svenska välfärdens strukturella förhållanden. 

 

Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme av Michael Lipsky 

Interaktion (samspel) mellan socialsekreterare och klienter står ofta i fokus på det professionella 

sociala arbetet, och socialarbetarens handlingsutrymme är ett återkommande tema i detta avseende 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008, s. 56–60, 15–29). 

Gräsrotsbyråkrater – välfärdsstatens ansikten utåt för fördelning av resurser och sanktioner 

Michael Lipsky är den som lyckades med att teoretisera välfärdsstatens kontakter med dess klienter. 

Han upptäckte den personalkategori som handhar dessa kontakter, de s.k. street-level bureaucrats, som 

brukar försvenskas till gräsrotsbyråkrater (Johansson, 1998, s. 49). Lipsky definierade gräsrotsbyråkrater 

med utgångspunkt i två kriterier: de utgörs av offentliganställda tjänstepersoner som i sitt arbete 

har kontakt med klienter, och har stort handlingsutrymme (diskretion) i fullgörande av sina 

arbetsuppgifter (Johansson, 1998, s. 50; Lipsky, 2010/1980, s. 3). Lipsky menar att det mest 

centrala elementet i gräsrotsbyråkraternas arbetssituation – klient, är den som utgör grunden för deras 

handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraterna som arbetar i formellt sett underordnade positioner i sina 

respektive organisationer, har i realiteten större makt och inflytande än deras formella position 

anger (Johansson, 1998, s. 50). 

    En del av gräsbyråkraternas arbetsuppgifter är enligt Lipsky att fördela välfärdens resurser 

(förmåner) och sanktioner, vilket påverkar klienters välbefinnande (Lipsky, 2010/1980, s. 60). 

Lipsky tillägger att fördelningen av förmåner och sanktioner förhandlas mellan gräsrotsbyråkraterna 

och klienterna genom interpersonella (mellanmänskliga) strategier (ibid.). 

 

Handlingsutrymme och Företrädarskap (Advocacy) 

Lipsky påpekar att handlingsutrymme (diskretion) är ett relativt begrepp. Han menar att 

gräsrotsbyråkraternas arbete inte alltid kräver stort handlingsutrymme, och det åtminstone teoretiskt sett 

inte skulle finnas någon anledning till att gräsrotsbyråkraternas arbete kännetecknas av handlings-

utrymme om man kan eliminera gräsrotsbyråkraternas bedömningsgrad (Lipsky, 2010/1980, s. 14–15). 
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    Han menar dock att vissa egenskaper i gräsrotsbyråkraternas arbete gör det svårt, om ej omöjligt 

för att kraftigt minska handlingsutrymme (ibid., s. 15). Detta beror på att deras arbete involverar 

komplexa uppgifter som inte kan fattas efter alternativ utarbetade av lagstiftningar, riktlinjer och 

instruktioner (ibid.). Lipsky menar att de har handlingsutrymme för att den accepterade definitionen 

av deras arbetsuppgifter kräver känslig observation och bedömning vilket inte kan reduceras till 

programbart format (ibid.). Han uppmärksammar också att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

främjar deras självhänsyn och uppmuntrar medborgarna att tro att gräsrotsbyråkraterna har nyckeln 

till medborgarnas välbefinnande (ibid.). Lipsky menar att detta beror på att gräsrotsbyråkraterna på 

lägre nivå i förvaltningen arbetar med medborgarna, snarare än på själva arbetsuppgifternas natur 

(ibid.). Lipsky påpekar också den dialektiska dimensionen av gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme: 

sökandet efter det rätta mellan medkänsla och flexibilitet å ena sidan, och opartiskhet och hård 

regeltillämpning å andra sidan (ibid., s. 15–16). 

 

Enligt Lipsky förväntas gräsrotsbyråkraterna ofta vara mer än godartade och passiva grindvakter; de 

förväntas vara företrädare (Lipsky, 2010/1980, s. 72). Företrädarskap står för engelskans advocacy, vilket 

i Lipskys mening innebär att gräsrotsbyråkraterna ska använda sig av sina kunskaper, erfarenheter och 

positioner för att se till att klienter får insatsens bästa resultat (ibid.). Lipsky anser dock att 

gräsrotsbyråkraternas hjälporienterade förhållningssätt är oförenlig med deras behov av att bedöma 

och kontrollera klienter för byråkratins ändamål (ibid., s. 73). 

    Gräsrotsbyråkraternas företrädarskap kan enligt Lipsky realiseras endast för vissa individer och 

grupper (ibid.). Dessutom måste gräsrotsbyråkraterna kunna fritt uppmärksamma sina klienter för att 

företräda klienterna (ibid.). Detta betyder inte bara att gräsrotsbyråkraterna ska hantera en klient i 

taget utan även att företrädarskap riskerar att urholkas när ärendemängden stiger (ibid.). Lipsky 

påpekar också att gräsrotsbyråkraterna företräder inte bara klienternas intresse utan även intresset för 

sin egen organisation (ibid., s. 73–74). 

 

Interaktion, och form och innehåll av Georg Simmel 

Ett sätt att åskådliggöra framväxten av rehabilitering inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd och dess 

konkreta utformning av förvaltningsenhet respektive arbetsgrupp för unga vuxna klienter med (eller 

utan) komplexa behov, kan ges av Georg Simmels syn på interaktion och individ–samhälle. 

    Simmel var en av de s.k. neoidealisterna i Tyskland i slutet av 1800-talet som vände sig mot 

dåtidens dominerande positivistiska tänkanden, och i stället lade fokus på meningsskapande och 

förståelse utifrån individen själv och samspelet mellan individerna själva (Hughes, 1961, refererad 

i Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 138). Simmels tänkande anses vara ett starkt men svårfångat 

hegelskt, vilket tar sig uttryck bland annat i de ständigt återkommande analyserna av inre 

motsättningar i det som tillsynes är enhetligt, av paradoxal samhörighet mellan element som 

skenbart utesluter varandra, av konflikten mellan fixerade former och förändringsprocesser 

(Edholm, 1981, s. 14). 

 

Interaktion och samhälle 

För Simmel är samhället en totalitet av en ständig process som äger rum mellan individer och aktörer 

i samhället (Edholm, 1981, s. 14). Den ständiga processen som beskrivs som växelverkan 

(Wechselwirkung) eller interaktion, är nyckelordet i Simmels tänkande (ibid.). Enligt Simmel existerar 
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samhället där och när individer intar interaktion med varandra, och denna interaktion uppstår på 

grund av vissa drivkrafter eller för ett visst syfte (Simmel [1908] 1971: 23). Han menar att erotiska 

och religiösa motiv såsom mindre impulser, och syften med försvar, attack, lek, vinst, hjälp eller 

instruktion – alla dessa och otaligt många andra får människor att leva med andra människor, agera 

för och mot dem, och därmed att relatera sitt tillstånd till andra människors tillstånd (ibid.). I 

korthet påverkar människan, och människan påverkas av andra. Betydelsen av dessa interaktioner 

mellan människor ligger i det faktumet att det är på grund av dem att individerna, i vilka dessa 

drivande impulser och syften ställs, bildar en enhet, vilket är ett samhälle (ibid.). För enhet i ordets 

empiriska betydelse är inget annat än interaktioner mellan elementen (ibid.). 

    Interaktion i Simmels mening har ett brett spektrum. Samtal är till exempel en interaktion som är 

en del av socialisering, och samtidigt är ett legitimt mål i sig (Simmel [1910] 1971:137). Samtal blir 

det mest lämpliga uppfyllandet av en relation som i sin tur är ett förhållande (ibid.). Simmel 

uppmärksammar även interaktionsformer som kan tyckas vara triviala men kan ibland vara avgörande 

viktiga hos andra (Edholm, 1981, s. 14). Att till exempel se på varandra definieras av Simmel som 

den renaste och mest sublimerade formen av ömsesidighet bland alla sociologiska fenomen (Simmel 

[1910] 1971:137). Alla sådana interaktioner sägs samtidigt och senare bilda en helhet vilket återigen 

utgörs av interaktion mellan dess element (Edholm, 1981, s. 14). Och verkligheten tar form som en 

produkt av denna ömsesidiga interaktion (Kempel, 2018, s. 10). Samhälleliga totaliteter består till 

exempel av relationer mellan de individer som ingår (Edholm, 1981, s. 14). 

 

Form och innehåll, individ och samhälle, och kall 

I varje givet samhällsfenomen utgör innehåll och social form en verklighet (Simmel [1908] 1971: 23). 

Varje socialt fenomen eller process består av två element som i verkligheten är oskiljbara: å ena 

sidan ett intresse, ett syfte eller ett motiv; å andra sidan, en form eller ett sätt vilket innehåller 

individers interaktioner som i sin tur blir en social verklighet (ibid.). De tidigare beskrivna individuella 

handlingarna, känslorna, tankarna och syftena är därför i Simmels språkbruk det innehåll som ges 

form i samhället (Edholm, 1981, s. 14). 

    Motsättningen mellan form och individuellt liv är hela tiden närvarande i Simmels sociologiska 

analys (Edholm, 1981, s. 15). För Simmel är samhället som i grunden byggs av individer, dess 

interaktioner, och interaktionsformer. Simmel sammanfattar förhållandet mellan individ och samhälle 

som följande: samhällen är bildningar av bestående av varelser, som samtidigt befinner sig både 

inne i och utanför dessa samhällen (Simmel [1908] 1981: 77). Simmel understryker dock genast att 

individens psyke aldrig kan ingå i en relation, som det inte samtidigt står utanför, att det inte kan 

vara infogat i en ordning utan att samtidigt stå i motsatsställningen till den (ibid.). 

    Simmel positioner inte individ–samhälle i ett motsatsförhållande, och inte heller beskriver 

förhållandet av individ–samhälle som något kaosartat, trots sin medvetenhet om den inbyggda 

motsättningen mellan form och individuellt liv. Han poängterar istället det samhälleliga livet som 

sådant en grundläggande harmoni mellan individen och den sociala helheten (Simmel [1908] 1981: 

82–83), och anser att det åtminstone teoretiskt inte är en omöjlighet. Han kallar detta för det 

fulländade samhället (ibid.). Sedan lyfter han upp ett begrepp, kall (ibid., s. 83) som sägs kunna utforma 

det fulländade samhället i verkligheten. 

    Simmel skriver att begreppet kall uppvisar sin speciella struktur: å ena sidan alstrar och erbjuder 

samhället inom sig en ”ställning”, som visserligen skild är från andra ställningar till sitt innehåll och 

sin omfattning, men som kan intas av många och därigenom så att säga något anonymt. Å andra 

sidan intas denna ställning, trots en kvalifikation som upplevs som strängt personlig (ibid., s. 83). 
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Han skriver vidare att för att det överhuvudtaget skall finnas något kall, måste det råda en harmoni 

– hur den nu än har uppkommit – mellan samhällets uppbyggnad och livsprocess å enda sidan, och 

de individuella egenskaperna och impulserna å den andra. På denna allmänna förutsättning vilar 

slutligen föreställningen att varje personlighet har en plats och en uppgift i samhället, som en 

individ är kallad till (ibid., s. 83–84). 

 

Aktör & struktur 

Med begreppet aktör avses inom sociologin var och en som sätter igång eller ingår i sociala 

handlingar (Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 12). Aktörer behöver inte nödvändigtvis vara 

individer. Aktör är en gemensambeteckning för sociala enheter som fattar en eller annan form av 

beslut (Goldman, Pedersen & Østrud, 1997, s. 10). Aktörer kan exempelvis vara individer, företag, 

organisationer, stater, och internationella eller överstatliga sammanslutningar (ibid.). 

    Diskussionen om aktörbegreppet består emellertid i dess förhållande till strukturbegreppet. 

Detta gäller i synnerhet förhållandet mellan å ena sidan aktörers frihet, å andra sidan strukturers 

begränsning och determinering av socialt handlande (Brante, Andersen & Korsnes, 1998, s. 13). 

Både tudelning av förhållandet mellan aktör- och strukturbegreppet, och ensidigt överbryggande 

mellan begreppen, har teoretiskt och analytiskt ifrågasatts (ibid.), exempelvis av Anthony Giddens 

struktureringsteori, vilken snarare betecknar det ömsesidiga beroendet än motsättningarna mellan 

mänsklig handling och social struktur (ibid., s. 315). Giddens kallar detta tillstånd strukturens dualism, 

som innebär att strukturen ger individerna både möjligheter och begränsningar. Individerna både 

skapar och skapas av strukturerna. I detta avseende talar han även om strukturens dualitet där 

strukturen ses som både medium och resultat av reproduktionen av praxis, vilket kan anses vara 

ett försök att överskrida den sociologiska subjekt/objekt-dualismen (Giddens, 1979, s. 5, refererad 

i Dallmayr [1982] 1997: 56). 

    Förhållandet mellan aktör- och strukturbegreppet i Simmels mening är dock mer svåråskådligt. 

Helhet alternativt totaliteter kan möjligen jämföras med strukturbegreppet medan det är svårare att 

åskådliggöra på vilket sätt förhållandet mellan individ/aktör- och strukturbegreppet ska förstås i 

den ständiga interaktionen som pågår mellan individ/aktör, och helhet/totaliteter. 

4. METOD (OCH MATERIAL) 

I detta avsnitt redogörs och diskuteras studiens tillvägagångssätt, och hur metodologiska och etiska 

utgångspunkter har beaktats. 

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Studien syftar till att åskådliggöra den sociala karaktären av socialsekreterares arbete med unga vuxna 

klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd, och därmed att bättre förstå 

socialsekreterares uppdrag, och möjligen och förhoppningsvis dess betydelse för andra aktörer och 

samhället i stort. Detta syfte överensstämmer med förhållningssättet vilket ägnades av en rad 

författare – Dilthey, Windelband, Rickert, Simmel och Weber – verksamma på de filosofiska, 

historiska, vetenskapliga och sociologiska områdena i Tyskland i slutet av 1800-talet (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 138). De kallades neoidealister och vände sig mot dåtida positivismen och dess 
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metoder (ibid.). Man drog i allmänhet en skarp gräns mellan natur- och kulturvetenskap. 

”Förståelse” blev lösenordet för de senare: genom ett ”kongenialt intuitivt” inkännande (Einfühlung) 

i de agerande individerna skulle forskaren komma fram till förståelse av dessa och den mening de 

lade in i sitt beteende (ibid). Samtidigt delar neoidealism marken med positivism i vissa avseenden. 

Dilthey och Weber hade exempelvis betoning på den komparativa metoden såsom ett medel för 

att uppnå ”sanning av större generalitet” än genom blott intuitiv förståelse (ibid., s. 139). 

Metodval 
Denna studie utformas kvalitativt, och använder sig av semistrukturerade intervjuer för sin 

datainsamling. Studien syftar till att åskådliggöra den sociala karaktären av socialsekreterares arbete 

med unga vuxna klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd utifrån 

socialsekreterares perspektiv. Ett viktigt särmärke för kvalitativa metoder är att de utgår från 

studiesubjektens perspektiv (Bryman, 1989, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 17), varför 

är att föredra för denna studie. Kvalitativ forskning kan användas för att undersöka personers 

uppfattningar, erfarenheter och upplevelser i relation till ett visst fenomen (SBU, 2017, s. 71). Ett 

sätt att undersöka dessa frågor är att fråga människor hur och varför de gör saker eller vad de tycker 

och tänker (Ahrne & Svensson, 2011, s. 10, 36). Detta ger studien upphov till att resonera att 

intervjuer som metod är ett lämpligt sätt att samla kunskaper om socialsekreterares sätt att förstå 

sitt uppdrag: hjälp till självförsörjning, i förhållande till unga vuxna klienter och samverkande aktörer, 

och även socialsekreterares känslor och upplevelser som uppstår i möten med sina klienter. 

 

Det anses dock att olika typer av data krävs för att utveckla tillförlitliga metoder för att få kunskap 

om samhällsprocesser (ibid., s. 11), och frågan om val av kvantitativ respektive kvalitativ metod 

inte kan ställas abstrakt utan måste relateras till forskningsproblem och forskningsobjekt (Hughes 

och Månson, 1988, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 18). Detta resonemang kan innebära 

för denna studie att exempelvis inte utesluta bruk av kvantitativa data. Statistiken från vården om 

ökning av psykisk ohälsa hos unga vuxna personer, eller antalet kommuner som bedriver en särskild 

förvaltningsenhet respektive arbetsgrupp för unga vuxna försörjningsstödstagare är de data som kan 

vara av betydelse för kunskapen om socialsekreterares arbete. Men denna studie fokuserar på 

kvalitativa data och intervjumetod för att det utifrån tidigare forskningsprocesser kan anses att 

socialsekreterares uppdrag är komplext sammansatta företeelser. Studiens kvalitativa resultat 

kommer att vara studiens slutprodukt vilken inte kommer att kvantitativt verifieras, och kvalitativ 

intervjumetod framför allt är det mest adekvata och effektiva sättet att förvärva information om 

(Glaser & Strauss, 1967, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 90) socialsekreterares 

erfarenheter. 

 

Det som avgjorde studiens intervjumetodval var flexibilitet. För att tillvarata socialsekreterares 

”nyanserade erfarenheter och förhållningssätt” (Repstad, 1987, s. 45) skulle intervjufrågor och den 

ordning man ställer dem, anpassas efter intervjusituationen. Flexibiliteten kan illustreras utifrån 

standardisering av intervjufrågor i förhållande till sökandet efter slutna svar respektive öppna svar, 

och även utifrån strukturering av intervjufrågor i förhållande till öppenhet i sökandet efter öppna 

svar (David & Sutton, 2016, s. 114). Mycket låg grad av standardisering av intervjufrågor ansågs då 

vara lämpligt för denna kvalitativa studie.  
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    En större och enskild angelägenhet för denna studie blev i stället frågan om i vilken ordning, 

och på vilket sätt intervjufrågorna struktureras eftersom vissa studier pekar på att prestrukturering 

d.v.s. man i förväg bestämmer sig för vilka element man särskilt ska koncentrera sig på, exempelvis 

olika teman under en intervju, minskar öppenheten under datainsamlingen, och därmed avlägsnar 

sig från den kvalitativa metodens ideal (Jacobsen, 2007, s. 95). Val av prestrukturering av 

intervjufrågor har trots det motiverats därför att 1) ostrukturerad datainsamling är allt för 

resurskrävande för dataanalysen, 2) det förekommer alltid en viss prestrukturering även om den 

sker omedvetet, och 3) prestrukturering inte nödvändigtvis innebär att datainsamlingen blir mindre 

öppen, snarare att vissa aspekter av intervjun sätt i fokus (ibid., s. 95–96). Med det sagt, ansågs den 

semistrukturerade intervjun med prestrukturering av intervjufrågor samt öppna svar, vara den mest 

lämpliga datainsamlingsmetoden som kan förverkliga studiens syfte. 

 

Urval 

Urval av enheter (Jacobsen, 2007, s. 120–121) består av elva socialsekreterare från sex kommuner 

i fem olika regioner (Se Genomförande). Samtliga socialsekreterare arbetar för nuvarande på 

enheten för unga vuxna klienter inom ekonomiskt bistånd i respektive kommun. De ska, på heltid 

och minst i ett år, ha arbetat på en enhet (eller grupp) för unga vuxna klienter inom ekonomiskt 

bistånd, och även ha erfarenhet med unga vuxna klienter med komplexa behov. Detta var ett krav för 

urval av enheter. De elva socialsekreterarna är också respondenter (ibid.) i denna studie. 

    Urval av enheter var ändamålsenligt/selektivt (Hartman, 2001, s. 66; David & Sutton, 2016, 

s. 197). Vid inledande planeringen för denna studie gjordes en bedömning vilka data man behöver, 

och urvalet gjordes utifrån frågan om vem som kan hjälpa till med att förstå fenomenets mening 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 42–43). Studiens frågeställningar handlar om socialsekreterare som 

arbetar för unga vuxna klienter med komplexa behov inom ekonomiskt bistånd, och deras 

arbetsförhållanden och relationer mellan klienter, samverkande aktörer inom och utanför 

socialtjänsten och kommunen. Det första urvalet gällde då att identifiera de kommuner som 

bedriver enhet eller arbetsgrupp för unga vuxna klienter med komplexa behov inom ekonomiskt 

bistånd. Det andra urvalet gällde att välja ut socialsekreterare som rimligen har både kunskap och 

yrkeserfarenhet för den specifika målgruppen – unga vuxna klienter med komplexa behov – och den 

offentliga förvaltningen på kommunnivå – socialtjänst–ekonomiskt bistånd. 

    För det första urvalet genomfördes en kartläggning av kommuner som bedriver en 

förvaltningsenhet (eller arbetsgrupp) för unga vuxna klienter med komplexa behov inom ekonomiskt 

bistånd. På grund av resursbrist har kartläggningens omfång dock begränsats till Sveriges 20 största 

kommuner. Kommunerna kontaktades via e-post och telefonsamtal under perioden februari och 

mars år 2020. Efter identifieringen av kommunerna med enhet (eller grupp), skickades förfrågan 

om deltagande i studie samt informationsbrev till verksamhetschefer (enhets respektive 

avdelningschefer) i kommunerna. Verksamhetschefer i sex kommuner har kunnat vidarebefordra 

förfrågan samt informationsbrevet till sina medarbetare: socialsekreterare som arbetar på enhet 

respektive arbetsgrupp för unga vuxna klienter. Därefter kontaktades de socialsekreterare 

individuellt vilka visade intresset för deltagandet i studien. Sammanlagt rekryterades elva 

socialsekreterare från sex kommuner i fem olika regioner för nio intervjuer (Se nedan 

Genomförande – Intervju & intervjuformer). Det kan slutligen konstateras att kartläggningens 

omfång trots dess begränsning fortfarande kan anses vara rimligt för urvalet eftersom denna studie 
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inte har avsikten att kvantitativt verifiera (Glaser & Strauss, 1967, refererad i Alvesson & Sköldberg, 

2017, s. 90) studiens resultat och analys.  

Genomförande (om intervjuer, transkription och annat praktiskt) 
 

Intervjuguide, och intervju och intervjuformer 

Även om en kvalitativ intervju sannolikt inte utgår från önskan att pröva en specifik hypotes, är det 

ändå nödvändigt att börja med en ungefärlig uppfattning om vad man ska undersöka (David & 

Sutton, 2016, s. 114). Utifrån denna reflektion skapades en lista kring vilka intervjuerna kan byggas. 

Listan byggde på sammanvägning mellan studiens frågeställningar, sammanfattningar av tidigare 

forskning (kunskapsöversikt) samt operationalisering av teoretiska perspektiv, vilket mynnade i en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden består huvudsakligen i tre delar. Den första delen 

och dess frågor är utformade för att kartlägga socialsekreterares arbetsgångar för hjälp till 

självförsörjning vilket skulle besvara studiens första frågeställning, medan den andra och tredje delen 

operationaliserades utifrån sammanfattning av kunskapsöversikt: institutionell påverkan, 

professionella villkor, och unga vuxnas psykiska ohälsa och livsvillkor, och studiens teoretiska 

perspektiv bland annat handlingsutrymme, interaktion, och form och innehåll.  

 

Samtliga intervjuer har genomförts under vecka 15–16. Sammanlagt rekryterades elva 

socialsekreterare från sex kommuner i fem olika regioner för nio intervjuer (åtta individuella 

intervjuer respektive en gruppintervju/sju telefonintervjuer respektive två Skypeintervjuer). Varje 

intervju är ungefär i 45 minuter. 

    På grund av rådande omständigheter: Coronautbrottet, och direktiven från Uppsala universitet 

och handledaren, och respektive kommunerna, har samtliga intervjuer genomförts på distans. Att 

känna sig bekväm både tekniskt och känslomässigt är ett nödvändigt villkor för kvalitet vid 

distansintervjuer (Padgett, 2008, s. 120–121). Och därför har val av intervjuform diskuterats 

ömsesidigt och noggrant under mailkorrespondensen, och bestämts av socialsekreterarna själva. 

    En gruppintervju anordnades på begäran av intervjupersonerna själva. De är tre socialsekreterare 

från en och samma enhet och kommun. Intervjun genomfördes inte i form av fokusgrupper där 

intervjupersoner inte enbart svarar på frågor från intervjuaren utan ställer också frågor till de andra 

i gruppen och besvarar från dem (Jacobsen, 2007, s. 94). Eftersom gruppintervjuer ger en annan 

typ av information än individuella intervjuer (ibid.), låg intervjuns fokus på att inhämta information 

om enhetens och kommunens insatser och tjänster än socialsekreterarnas personliga åsikter och 

reflektioner. Gruppintervjun skedde via Skype, och endast ljudmaterialet spelades in för studiens 

datainsamling. 

    Samtycke till deltagande i studien har inhämtats muntligt vilket inledningsvis spelades in inför 

varje datainsamling/intervju i studien. 

 

Transkription 

För behandling och analys av data transkriberades de inspelade intervjuerna. Transkriberingen är 

ordagrann med markeringar för paus och skratt. Verksamhetsnamn i citaten i avsnittet Resultat och 

analys, har anonymiserats. 



Kilsoo Han 

25 
 

Analysmetod 
Innehållsanalys med kodning av kvalitativa data, och hermeneutik utgör analysmetoder för denna 

studie. Val av dessa metoder motiveras av studiens vetenskapliga ansats neoidealism och dess 

betoning på förståelse och försök att hitta någon form av vetenskapliga regelbundenheter i 

samhällsfenomen (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 138–139). 

Kvalitativ forskning, innehållsanalys och hermeneutik 

Kvalitativ datainsamling och analys anses i allmänhet tendera att vara flyende och cykliska (David 

& Sutton, 2016, s. 257). Detta innebär att förhållandet mellan kvalitativ datainsamling och kvalitativ 

dataanalys kan vara deduktivt eller induktivt, men det ganska ofta kan vara en cyklisk kombination 

av båda (ibid., s. 257–261, 270). Även om forskningens syfte kan ha framträtt på litteratur-

genomgångens stadium kan de första omgångarna av dataanalys förskjuta studiens inriktning, det 

vill säga det sätt på vilket syftet tolkas och fullföljs (ibid., s. 270). Detta förknippas ofta med 

explorativa former av kvalitativ forskning, exempelvis grundad teori då datainsamling och 

dataanalys ofta vecks in i varandra (ibid., s. 257). Även om denna studie inte bygger på grundad 

teori eller fältarbete, har denna tankegång varit relevant för studien i avseenden att under 

genomföranden av intervjuerna emellan kunna finjustera exempelvis öppna frågor utifrån intryck 

och tendenser från tidigare intervjuomgångar, och att under dataanalysen kunna kombinera det 

som genereras av själva datamaterialet, och det som operationaliseras av teoretiska ansatsen. 

 

Hermeneutik som analysmetod i denna studie motiveras av egenskaper av kvalitativa data. 

Kvalitativa data är utmärkande för att man kan hämta mening ur deras innehåll (David & Sutton, 

2016, s. 260). Studiens främsta syfte är att beskriva och analysera socialsekreterarnas egna 

berättelser, vilket handlar om inlevelse i andra individers mening (Alvesson & Sköldberg, 2017. 

s. 134). Det syftar på förståelse av meningsbakgrund, inte förklaring av orsakssamband, vilken 

härrör från hermeneutik och dess texttolknings tradition (ibid.). 

    Ett huvudtema för hermeneutik har ända från början varit att meningen hos en del endast kan 

förstås om den sätts i samband med helheten (ibid.). Socialsekreterares möte med klienter är en del 

av offentlig förvaltning, sker under dess implementeringsfas, och påverkas institutionella och 

professionella villkor. Då är det inte orimligt att förutsätta att deras meningsskapande endast kan 

förstås om det sätts i samband med vad hela offentliga förvaltningen: socialtjänst–ekonomiskt 

bistånd respektive välfärdssystemet–den svenska välfärdsstaten, innebär. Detta innebär att den s.k. 

hermeneutiska cirkel: delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur delarna (ibid.) 

har beaktats för analysen av data i denna studie.  

 

Kvalitativ innehållsanalys och kodning 

Innehållsanalys innebär vanligen att forskaren genom upprepad läsning av en text identifierar 

meningsenheter som sedan kodas (SBU, 2017, s. 77). Dessa sorteras sedan i kategorier genom att 

meningsenheternas likheter och skillnader jämförs (ibid.). Den mest praktiska analysarbetsgången 

under bearbetning av intervjudata i denna studie är kodning. Kodning är analysmetod för kvalitativ 

innehållsanalys som försöker överbrygga klyftan mellan mer deduktiva former av kvantitativ 

innehållsanalys och en mer induktiv och småskalig diskursanalytisk forskning (David & Sutton, 

2016, s. 271). Kodning är den process där forskaren tillämpar koder på textstycken så att dessa 

stycken kan kopplas samman för belysning av likheter och olikheter inom och mellan texter (ibid.). 
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Koder är nyckelord, teman eller uttryck som motsvarar eller inte motsvarar faktiska termer i den 

text som analyseras (ibid.). 

    Kodning skapar förutsättningar för reducering (ibid.) vilken anses vara en nödvändig del, inte 

bara i kodning för innehållsanalys utan även i kvalitativ forskning i allmänhet. Forskaren kan, 

genom att slå fast området där det finns mönster mellan de textstycken som kodats för ett särskilt 

tema, pröva styrkan i potentiella redogörelser, beskrivningar och/eller förklaringar, vilka i sin tur 

också är olika former av reducering (ibid.). Reducering är försök att ge en kort sammanfattning 

eller modeller av en mycket större samling fenomen. Datainsamlingen i sig är också ett försök att 

strömlinjeforma en komplex samling händelser så att de bildar en samling hanterbara ting för 

forskaren att analysera (ibid.). Samtidigt är reducering en riskfaktor i kvalitativ dataanalys. Forskaren 

kan genom att framhäva de textstycken där centrala teman tycks återkomma rikta sin 

uppmärksamhet mot enbart de områden hon finner intressanta (ibid.). Kodning är trots det, det 

vanligaste steget i försöket att organisera dessa data så att det blir möjligt att göra ytterligare 

reduceringar i analysprocessen (ibid.). 

    Kodning i detaljnivå präglas också av den kvalitativa forskningens flyende och cykliska tendens, 

vilken skapar spänningar i kodningsprocessen. Följande punkter har beaktas under dataanalysen i 

denna studie: 1) Latenta kontra manifesta koder, 2) Sociologiska koder kontra in vivo-koder, 3) 

Deduktiv kontra induktiv kodning, 4) Mönster kontra sammanfattning, 5) Axial kodning kontra 

systematisk kodning (David & Sutton, 2016, s. 274–277). 

 

Innehållsanalys och hermeneutik, och Neoidealism 

Fördelen med kvalitativ innehållsanalys är att den undgår både den kvantitativa innehållsanalysens 

reduktionism och diskursanalysens begränsade intresse av generaliserbarhet (David & Sutton, 2016, 

s. 270). Det anses att man med kvalitativ innehållsanalys vinner större förståelse av data genom att 

koda med utgångspunkt i dem i stället för att tvinga på dem koder. Detta sägs öka validiteten hos 

de valda koderna. Det kräver en mer djupgående tolkning och omtolkningen av data före 

kodningen. Samtidigt betonar innehållsanalytiker vikten av behovet av att undersöka intryck av data 

som skapas före kodning, genom formell kodning och jämförelse, vilket liknar den kvantitativa 

analysens formalitet (ibid.). Detta tankesätt kan återknytas till denna studies vetenskapliga ansats, 

neoidealism och dess betoning på förståelse såsom på försök att hitta vetenskapliga 

regelbundenheter (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 138–139). 
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Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet/överförbarhet 
I detta avsnitt redogörs och diskuteras de utgångspunkter som verkar på studiens trovärdighet, 

tillförlitlighet och representativitet/överförbarhet. Empiribyggandet inom samhällsvetenskaplig 

kvalitativ forskning utgår från att det inte kan skapas på samma sätt än de som har dominerat 

naturvetenskaplig och kvantitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2011, s. 27). För att bedöma 

trovärdigheten hos kvantitativa resultat granskar man ofta validiteten, reliabiliteten och 

generaliserbarheten hos resultaten (SBU, 2017, s. 87). Inom kvalitativ tradition används ofta andra 

begrepp. Giltighet (credibility) avser datainsamlingens och analysens trovärdighet (ibid.). Med 

tillförlitlighet (dependability) avser om forskningen är oberoende forskaren och dennes perspektiv 

(ibid.). Det är också viktigt att bedöma om andra kan bekräfta det som forskaren fått fram 

(confirmability) samt bedöma forskningens överförbarhet (transferability) (SBU, 2017, s. 87). Det finns 

idag dock olika åsikter kring vilka begrepp som bör användas, och de begrepp som är relevant för 

denna studie redogörs som följer. 

Trovärdighet 

Trovärdighet handlar i detta uppsatsarbete om att läsaren ska tro på det hen läser i uppsatsen. Det 

finns flera sätt att göra en kvalitativ uppsats trovärdig för läsaren. Tre av dessa kommer att beaktas 

i denna studie: transparens, triangulering och återkoppling till fältet. 

 

Transparens påverkar en studies trovärdighet. En egenskap hos bra forskning är att den är möjlig 

att diskutera och kritisera. Författaren ska tydligt redogöra forskningsprocessen för läsaren så att 

hen kan ta del av hur författaren har tänkt och resonerat kring sina metodval (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 27). 

    Triangulering kan också göra kvalitativa studier trovärdiga (ibid.). Triangulering innebär att man 

genom att kombinera olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare för att 

studera ett och samma fenomen, kan komma fram till en mer ”korrekt”, objektiv eller sann 

beskrivning än om endast en metod används (ibid., s. 27–28). En av den kvalitativa forskningens 

fördelar är att den tillåter flera beskrivningar och avbildningar av samma fenomen. Samhället är ett 

ytterst komplext studieobjekt och kan se ut på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår 

från och vilken förförståelse man har. Det kan dessutom vara svårt att jämföra data som har 

producerats i olika sammanhang (Jacobsson, 2008, s. 175, refererad i Ahrne & Svensson, 2011, 

s. 28). Detta betyder emellertid inte att triangulering inte kan vara meningsfull för den kvalitativa 

forskningen, men det innebär att motivet för att triangulera kan vara ett annat än att finna den enda 

och otvetydiga sanningen (ibid.). Möjligheten att kombinera olika metoder i denna studie är 

begränsad. Försöket att historiskt åskådliggöra framväxten av enhet för unga vuxna klienter med 

komplexa behov inom ekonomiskt bistånd, kan trots dess blygsamhet dock anses vara relevant i detta 

avseende. 

    Medvetenhet om spänningen i termer av forskardriven kontra datadriven kodning kan också 

fungera som en styrka för att på ett mångsidigt sätt belysa socialsekreterares uppdrag och deras 

erfarenheter. 

    Återkoppling till fältet är också relevant för studiens trovärdighet. Återkoppling till fältet innebär 

att forskaren återkommer till de människor som har studerats och låter dem ge sina synpunkter på 

resultaten av studien (Jacobsson, 2008, s.177, refererad i Ahrne & Svensson, 2011, s. 28). 

Huvudsyftet är inte nödvändigtvis att finna konsensus utan att få en indikation på om de människor 
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som har studerats kan relatera till och kanske känna igen det forskaren har sett. Dessutom kan 

sådan återkoppling även bidra med nya data som kan berika och nyansera studiens resultat (Ahrne 

& Svensson, 2011, s. 28). Återkoppling till fältet i denna studie har genomförts under vecka 20. 

Respondenterna (Jacobsen, 2007, s. 120–121) fick då möjlighet att läsa igenom stora delar av 

avsnittet Resultat och analys, och ge en återkoppling på det. Detta resulterade i bland annat 

förtydligandet av att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd inte har lagenligt fastställt 

rehabiliteringsansvar. 

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Med tillförlitlighet (dependability) avser om forskningen är oberoende av forskaren och dennes 

perspektiv (SBU, 2017, s. 87). Tillförlitlighet kan inte på samma sätt resoneras i en kvalitativ 

forskning som den görs i en kvantitativ forskning, men det kan knytas till omständigheter kring 

datainsamlingen i denna studie. Intervjuaren och intervjupersonerna i denna studie känner inte 

varandra sedan tidigare, och intervjupersonerna själva fick bestämma över intervjuform (ansikte 

mot ansikte-, Skype- och telefonintervju) och intervjuplats (arbetsplats respektive privat plats) i 

denna studie. Allt detta kan anses stärka studiens tillförlitlighet.   

 

Forskningens trovärdighet kan även hänga samman med möjligheterna att generalisera, det vill säga 

att säga något om en större population eller en annan miljö än just den som har studerats (Ahrne 

& Svensson, 2011, s. 28). 

    För denna studie kan representativ generalisering och teoretisk generalisering, vara av betydelse. 

Representativ generalisering handlar om huruvida resultaten av studien går att överföra på andra 

personer eller sociala miljöer som i något avseende liknar dem man har studerat i sitt projekt (ibid., 

SBU, 2017, s. 71). Även om denna studie har ingen avsikt att kvantitativt verifiera (Glaser & Strauss, 

1967, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 90) studiens resultat, kan frågan exempelvis om 

att ha alla elva socialsekreterare som respondenter (Jacobsen, 2007, s. 120–121) från en kommun i 

stället för att intervjua en socialsekreterare per kommun, vara relevant i detta avseende. 

    Den teoretiska generaliseringen försöker relatera studiens resultat till mer allmänna teoretiska 

ramverk och begrepp snarare än till andra empiriska objekt såsom andra personer, situationer, 

organisationer tider och platser (Lindgren, 2008, s. 131, refererad i Ahrne & Svensson, 2011, s. 29; 

SBU, 2017, s. 71), vilket kan vara relevant för den teoretiska analysen i denna studie. 

 

 

Etiska överväganden 
I universitets- och högskolevärlden blir etiska aspekter relevanta på en rad områden och nivåer 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 272). Det är av betydelse att iaktta vad som brukar kallas god 

forskningssed (ibid.) eftersom detta examensarbete är ett självständigt arbete som involverar andra 

individer (socialsekreterare) som respondenter (Jacobsen, 2007, s. 120–121), och inte minst flera 

referenser av forskare och vetenskapspersoner. I vetenskapsrådet publikation God forskningssed 

formuleras generella regler som sammanfattar god forskningsetik, med utgångspunkt från den 

enskilde forskarens roll i frågan om noggrannhet och transparens, omvärldskopplingar och 

lojaliteter, anknytning till annan forskning, och dokumentation (ibid., s. 273–274). 

    Följande punkter har under detta examensarbete beaktats. 1) Principen om informerat samtycke 

beaktas (Ahrne & Svensson, 2011, s. 31). Genom att ta del av dokumenten: förfrågan om 
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deltagande i studie, informationsbrev, intervjuguide, missivbrev samt samtycke till deltagande i 

studie, har respondenterna (socialsekreterarna) blivit informerade om vad studien innebär och att 

de utifrån denna information har rätt att själva bestämma huruvida de vill medverka i studie eller 

inte. 2) Konfidentialitetsprincipen (ibid.) beaktas. Uppgifter som i detta examensarbetes syfte 

anskaffas om enskilda individer (socialsekreterare) ska bevaras och redovisas på ett sådant sätt att 

de inte kan identifieras av utomstående. 3) Nyttjandekravet (ibid.) beaktas. Personuppgifter 

insamlade för detta examensarbete ska inte användas för åtgärder som direkt kan påverka den 

enskilde. De ska inte heller användas för kommersiella ändamål. 

Metodöverväganden 
I detta avsnitt redogörs och diskuteras de metodöverväganden som är av betydelse inför 

datasamlingen/intervjun, och för studiens resultat och analys. 

Intervjuform och interaktion, och deduktivt kontra induktivt uppsatsarbete 

Intervjuform blev, inte bara för den tekniska aspekten utan även för den teoretiska aspekten i 

förhållande till interaktion, en viktig fråga för studiens metodiska övervägande på grund av Covid-

19 som bröt ut mitt i examensarbetet, 

    Kvalitativa intervjuer görs oftast ansikte mot ansikte (David & Sutton, 2016, s. 113), vilket 

innebär ett personligt möte vilket anses skapa större möjlighet för uppriktighet och äkthet över 

intervjun (Padgett, 2008, s. 112). Men kvalitativa intervjuer kan genomföras via telefon eller datorn 

så länge intervjupersonen har tillgång till de tekniska utrustningar som krävs för intervjun, och 

känner sig bekväm med situationen (ibid., s. 120–121). Det som gör en intervju kvalitativ är 

utformningen av frågorna och det utrymme som intervjupersonen får för sina svar (David & 

Sutton, 2016, s. 113). Detta innebär att studiens kvalité inte nödvändigtvis behöver försämras vid 

distansintervjuer. 

    Trots det kvarstår frågan om hur teknikaliteter kan påverka intervjusituationen åtminstone 

upplevelsemässigt. Intervjusituationen är i sig en social interaktion (David & Sutton, 2016, s. 117). 

Båda parterna i en intervju spelar roller i en laddad situation med många potentiella innebörder 

(ibid.). Begreppet intervjuarbias syftar inte bara på hur frågor kan ställa och hur svar besvarar. 

Begreppet syftar på intervjuarens hela karaktär och den verkan som den kan ha på 

intervjupersonens svar (ibid.). Intervjuarens kön, etnicitet, och utseende/beteende kan påverka 

intervjupersonens känslor inför intervjusituationen. Detta kan i sin tur påverka hennes ”tal” eller 

brist på det. Känslan av social skillnad eller distans kan skapa spänning och defensivitet (ibid., 

s. 118). Intervjuarens sociala status i termer av kön, etnicitet och utseende/beteende kan framhävas, 

förstärkas eller döljas av intervjuformer. Samtliga intervjuer i denna studie har genomförts på 

distans, och därför har informativ och ömsesidig kommunikation som underlättar för 

respondenterna (socialsekreterarna) att ta del av studiens syfte och arbetsprocess, och inte minst 

att känna sig bekväma med intervjutid och intervjuplats, beaktats i denna studie. 

 

Kodningens komplexitet i termer av spänningar mellan olika koder kan koncentrerat sammanfattas 

som forskardriven kontra datadriven kodning (David & Sutton, 2016, s. 277). 

    Distinktioner mellan forskardriven kontra datadriven kodning är förbundna med frågor under 

forskningens gång om orsakssammanhang kontra tolkning, struktur kontra handling, teoriprövning 

kontra teoribyggande (ibid.), vilket kan framstå som de dilemman som närvarar i en kvalitativ 

forskning som denna studie. Detta gäller särskilt hur man inför datainsamling samt dataanalys som 
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ofta beskrivits som flyende och cyklisk process, förhålla sig till rubrikerna och begreppen som 

skapats under delen tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

    Faktumet är att det alltid finns ett deduktivt element i kodning eftersom forskaren alltid påverkas 

av sin kultur i sitt sätt att betrakta den värld hen forskar om (ibid., s. 274). Med systematisk kodning 

försöker forskaren vara mindre föregripande och låta reduceringen ske långsammare och först 

sedan den inledande kodningen har ägt rum (ibid., s. 276). Detta kan vara ett sätt att motverkar ett 

alltför deduktivt uppsatsarbete.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Socialsekreterare inom socialtjänstekonomiskt bistånd intervjuas i denna studie för att undersöka 

hur socialsekreterare utför sitt arbete med unga vuxna klienter med komplexa behov, och förstår att 

ställa aktiveringskrav på sina klienter i förhållande till handlingsutrymme och hjälp till självförsörjning. I 

detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys utifrån induktiv–deduktiv kodning samt 

teoretisk analys med Lipskys begrepp handlingsutrymme, och företrädarskap, Simmels syn på individ–

samhälle i termer av interaktioner, form och innehåll, och kall, och den sociologiska beskrivningen av 

aktör- och strukturbegreppet. 

Avsnittet består av tre delar. Först presenteras resultat och analys avseende socialsekreterares 

handläggning av hjälp till försörjning, i förhållande till interaktion och relationer med sina klienter. Sedan 

följer resultat och analys avseende socialsekreterarnas erfarenheter av genomförande av 

aktiveringsåtgärder, i förhållande till arbetets form och innehåll, och handlingsutrymme. I den tredje delen 

presenteras socialsekreterarnas erfarenheter av samverkan, alliansen med klienterna och synen på 

verksamhetens framtid, vilket analyseras med individ–samhälles perspektiv. 

Resultat och analys – del 1: Från interaktioner till relationer 
Utifrån socialsekreterarnas berättelser har handläggning av hjälp till självförsörjning för unga vuxna 

försörjningsstödstagare med komplexa behov, identifierats som en process som står för rubrikerna: 

Att möta och känna in, och Att vara flexibel. 

Att möta och känna in 
Socialsekreterarna beskriver att själva handläggningen av ansökan om ekonomiskt bistånd–

försörjningsstöd i grunden är likadan för både klienter med komplexa behov, och utan komplexa behov 

eftersom det alltid görs en individuell bedömning inför den månatliga handläggningen av 

försörjningsstöd. En socialsekreterare berättar om handläggningen: 

Själva arbetsgången ser likadan ut både för de med psykisk ohälsa och utan psykisk ohälsa. Det 

är så här att vi gör individuella bedömningar på alla våra (klienter). (Intervju 3) 

 

Utifrån socialsekreterarnas berättelser, förstås interaktioner exempelvis att få ögonkontakt och ställa 

frågor i fysisk närvaro, vara en grundläggande förutsättning för handläggning av hjälp till 

självförsörjning. 

 

Den här målgruppen unga vuxna mår ofta dåligt eller har andra sociala problem som gör att 

vi måste jobba med den biten innan det är aktuellt med arbetsträning i kommunen eller med 

att börja något annat. Man får veta hur de faktiskt mår och vad de behöver. (Intervju 5) 

Men vi är olika individer. Vi kommer från olika paket. Det handlar inte om att jobba exakt lika. 

Det ska vara sättet att jobba med människor. Man ska kunna tala med ögonen. Det ska kunna 

möta människor. (Intervju 7) 
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Detta är enligt socialsekreterarna en viktig, om ej nödvändig, del av att känna in klientens tillstånd 

och livssituation, vilket i sin tur utgör underlag för den individuella bedömningen inför planeringen 

för aktiveringsåtgärder såsom handläggningen av ansökan om försörjningsstöd, vilket anses vara ett 

principiellt krav från förvaltningen, men också yrkeskompetensen som erkänns av 

socialsekreterarna själva. 

 

Klienten led av krav, ångest och social fobi. Jag träffade personen för första gången på 

nybesök, och personen orkade inte vara kvar på mötet. Hur och vad skulle jag göra här? Vi 

satt oss på en bänk utanför socialtjänsten. (Intervju 2) 

Vi sätter stora kraven på den enskilda socialsekreteraren för att man ska ha förmågan för att 

göra den här bedömningen. Och det kräver att man får lära känna sina sökanden. (Intervju 8) 

Att vara flexibel 
Övergången från den inledande interaktionen till den faktiska planeringen av hjälp till självförsörjning 

är varken smidig eller problemfri, vilket huvudsakligen beror på att klienterna många gånger har 

svårt att aktivera sig. Detta kräver socialsekreterarnas flexibilitet i avseenden att tolka lagen så att 

aktiveringsåtgärder kan anpassas till klientens tillstånd och livssituation, ta hänsyn till den 

kommunala förutsättningen och inte minst klienternas förväntningar på socialtjänst–ekonomiskt 

bistånd och på den enskilda socialsekreteraren. Socialsekreterarna skiftar exempelvis aktiveringens 

fokus från att strikt stå till arbetsmarknadens förfogande, till att göra så att klientens psykiska ohälsa 

blir hanterbar. 

Den (att stå till arbetsmarknadens förfogande) kan vi ta bort och sedan fokuserar vi bara på 

att den psykiska ohälsan ska rehabiliteras och förbättras. Det är många som har svårt med att 

ta sig hit. Då kan vi vara flexibla och göra besök hemma hos dem eller vi tar en promenad eller 

liknande för att underlätta för dem då. (Intervju 3) 

 

Det flexibla förhållningssättet är enligt socialsekreterarna inte något som kan tas för givet utanför 

kommungränserna. Det anses istället för ett nödvändigt arbetsvillkor på kommunnivå. En 

socialsekreterare uppvisar utifrån sin yrkeserfarenhet både frustration och stolthet över hur synen 

på det ”klient-anpassade arbetssättet” kan variera från kommun till kommun (respektive stadsdel 

till stadsdel). 

Jag har jobbat på olika socialförvaltningar i olika kommuner där upplevde jag att man är mycket 

hårdare i det här och ställer krav på att människor ska passa in i ett fack. Vad säger man? För 

att slippa kraven får man vara sjukskriven på 100 procent och äta mediciner och gå på terapi 

medan här får man kanske vara arbetssökande men med hänsyn till att den här personen till 

exempel social fobi eller ångest så att kraven kan anpassas till det. (Intervju 8) 

 

Grundproblematiken i planeringen av hjälp till självförsörjning är återigen att klienterna inte förmår 

aktivera sig, vilket gör att socialsekreterarna själva intar initiativtagarrollen. Detta är enligt en 

socialsekreterare en aktiv handling. 

En del av problematiken av det vi jobbar med personer med psykisk ohälsa är ju att personerna 

inte kommer iväg själva. Då behöver jag vara väldigt pådrivande och vara med. Det är ju 
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egentligen inte någon arbetsuppgift som står i mitt papper. Min arbetsuppgift är att utreda om 

personen har rätt till pengar (bistånd) och att försöka få personen att komma närmare till 

självförsörjning. Men jag väljer att göra det. (Intervju 4) 

 

Handläggning av hjälp till försörjning innebär för socialsekreterarna att vara flexibla för klientens 

räkning i alla lägen. Allt detta kan tolkas som ett tecken på socialsekreterarnas vilja att skapa en god 

relation för en förändring i klientens liv. 

 

Socialsekreterarnas sätt att inta, förstå och värdera sina interaktioner med klienterna som hittills 

beskrivits, liknar Simmels betraktelser om individ, interaktion, och samhälle. Samhället existerar i 

Simmels mening, där och när individer intar interaktion med varandra, och denna interaktion uppstår 

på grund av vissa drivkrafter eller för ett visst syfte (Simmel [1908] 1971: 23). Viljan att känna in 

klienterna utifrån sina interaktioner i fysisk närvaro, speglar förvaltningens krav på den individuella 

bedömningen men också socialsekreterarnas närmare internaliserade pliktmässiga uppfattning om 

sin arbetsuppgift att förändra klientens liv. Förvaltningens krav såsom socialsekreterarnas 

uppfattning om sin arbetsuppgift är exempel på de drivkrafter eller syften som motiverar 

interaktioner med klienterna, och viljan att känna in klienterna. 

    Drivkrafterna och syftena stannar inte där utan förs vidare för socialsekreterarna att skapa en 

god relation med sina klienter. Detta görs genom s.k. ”klient-fokuserat” alternativt ”klient-anpassat 

arbetssätt”. De punkter som är värda att uppmärksamma gällande detta arbetssätt är att 1) det i 

första hand är socialsekreterarna som tar initiativet för interaktionerna, 2) erkänna klientens 

existentiella status genom att känna in och synliggöra klienten, 3) vara flexibla för dels att komma 

runt de förutsättningar som inte alltid är optimala för arbetssättet exempelvis kommunala resurser 

och lagrum, och dels att infria klienternas förväntningar på socialtjänst–ekonomiskt bistånd och på 

den enskilda socialsekreteraren. De tre punkterna leder fram till att socialsekreterarna skapar 

relationen med sina klienter genom interaktioner av flexibilitet och ömsesidighet, vilket liknar det 

rehabiliterande förhållningssättet (Lilja, 2001, refererad i Eriksson m.fl., 2005, s. 22). 

 

Om samhälleliga totaliteter (Edholm, 1981, s. 14) endast består av relationer skapade av interaktioner 

av flexibilitet och ömsesidighet som socialsekreterarna porträtterar, kan dock inte med säkerhet 

konstateras vilket huvudsakligen beror på avsaknad av empirin från klienterna som ingår i 

relationen med socialsekreterarna. Utifrån analysen av empirin kan det konstateras att 

socialsekreterarna innehar både viljan och inflytandet över att initiera och skapa en god relation 

med sina klienter genom flexibla och ömsesidiga interaktioner, och därmed förändra klienternas liv. 

Resultat och analys – del 2: Handlingsutrymme, och form och innehåll 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av empirin avseende socialsekreterares erfarenheter 

av genomförande av aktiveringsåtgärder. Socialsekreterarnas erfarenheter visar att 

socialsekreterarnas vilja och inflytande för att skapa en god relation med sina klienter vilket 

redovisades i förra avsnittet, inte alltid är hållbara, framför allt i den svenska välfärdens nya 

förutsättningar. 
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Den svenska välfärdsstatens förändrade verklighet 
Socialsekreterarnas erfarenheter av aktiveringsåtgärder för unga vuxna försörjningsstödstagare med 

komplexa behov präglas starkt av den svenska välfärdens förändrade verklighet. Socialsekreterarna 

berättar att unga vuxna personer med psykisk ohälsa har ökat, och Försäkringskassans restriktiva 

beslut om aktivitetsersättning också har ökat. Detta är ett faktum, en verklighet som socialsekreterarna 

på ett och annat sätt måste hantera genom aktiveringsåtgärder. Och utifrån socialsekreterarnas 

berättelser kan det konstateras att det som faktiskt sker genom aktiveringsåtgärder är rehabilitering, 

trots att de inte har lagenligt fastställt rehabiliteringsansvar. 

 

För att hantera den ökande unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov har aktörerna 

(socialsekreterare/enhet/kommun) börjat skifta aktiveringens fokus från att strikt stå till 

arbetsmarknadens förfogande, till vård- och rehabiliteringsinsatser. Kommunerna, och/eller 

socialtjänst–ekonomiskt bistånd har även på egen hand fått utveckla flera typer av 

sysselsättningsprogram och insatser på olika nivåer för att stimulera klienternas aktivering på rätt 

nivå. Aktörernas kreativitet i detta sammanhang är minst sagt rik. En kommun har till och med 

skapat en särskild kommunal arbetsförmedling för unga vuxna försörjningsstödstagare. 

Eftersom det tar 90 dagar för att få tillgång till arbetsmarknadspolitiska program på 

Arbetsförmedlingen så anmäler vi unga vuxna klienter som söker försörjningsstöd till vår egen 

arbetsförmedling. Den är arbetsmarknadsavdelningens kommunala verksamhet. (Intervju 6) 

 

För att framför allt bemöta klienternas ökade vård- och rehabiliteringsbehov har vissa kommuner 

inom ekonomiskt bistånd skapat en särskild tjänst (socialsekreterare) som arbetar heltid för att 

”handgripligen” stimulera klienterna på nära håll genom bland annat att göra hembesök, boka 

läkartid, och skjutsa klienter till läkaren. 

 

Vi märker att den psykiska ohälsan ökar så pass mycket så vi har en tjänst där en person som 

enbart jobbar med de här personerna. Det är avlastning för oss också. De är med på vårt besök 

och med på kontakt med psykiatrin. Det är inom vår enhet. (Intervju 3) 

Tanken är att personen ska arbeta med klienter som tidigare varit anmälda ändå inte kommer 

igång. Personen kan liksom handgripligen hjälpa klienterna att boka hembesök, ringa på, boka 

tid hos läkaren, och skjutsa till läkarbesöket. (Intervju 6) 

 

För socialsekreterarna har den nya verkligheten inneburit ökad fysisk närvaro i klientens olika 

livssituationer framför allt inom vården, exempelvis vid besök på vårdcentraler, tre-partsmöten och 

medicinska utredningar. Flera socialsekreterare berättar om sin fysiska närvaro i klienternas sjuk- 

och hälsovårdsituationer, vilket visar socialsekreterarnas medvetenhet om vad klienternas 

vårdbesök kan innebära för handläggning av hjälp till självförsörjning såsom klientens tillstånd och 

livssituation. 

Vårdapparaten funkar inte alltid smidigt. Den här personen kommer kanske inte till sin läkartid 

då finns de inte bara. (Intervju 8) 
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Alla dessa försök på kommun- respektive enhetsnivå, och på socialsekreterarnas individnivå kan 

beskrivas som det rehabiliterande förhållningssättet (Lilja, 2001, refererad i Eriksson m.fl., 2005, s. 22) 

eftersom alla aktörer (kommun/enhet/socialsekreterare) arbetar på ett aktivt sätt för att ta tillvara 

klienternas egna resurser och ge hjälp till förändring i termer av bättre hälsa och annan sysselsättning. 

 

Socialsekreterarnas arbetssätt som samhällsfenomen har i Simmels mening ett tydligt motiv: 

rehabilitering. Simmel skriver att varje socialt fenomen eller process består av två element som i 

verkligheten är oskiljbara: å ena sidan ett intresse, ett syfte eller ett motiv; å andra sidan, en form 

eller ett sätt vilket innehåller individers interaktioner som i sin tur blir en social verklighet (Simmel [1908] 

1971: 23). Genom att arbeta med det rehabiliterande arbetssättet vill socialsekreterarna att klienter 

som lider av psykisk ohälsa ska kunna förändra sig genom att hitta en annan sysselsättning än att vara 

försörjningsstödstagare. Motivet gör att socialsekreterarna självvalt går långt över sitt 

ansvarsområde och tar på sig nya, och ibland väldigt personliga arbetsuppgifter, exempelvis att 

åtfölja klienter på vårdbesök eller ringa upp någon för klientens räkning, som inte är lagenligt 

fastställda. Gräsbyråkraternas sökande efter det rätta med medkänsla och flexibilitet i välfärdstjänster 

i Lipskys mening besannas i detta avseende (Lipsky, 2010/1980, s. 15–16). 

Att vara rund för att jobba i fyrkant 
Socialsekreterarnas rehabiliterande arbetssätt tar dock till sig en annan dimension när de möter 

klienter med aktivitetsersättningsärenden. Samtliga socialsekreterare vittnar om att Försäkrings-

kassans restriktiva beslut om aktivitetsersättning har inneburit att allt fler unga vuxna personer med 

psykisk ohälsa slussas till ekonomiskt bistånd–försörjningsstöd, och deras biståndsperiod blir allt 

längre. 

 

Det har blivit märkbart och påtagligt svårare för unga vuxna att trots diagnoser och ihåliga 

försöken, få aktivitetsersättning. Försäkringskassan har stramat åt ytterligare. Flera som har 

haft X antal år och de som haft daglig verksamhet inom LSS osv kan ha blivit av med 

ersättningar för att Försäkringskassan hävdar att arbetsförmågan inte helt är prövad och 

nedsatt. Det är tuffare och då har vi flera som hamnar hos oss länge. (Intervju 8) 

De (unga vuxna personer med psykisk ohälsa) har alltid funnits men de hade inte kommit till 

oss. De har haft aktivitetsersättning till exempel via Försäkringskassan. De hade varit hos 

andra. De hade aldrig varit hos oss. Men i takt med att Försäkringskassan gör mycket avslag 

på aktivitetsersättning, har vi de här människorna ingenstans än i ekonomin (socialtjänst–

ekonomiskt bistånd). Därför har man sett att det ökar. (Intervju 7) 

 

Socialsekreterarnas rehabiliterande sätt att arbeta för klientens räkning maximeras i möte med klienter 

med aktivitetsersättningsärenden. Socialsekreterarnas kreativa försök att sy ihop lämpliga åtgärder för 

att fånga upp både klienternas försörjningsbehov och sysselsättningsintresse, med andra ord, 

aktiveringsåtgärder för att få klienterna med aktivitetsersättning på sikt att tillfälligt komma ut på 

arbetsmarknaden, eller att hjälpa klienterna att faktiskt få igenom sin ansökan om aktivitetsersättning, 

fungerar dock inte ofta som en lösning på att finna arbete eller annan sysselsättning som är själva målet 

för hjälp med självförsörjning. 



Kilsoo Han 

36 
 

Vi måste också se det (sätt att försörja sig) elastiskt. Vi kan inte sätta ut folk ute som aktivt 

arbetssökande och vi bedömer att de inte har den förmågan. Då sätter vi dem upp för 

misslyckanden. (Intervju 3) 

De är inte nära att få ett jobb och de inte heller är nära att få en annan typ av ersättning typ 

från Försäkringskassan (Intervju 9) 

De kan visst få pengar på en av kommunens verksamheter där de hittar något lönearbete på 

25 procent och resten aktivitetsersättning eller lönebidrag. De kan pyssla ihop lösningarna. Det 

är viktigt att veta att man inte kan ställa orimliga krav på de här klienterna med psykisk ohälsa. 

(Intervju 3) 

 

I socialsekreterarnas kreativa försök att upprätthålla klienternas försörjning och samtidigt hitta en 

utväg ur försörjningsstöd finns knappast något tal om gräsrotsbyråkraternas kontrollmakt eller 

fördelning av sanktioner i välfärdstjänster (Lipsky, 2010/1980, s. 60–61) utan socialsekreterarna 

kan fritt disponera sitt handlingsutrymme för maximal fördelning av resurser såsom interpersonella 

strategier (ibid., s. 61). 

    Samtidigt skapar Försäkringskassans restriktiva beslut om aktivitetsersättning frustrationer för både 

socialsekreterarna och klienterna. Socialsekreterarnas frustrationer blir värst när de erkänner att 

klienterna inte kommer någon vart trots ihållande aktiveringsåtgärder. Och ibland inträffar det att 

klienterna själva inser sina misslyckanden över den svårlösta situationen. Detta skapar för 

socialsekreterarna en känsla av otillräcklighet. Socialsekreterarna beskriver detta som en beklaglig 

och problematisk process för att det återkommande inträffar. De anser dock att det oavsett 

förutsättningarna faller på sin roll som socialsekreterare att ta initiativ, och ge klienterna hopp och 

tilltro under aktiveringsåtgärderna och även för klienternas allmänna tillvaro. 

 

Det saknas hjälp för de här människorna på ett varaktigt sätt som aktivitetsersättningar. Jag vet 

inte vad andra skulle säga men jag tror att många känner igen det och har känslan i det. 

Frustrationen är inte att vara det utan att inte ha förutsättningar. (Intervju 2) 

Men för de här personerna har jag en lägre tröskel men ändå kommer man ingen vart med 

vissa personer. Det kan faktiskt se så här ut av olika anledningar. Då måste man tänka vad 

annat kan. Då kan man ha beviljat aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller någon form 

av förtidspension, eller en trygghetsanställning på Samhall. (Intervju 5) 

Många gånger kan det kännas jobbigt för att man själv vet hur lång den resan är. Då är det 

viktigt att inta den rollen att förmedla tilltro för att det ska ordna sig på ett och annat sätt … 

Den har gruppen skulle behöva mer andrum i en längre tid och det kanske aldrig kommer in 

på den reguljära arbetsmarknaden. De ska ha rätt ersättning. En sådan person ska få ersättning 

i längre tid. Inte ska de behöva ansöka om varje månad och ifrågasättas. (Intervju 8) 

 

Trots den beklagliga förutsättningen kring Försäkringskassans restriktiva beslut om 

aktivitetsersättning, berättar en socialsekreterare hur viktigt det är att taktiskt agera gentemot både 

klienten och Försäkringskassan, vilket speglar socialsekreterarens medvetenhet kring det 

åtstramade läget i den svenska välfärden, men också förtroende och stolthet för sin professionalitet 

som socialsekreterare. 
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Prövar man nytt och nytt och nytt, jag kan pröva det här, sen kan man pröva 

aktivitetsersättning igen. Men i den rimligheten tycker Försäkringskassan att du har försökt 

tillräckligt mycket. Man vet inte. Det krävs också att man har jobbat ett tag och man har 

kollegor som man kan guida igenom och man vet de här vägarna. Man behöver inte de onödiga 

nitarna och kastar sig på aktivitetsersättning och söka det på en gång. Det är ingen mening. 

(Intervju 8) 

 

Socialsekreterarnas frustrationer över situationen där många unga vuxna klienter med komplexa behov 

har hamnat i en grå zon mellan Försäkringskassan och ekonomiskt bistånd–försörjningsstöd, och 

riskerar att uppleva misslyckanden då de inte kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden eller 

annan sysselsättning, kan i första hand anses bero på socialsekreterarnas arbetsuppgifter. 

Socialsekreterarna anses i Lipskys mening positionera sig i förvaltningens lägre nivå, och på nära 

håll interagerar socialsekreterarna med klienterna, och i detta avseende anses socialsekreterarnas 

handlingsutrymme främja deras självhänsyn och uppmuntra klienterna att tro att socialsekreterarna 

har nyckeln till klienternas välbefinnande (Lipsky, 2010/1980, s. 15). 

    Socialsekreterarnas känslomässiga tillstånd, otillräcklighet uppstår när socialsekreterarna måste 

erkänna att deras kontrollmakt samt handlingsutrymme för aktivering av klienter, är allt oftare 

begränsade till Försäkringskassans beslut om aktivitetsersättning, vilket huvudsakligen grundar sig 

på medicinsk expertkunskap. Socialsekreterarna bär dagligen med sig de ideologiska och 

välfärdspolitiska spänningarna mellan medikalisering och aktivering igenom den svenska välfärdens 

förändrade verklighet. Trots det, är deras möjlighet att påverka det faktumet tämligen begränsad, 

vilket avspeglar det svenska välfärdens syn på socionomernas professionalitet. 

    Detta kan även anses vara ett tecken på diskrepans mellan social form och innehåll (Simmel [1908] 

1971: 23), det vill säga, de kreativa åtgärderna (innehåll) som socialsekreterarna med det rehabiliterande 

arbetssättet försöker åstadkomma, inte realiseras i den förvaltningsformen, enheten för unga vuxna 

klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd. En social verklighet (Simmel [1908] 

1971: 23) uppstår då på lika dränerande och krävande sätt för socialsekreterarna som den uppstår 

för klienterna med aktivitetserättningsärenden. Den goda klientrelationen skapad av det rehabiliterande 

arbetssättet visar sig då vara ohållbar. 

Resultat och analys – del 3: Relationer och totaliteter 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av empirin för socialsekreterarnas erfarenheter av 

aktivering för unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov i förhållande till samverkande 

aktörer och kommunerna, alliansen med klienterna och synen på verksamhetens framtid. 

Relationer i dyader, triader eller mer 
Det är inte bara socialsekreterarnas egen vilja och förmåga som påverkar relationen med klienter 

eftersom klienterna ofta anvisas till samverkande aktörer för utförande av aktiveringsåtgärder, vilket 

innebär att samverkande aktörers interaktioner med klienterna också utgör ett viktigt innehåll för den 

sociala formen (Simmel [1908] 1971: 23) som socialsekreterarna försöker åstadkomma. 

    De flesta socialsekreterare ser på samverkan som en resurs för aktiveringsåtgärderna, och värnar 

om att ha tillgång till samverkande aktörer som kan ge dem den ”rätta” informationen om, och 

utföra insatserna för klienterna. En socialsekreterare anser detta till och med som en del av hennes 

professionalitet. 
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Har man jobbat där länge då vet man exakt vart man kan vända sig. De här personerna har så 

mycket av de handläggare som har upparbetade kanaler och så vi slipper att skjuta från höften 

varje gång. (Intervju 8) 

 

Samtidigt kan socialsekreterarna ibland förvirras av samverkande aktörers okunskap och 

oförståelse för, på både organisations- och individnivå, unga vuxna försörjningsstödstagare med 

komplexa behov eftersom socialsekreterarna förstår betydelsen av det rätta nätverket för sina klienters 

liv, och aktörerna som inte vet och förstår klienterna, faktiskt kan skada klientrelationen som 

socialsekreterarna redan hunnit skapa, eller försöker att åstadkomma. 

Vi brukar jaga dem på psykiatrin vilken inte alltid är lättast för att de också har så mycket att 

göra. (Intervju 3) 

Personer med psykisk ohälsa är ofta självmedicinerade. De passar inte in i någonstans. 

Kommer man från missbruk då är man inte välkommen till Arbetsförmedlingen. Man får inte 

hjälp om man inte är drogfri. Men det är ganska svårt att bli drogfri om man inte har 

sysselsättning och inte får påbörja en utredning. Det är moment 22. Då ska jag vara motor och 

egen motivation till mina klienter, och försöka få till det. När ska vi börja tänka tvärtom?! 

(Intervju 5) 

Detta är ett exempel på att socialsekreterarnas handlingsutrymme för maximal fördelning av resurser 

och interpersonella strategier (Lipsky, 2010/1980, s. 60–61), inte garanterat fungerar utanför 

enheten unga vuxnas gränser. Detta är återigen ett tecken på diskrepans mellan innehåll och social form 

(Simmel [1908] 1971: 23), vilket innebär att den goda klientrelationen som socialsekreterarna med 

det rehabiliterande arbetssättet försöker att åstadkomma, inte alltid är hållbar. 

Hur är alliansen möjlig? 
Socialsekreterarnas rehabiliterande arbetssätt att planera och uppfölja klienters aktiveringar ändrar inte 

den grundläggande förutsättningen för handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd–

försörjningsstöd. Klienten ska månatligen skicka in ansökan, och redovisa att de har stått till 

arbetsmarknadens förfogande (alternativt genomförande av aktiveringsplan), och socialsekreterarna 

ska göra en beräkning på inkomst respektive utgift, stämma av fullgörande av genomförande av 

aktiveringsplan, fatta beslut av bifall eller avslag, och slutligen vid bifallsbeslutet betala ut 

försörjningsstöd på klientens konto. Och socialsekreterarna är väl medvetna om att deras 

grupptillhörighet med beslutsmakten såsom plikten att på ett rättssäkert sätt förvalta skattemedel, 

skiljer sig från klienternas. 

Vi har också en ganska stor makt så som det ser ut just nu. Just nu jobbar vi med både att 

motivera och följa upp men också vara myndighetsansvarig för att betala ut pengar. Visst kan 

det vara så att den egentliga motivationen (att delta i aktiveringsåtgärder) inte finns och det 

bara handlar om pengar. (Intervju 4) 

Synen från allmänheten för att de tror att man här betalar ut en massa pengar till människor. 

Det är inte så att man kommer hit och gråter lite grann och får pengar. (Intervju 7) 

Klienterna känner sig väldigt små när de kommer hit. Pengar men det kan ju vara så. (Intervju 

1) 
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Socialsekreterarnas grupptillhörighet med dess beslutsmakt kan innebära att socialsekreterarna har 

möjlighet att utforma klientrelationen som de vill. Detta uppstår faktiskt inte som social verklighet 

(Simmel [1908] 1971: 23), för att klientrelationen som redan har hunnit skapas genom det 

rehabiliterande arbetssättet gör det nästan omöjligt för socialsekreterarna att ensidigt påverka och 

utforma klientrelationen. Dessutom riskerar socialsekreterarna att lida av de socioekonomiska 

konsekvenser som ett eventuellt avslagsbeslut kan medföra för klienterna bland annat obetalda 

hyror. 

Det tuffaste med den här myndighetsutövningen är ju att jag personligen tycker att det är svårt 

att hålla mig till lagen samtidigt med de människor som vi jobbar med som inte mår så bra, 

och så ibland kan jag känna att är det här rättssäkert eller gör jag det här för att jag har en 

relation till personen och nu känner med den. (Intervju 9) 

För det är så pass svagt med pengar och det har påverkat dem i flera månader efteråt. Man har 

varit tvungen att låna och då blir det skulder och man oroar sig över hyror allså att fatta 

avslagsbeslutet medför jättestora konsekvenser. Man får vara medveten om den svåra 

situationen för dem när de kommer hit till mig. (Intervju 1) 

 

Socialsekreterarnas medvetenhet kring sin beslutsmakt och dess påverkan på klienternas liv, och 

även klienternas förväntningar på socialsekreterarna, verkar så att socialsekreterarna utvecklar ett 

eget synsätt kring sin tjänst. Då vill de gärna påstås vara ”navet” med samtal och samverkan, istället 

för ”navet” med beslutsmakt, vilket kan anses avspegla deras vilja att vara företrädare (Lipsky, 

2010/1980, s. 72). De nöjer sig inte med att vara endast godartade och passiva grindvakter i 

förvaltningen utan de aktivt intar företrädarrollen som ska använda sig av sina kunskaper, 

erfarenheter och positioner (ibid.) för att se till att klienter får aktiveringsåtgärdernas bästa resultat. 

Vi agerar många gånger mer som kurator än socialsekreterare eller ekonomiskt bistånds 

handläggare … Man är liksom navet för samtal och för att koppla på andra insatser, ofta känner 

jag så. Det beror på att de har inget val. De har inga pengar men de har inte tagit tag i sin hälsa. 

Har de inte tagit tag i någon sjukvårdskontakt då börjar vi koppla på den (Intervju 8) 

 

Att stå på unga vuxna modellen 
Socialsekreterarnas rehabiliterande (eller ”kurativa”) arbetssätt har dock inte visat sig vara något som 

kan tas för givet, utan kan ändras eller till och med riskera att avskaffas helt och hållet på grund av 

kommunernas resursbrist och omstruktureringar, och av det politiska läget på riksnivå, vilket har 

visat sig erfaras redan av en del av socialsekreterarna. Risken föreligger exempelvis vid 

organisatorisk effektivisering då enheten unga vuxna införlivas med vuxenenheten, och vid 

samhällsretoriska förändringar, exempelvis digitalisering då ekonomiskt bistånd utformas som en 

utbetalningsenhet utan interaktioner i fysisk närvaro och relationsskapande med klienter. 

 

När jag började på (enheten) unga vuxna var det principiellt en uttalad grupp. Då hade vi 

klienter under 18 (år) men sen upp till 25 (år), Vi hade lägre ärendeantal då skulle vi träffa mer 

unga vuxna för dels för att uppmärksamma att behoven finns, och dels att vi sedan motiverades 

av det vi höll på med, och fortsatte hänga på det. Sen har vi gått mer och mer till att det är lika 
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överallt oberoende på hur gammal man är. Tidigare hade vi insatser inriktade på just unga 

vuxna. Det fokuserade på bland annat psykisk ohälsa då gäller det hjälp med kontakt med 

vården och alla myndigheter men det togs bort för två år sedan. (Intervju 2) 

En kommun hade för några år sedan resurser och satsade just på den här gruppen men efter 

ändrade omständigheter mynnade det ut i en mottagning. Det är olika. (Intervju 7) 

 

Socialsekreterarna är även medvetna om att realisering av dessa risker kommer att ifrågasätta 

socialsekreterarnas professionalitet, dess plats i den svenska välfärden och dess betydelse i socialt 

arbete i stort. 

Om det blir politiska svängningar kommer det att bli som att handläggning av försörjningsstöd 

läggs ner, eller blir som en utbetalningsenhet som kanske jobbar med digitalt, inte alls 

individuellt anpassat. Det kan faktiskt, tyvärr bli, det kan landa åt det hållet. Man tar bort 

försörjningsstöds handläggning från det sociala arbetet för övrigt i samhället. Det är en farhåga 

vi har. (Intervju 8) 

 

Socialsekreterarna tänker dock inte att ensidigt anpassa sig till de eventuella organisatoriska och 

samhällsretoriska förändringarna. Visst är de medvetna om sin grupptillhörighet med 

förvaltningens beslutsmakt vilken skiljer sig från klienternas. Trots det kan socialsekreterarna tänka 

sig att kräva förvaltningens resurstillgångar, och sitt handlingsutrymme för att fullgöra sitt uppdrag 

genom det rehabiliterande arbetssättet och relationsskapandet med klienterna. Med andra ord, de 

befinner sig både inne i och utanför (Simmel [1908] 1981: 77) förvaltningen. 

 

Så någonstans kan man fånga upp den här (unga vuxna) gruppen. Annars blir det en grupp 

som växer i utanförskap. För det är argument som vi har använt för att jobba upp det här 

arbetssättet och det kommer vi att lyda för tills sista dagen innan de förändrar det. Men vi 

förstår att vi kan hänga löst. Vi kan inte ta det här för givet. Vi får kämpa på så länge vi får. 

(Intervju 8) 

 

Socialsekreterarna som med det rehabiliterande arbetssättet verkar för unga vuxna försörjnings-

stödstagare inom ekonomiskt bistånd är uppskattningsvis få, med tanke på omfattningen av 

enheten/sektionen/arbetsgruppen unga vuxna redovisad i kartläggningen (Se Bilaga 1). De kan 

kritisera andra aktörer (enheter och kommuner) som inte arbetar på samma sätt; samtidigt riskerar 

de att bli av med sitt sätt att arbeta med innehåll och social form (Simmel [1908] 1971: 23) inför 

organisatoriska och samhällsretoriska förändringar. Det som möjligen kan få oss i detta avseende 

att förstå socialsekreterarnas tillstånd och enheten unga vuxnas status i förhållande till individ–

samhälle (helhet/totaliteter) (Edholm, 1981, s. 14) respektive socialsekreterare–den svenska välfärden, 

är begreppet kall (Simmel [1908] 1981: 83). 

 

Visst finns det flera bevis på att socialsekreterarnas rehabiliterande arbetssätt kan vara ett förpliktande 

av den svenska välfärdsstatens ställningstagande. Socialtjänstlagen (2001:453) som ramlag, 

legitimerar på övergripande plan socialtjänsten–ekonomiskt bistånds- och socialsekreterarnas stora 

handlingsutrymme i utformning av sin verksamhet respektive sitt uppdrag. Dessutom ska socialtjänst–

ekonomiskt bistånd och socialsekreterarna numera agera som rehabiliteringsaktör (Grape, 2015, 

s. 304), det vill säga att arbeta med rehabilitering av unga vuxna klienter med socialmedicinska eller 
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neuropsykiatriska problem (ibid.), vilket är en del av den svenska välfärdsstatens ambitioner: själva 

kvaliteten i välfärdsarbetet ska öka för personer med komplexa behov (ibid., s. 296). 

    Den svenska välfärdsstatens ställningstagande, det vill säga att agera som rehabiliteringsaktör, kan 

anonymt intas (Simmel [1908] 1981: 83) av många välfärdsaktörer som i sin tur har möjlighet att 

organisera och strukturera form och innehåll i sin verksamhet. Ställningstagandena intas dock inte av 

alla utan bara de aktörer som upplever detta ställningstagande som någon strängt personlig kvalifikation 

(ibid.) agerar, vilket också kan vara en mer begriplig förklaring av begreppet kall i förhållande till 

begreppet det fulländade samhället (Simmel [1908] 1981: 83–84). Och de intervjuade socialsekreterarna 

verkar ha begreppet kall inom sig. Deras arbete bygger på en klientrelation som skapas genom att 

värdesätta interaktioner i fysisk närvaro, känna in klienten genom de interaktionerna, planera och 

uppfölja aktiveringsåtgärder för klientens räkning, och se till att klienten får det bästa möjliga 

resultatet av insatserna. Det kan visst hävdas att alla dessa företeelser är en del av deras 

professionalitet som socionomer, men empirin talar för att dessa företeelser i hög grad vilar på 

deras individuella egenskaper och impulser (ibid.). De verkar ha en övertygelse om att deras personlighet 

har en plats och en uppgift i samhället, som de är kallade till (ibid.). 

 

6. DISKUSSION 

Studien har syftat till dels att belysa socialsekreterares uppdrag med unga vuxna klienter med 

komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd, och dels att undersöka hur socialsekreterarna 

förstår aktiveringskrav utifrån deras handlingsutrymme i sin arbetsuppgift: hjälp till självförsörjning. 

Socialsekreterarnas erfarenheter har analyserats utifrån induktiv–deduktiv kodning samt studiens 

teoretiska ansatser: Lipskys begrepp handlingsutrymme, och företrädarskap, Simmels syn på individ–

samhälle i termer av interaktioner, form och innehåll, och kall, och den sociologiska beskrivningen av 

aktör- och strukturbegreppet. 

Summering 
Av studiens resultat framkommer att socialsekreterarnas handläggning av hjälp till självförsörjning för 

unga vuxna försörjningstagare med komplexa behov, består av aktiveringsåtgärder som huvudsakligen 

kännetecknar rehabilitering. Aktiveringsåtgärderna utförs av ett rehabiliterande (kurativt) arbetssätt som 

av socialsekreterarna själva anses vara en värdefull arbetsmetod som möjliggör att klienterna får 

det bästa tänkbara resultatet av aktiveringsåtgärderna. Det rehabiliterande arbetssättet grundar sig på 

att uppmärksamma och känna in klienterna, och agera utifrån interaktioner och relationer med 

klienterna och samverkande aktörer. 

 

Det rehabiliterande arbetssättet fungerar dock inte alltid friktionsfritt när övriga aktörer (andra 

enheter/samverkande aktörer/kommuner) kommer in i interaktioner och relationer med klienterna 

och socialsekreterarna. Detta beror på de övriga aktörernas okunskap om och oförståelse för unga 

vuxna försörjningstagare med komplexa behov, men också på den svenska välfärdens förändrade 

verklighet, Försäkringskassans restriktiva beslut om aktivitetsersättning. Socialsekreterarna vittnar om 

många möten med en ”svår” grupp klienter i sitt uppdrag. Socialsekreterarna uppger att unga vuxna 

personer med betydande psykisk ohälsa som varken förmår aktivera sig eller har annan 

försörjningsmöjlighet, och som allt oftare får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning från 
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Försäkringskassan, i stället slussas till ekonomiskt bistånd–försörjningsstöd, och deras 

biståndsperiod blir allt längre. Socialsekreterarnas rehabiliterande arbetssätt maximeras i möten med 

dessa klienter med aktivitetsersättningsärenden. Socialsekreterarna gör kreativa försök att sy ihop 

lämpliga åtgärder för att fånga upp klienternas försörjningsbehov såsom sysselsättningsintresse, 

med andra ord, aktiveringsåtgärder för att få klienterna med aktivitetsersättning på sikt att tillfälligt 

komma ut på arbetsmarknaden, eller att hjälpa klienterna att faktiskt få igenom sin ansökan om 

aktivitetsersättning. Detta fungerar dock inte ofta som en lösning på att finna arbete eller annan 

sysselsättning som är själva målet för hjälp med självförsörjning. Socialsekreterarnas kontrollmakt samt 

handlingsutrymme för aktivering av unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov är allt oftare 

begränsade till Försäkringskassans beslut om aktivitetsersättning, vilket huvudsakligen grundar sig 

på medicinsk expertkunskap. 

    Detta är ett tecken på att socialsekreterarnas handlingsutrymme för maximal fördelning av resurser 

såsom interpersonella strategier, inte garanterat fungerar utanför enheten unga vuxnas gränser. 

Socialsekreterarna bär dagligen med sig de ideologiska och välfärdspolitiska spänningarna mellan 

medikalisering och aktivering igenom den svenska välfärdens förändrade verklighet. Trots det är deras 

möjlighet att påverka det faktumet tämligen begränsad, vilket avspeglar det svenska välfärdens syn 

på socionomernas professionalitet. 

    Det kännetecknar också diskrepansen mellan innehåll och social form (helhet) i Simmels mening, 

vilket innebär att den goda klientrelationen som socialsekreterarna med det rehabiliterande 

arbetssättet, det vill säga innehåll, skapar eller försöker att åstadkomma, inte realiseras i 

enhetsformen unga vuxna. Socialsekreterarnas aktiveringsåtgärder såsom klientrelationer som skapas 

i diskrepansen, kan inte alltid vara hållbara. Socialsekreterarnas rehabiliterande arbetssätt kan även 

hotas av organisatoriska och samhällsretoriska förändringar som effektivisering och digitalisering, 

vilket kan innebära nedläggning av enheten unga vuxna som en uttalad förvaltningsenhet. 

 

Socialsekreterarna verkar dock inte vilja överge det rehabiliterande arbetssättet för klienternas 

räkning. De vill också måna om enhetsformen unga vuxna. Det rehabiliterande arbetssättet kan i detta 

avseende anses intas av socialsekreterarna, inte bara professionellt utan även personligt, vilket gör 

att de anses befinna sig både innanför och utanför förvaltningens gräns. De verkar ha en övertygelse 

om att deras personlighet har en plats och en uppgift i samhället, som de är kallade till. Detta 

tillstånd ger en bild av socialsekreterarnas plats i den svenska välfärden, men kan också vara ett 

levande exempel på det fulländade samhället i Simmels mening. Åtminstone på personligt plan verkar 

socialsekreterarna befinna sig i det fulländade samhället. 

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Institutionell påverkan som framgått i avsnittet Tidigare forskning, har visat sig vara giltig i 

socialsekreterarnas hjälp till försörjning till unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov. 

Medikalisering, aktivering och socionomernas professionalitet 

Lindqvists (2018/1997) ingående och sammanfattande framställningar av medikalisering som 

påverkar den svenska välfärdsstatens hantering av fördelningsproblemet, har visat sig vara giltiga 

och levande för beskrivningar av samhällsaktörer som på både organisations- och individnivå ingår 

i denna studie. 

    Sjukrollen (Lindqvist, 1997, s. 16) är till exempel central i socialsekreterarnas handläggning av 

både hjälp till försörjning och hjälp till självförsörjning. Med sjukskrivning med läkarintyg befrias 
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klienternas från aktiveringskraven, vilket egentligen är det enda legitima sättet som får klienten att 

slippa aktiveringskrav helt och hållet, och samtidigt behålla försörjningsstödet. 

    Den medicinska kunskapen påverkar även socialsekreterarnas kontrollmakt, vilket visar sig vara 

ambivalent. Läkarintyg samt tidigare och/eller nuvarande vårdkontakter utgör ett viktigt, om ej 

avgörande, underlag för aktiveringsåtgärder. Vårdkontakter med exempelvis läkare, sjuksköterskor 

och psykologer ingår självklart i klientens professionella nätverk vilket upprättas vid kartläggningen 

av klientens tillstånd och livssituation. Socialsekreterarna ifrågasätter emellanåt dock de medicinska 

experternas kommunikation med klienterna. Socialsekreterarna uppger många gånger att läkarna 

till exempel inte riktigt förstår klienternas tillstånd och deras behov. Socialsekreterarna uppger även 

att läkarna ibland brister i att beskriva och tydligt ange klientens tillstånd och förmåga. 

    Socialsekreterarnas ifrågasättanden blir frustrerande när de möter klienterna med 

aktivitetsersättningsärenden därför att deras professionalitet inte på något sätt kan påverka den 

medicinska kunskapen som huvudsakligen avgör Försäkringskassans beslut om aktivitetsersättning. 

Försäkringskassans restriktiva beslut om aktivitetsersättningar är ett faktum vilket ingen av 

involverade aktörer på något åskådligt sätt verkar vilja ge en förklaring till, medan socialsekreterarna 

på enheten unga vuxna är de som genom planering samt uppföljning av aktivitetsåtgärder handskas 

med konsekvenser det faktumet medför. Socialsekreterarna bär dagligen med sig de ideologiska 

och välfärdspolitiska spänningarna mellan medikalisering och aktivering igenom den svenska 

välfärdens förändrade verklighet. Trots det är deras möjlighet att påverka det faktumet tämligen 

begränsad, vilket avspeglar den svenska välfärdens syn på socionomernas professionalitet. I detta 

avseende är Dellgrans (2015) syn på medikalisering, ett fenomen som kan tränga undan 

socionomernas professionalitet, giltig. 

 

Arbetslinjen och aktivering 

En annan institutionell påverkan som med denna studies resultat och analys kan diskuteras på nytt, 

är arbetslinjen i förhållande till dess förändrade innebörder. Arbetslinjen är fortfarande kärnan som 

styr både form och innehåll för socialtjänst–ekonomiskt bistånd. Grapes (1998) framställning om 

arbetslinjens förändrade innebörder, och Miltons (2006) framställning av att arbetslinjen i förändrad 

socioekonomisk samhällssituation (mot den svenska ekonomiska krisen i 1990-talet) får nya 

skepnader i termer av aktivering. Dessa framställningar är kännbara i socialsekreterarnas berättelser 

i denna studie. 

 

Utifrån studiens resultat och analys kan det konstateras att det har skett åtminstone en förskjutning 

(om ej en förändring) i arbetslinjens innehåll som historiskt sett har handlat om tvång och en moralisk 

grundprincip att göra rätt för sig oavsett individen är sjuk eller fattig (Lindqvist & Marklund, 1995, 

refererad i Milton, 2006, s. 110–111). Detta har visat sig vara verkningslöst mot det ökande antalet 

medborgare (klienter/individer) i 2000-talet som lider av betydande psykisk ohälsa vilka inte förmår 

aktivera sig, vilket i sin tur kan få samhällsaktörerna att ifrågasätta om arbetsformen för 

socialtjänst–ekonomiskt bistånd fortfarande är giltig. 

    Frågan om på vilket sätt, och i vilken takt samhällsaktörerna agerar mot diskrepansen mellan 

arbetslinjens innehåll och form, är naturligtvis inte entydig. Kommunerna har exempelvis skiftat 

aktiveringsåtgärdernas fokus från att strikt stå till arbetsmarknadens förfogande till att delta i 

rehabiliterings- och vårdinsatser för att hantera klienternas ökande rehabiliterings- och vårdbehov inom 

ekonomiskt bistånd. En del enheter har skaffat sig en heltidstjänst för att bistå klienternas 

vårdbehov på nära håll. Majoriteten av socialsekreterarna i studien anser det som en given uppgift 
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att ge sig ut på klienternas rehabiliterings- och vårdplatser. Det tyder på att arbetslinjens innehåll och 

form inom ekonomiskt bistånd har förändrats. 

    Det kan också tilläggas att aktiveringsåtgärderna som praktiseras av socialsekreterarna och de 

samverkande aktörerna i studiens kontext, innehåller inte det minsta tecken på tvång/disciplin 

(Bergmark, Bäckström & Minas, 2017, s. 549–550), utan endast empowerment/möjliggörande 

(ibid), förutom i de ärenden som skulle handla om ett avslagsbeslut som annars riskerar ett icke-

rättssäkert beslut. 

Teoridiskussion (i relation till analys) 
 

Lipskys handlingsutrymme och Simmels fulländande samhälle 

Lipskys teoretisering av arbete för förvaltningens tjänstepersoner på lägre nivå som dagligen har 

direkt kontakt med klienter/medborgare i termer av gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme 

(Johansson, 1998, s. 49; Lipsky, 2010/1980, s. 3) är teoretiskt giltig och analytiskt effektiv för 

resultat och analys i denna studie. Det kan vara värt att extra uppmärksamma att socialsekreterarnas 

sökande efter det rätta med flexibilitet och medkänsla (Lipsky, 2010/1980, s. 15–16) är en 

dimension av handlingsutrymme som i alla lägen gäller för socialsekreterarna. Socialsekreterarnas 

faktiska handlingsutrymme minskar när klientrelationen exponeras utanför enhetens gränser när en 

tredje aktör, förutom socialsekreteraren och klienten, börjar involveras, vilket märks tydligt vid 

hanteringen av aktivitetsersättningsärenden. Detta kan jämföras exempelvis med socialsekreterarnas 

breda och innehållsrika handlingsutrymme redovisat i Stranz studie (2007) om prövning av 

ekonomiskt bistånd som genomförs innanför enhetens gräns. 

 

Simmels teoretisering av relation mellan individ och samhälle var svårare att åskådliggöra och 

applicera för analysen i denna studie vilket huvudsakligen beror på ämnets bredd, men också 

otydlighet i begreppsdefinitioner och dess strukturering. I studiens kontext är begreppet om det 

fulländade samhället (Simmel [1908] 1981: 82–83) ett typiskt exempel. Det framgår inte tydligt i 

Simmels text om det fulländande samhället (ibid.) innebär det rätta tillståndet, och/eller det rättvisa 

tillståndet, eller det normala tillståndet. Varken kungen eller staten har en gång bestämt sig och 

beordrat att socialsekreterarna ska arbeta med det rehabiliterande arbetssättet, eller att kommunerna 

ska utforma enheten för unga vuxna klienter med komplexa behov inom ekonomiskt bistånd. 

Samhällsaktörer inklusive enskilda individer, med egen vilja och eget syfte, kan organisera en 

arbetsform och självständigt agera för sina intressen. I detta avseende kan socialsekreterarnas 

arbetsform och dess innehåll anses vara det normala tillståndet. Socialsekreterarnas sökande efter det 

rätta med flexibilitet och medkänsla (Lipsky, 2010/1980, s. 15–16) trots sitt minskade 

handlingsutrymme mot strukturell påverkan kan då beskrivas som det rätta tillståndet och/eller det 

rättvisa tillståndet. Därför kan alla de tre tillstånden anses vara giltiga i studiens analys. 

 

Metoddiskussion 
Urvalet har beaktats för studiens generaliserbarhet. Coronautbrottet som inträffat under studiens 

förberedande fas, har inneburit oförutsedda metodiska överväganden, och tekniska utmaningar 

som skulle åtgärdas omgående, vilka också har visat sig vara teoretiska utmaningar i förhållande till 

interaktioner. 
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Urval 

Den kvalitativa forskningens generaliserbarhet ifrågasätts ständigt trots att forskningens mål och 

syfte väsentligt skiljer sig från den kvantitativa forskningens mål och syfte. Med hänsyn till detta, 

har ansträngningen för att selektivt utbreda respondenternas (Jacobsen, 2007, s. 120–121) 

geografiska omfång i termer av kommuner och regioner, funnits. Tanken bygger på att 

socialsekreterarna som arbetar med det rehabiliterande arbetssättet, och kommunerna som bedriver 

enhetsformen unga vuxna (uppskattningsvis) är få på riksnivå. 

 

Intervjuformer och teknikaliteter 

På grund av Coronautbrottet har det kastats nytt ljus på betydelsen av intervjuformer och 

teknikaliteter för utförande av intervjuer. 

    Arbets- och mötesdirektiven från Uppsala universitet, handledaren, och respektive 

kommunerna, har varit tydliga, och därför har samtliga intervjuer genomförts på distans. Riktlinjen 

för distansintervjuerna var under studiens förberedande fas teoretisk. Respondenterna (Jacobsen, 

2007, s. 120–121) skulle känna sig bekväma både tekniskt och känslomässigt, vilket är ett 

nödvändigt villkor för kvalitet vid distansintervjuer (Padgett, 2008, s. 120–121). Detta har beaktats 

under genomföranden av intervjuerna. 

    Trots den tekniska intervjuförberedelsen genom ömsesidig kommunikation med 

respondenterna (Jacobsen, 2007, s. 120–121) har en del tekniska utmaningar inträffat. 

Organisatorisk och personlig variation för tillgång till digitalt mötesverktyg, exempelvis Skype, var 

stor. Vissa kommuner har redan hunnit utrustas med Skype som del av verksamhetens 

administrativa och kommunikativa system medan vissa kommuner inte hade tillgång till Skype i 

verksamheten. Vissa respondenter (ibid.) föredrog telefonintervju trots tillgång till Skype. 

    Teknisk variation på grund av uppdatering eller produktversion var också en teknisk utmaning 

som skulle åtgärdas omgående under genomförandet av intervjuerna. Teknisk uppdatering sker 

ständigt och regelbundet, ofta utan förvarning för användarna. Skypes företagsversion visade sig 

exempelvis inte erbjuda gästanvändare inspelningsmöjligheter för bild eller ljud, vilket skiljer sig 

från Skypes privatversion som har inbyggd bild- och ljudinspelningsfunktion. Skypeintervjuerna 

har därför sparats in via en extern digital inspelare men detta var en oförutsedd händelse, och därför 

en utmaning. 

    Ljudkvalitetens variation var också påtaglig. Ljudkvaliteten från Skypeintervjuerna var å ena 

sidan sämre än telefonintervjuerna, och å andra sidan var ljudkvaliteten från fasttelefoni, avsevärt 

bättre än den från mobiltelefoni. För transkribering som är en känslo- och tidskrävande process, 

har dessa variationer varit av betydelse. 

 

Ett annat metodiskt övervägande behandlar frågan om hur teknikaliteter kring distansintervjuer 

skulle påverka intervjusituationen som upplevelse. Intervjusituationen i sig är en social interaktion 

(David & Sutton, 2016, s. 117). Majoriteten av empirin i denna studie har genererats genom sju 

telefonintervjuer. Om den sociala interaktionen genom möten utan fysisk närvaro mellan 

intervjuaren och intervjupersonerna i denna studie, då även inklusive de två Skypeintervjuerna, har 

inneburit spänning och defensivitet (ibid., s. 118), eller spontanitet och engagemang, är av naturliga  

skäl svårt att avgöra. 

    Samtidigt kan det konstateras att textmängd per intervju som genereras av telefonintervjuerna 

är större (uppskattningsvis och ungefär 20 procent) än den av Skypeintervjuerna. Det har också 

visat sig att intervjubias (ibid., s. 117) var lika viktig, eller till och med fick en större betydelse 
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eftersom intervjuaren och intervjupersonen inte kunde se varandra vilket möjligen fick båda 

parterna att anstränga sig mer att komma in i samtalet. Studiens resultat och analys talar för att 

intervjupersonernas uppriktighet och äkthet (Padgett, 2008, s. 112) vid distansintervjuer inte 

nödvändigtvis är sämre än det är vid personliga intervjuer i fysisk närvaro, med förutsättningar som  

noggrann och ömsesidig intervjuförberedelse i kommunikation med intervjupersonerna. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Studiens resultat och analys styrker den svenska välfärdens syn på socialsekreterarnas 

professionalitet. Och tyvärr är det inte bara den svenska välfärdsstaten som tvivlar på 

socialsekreterarnas professionalitet utan även samhälls- och tidsandan verkar göra det. 

 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch föreslog nyligen att en statlig dagpenning ersätter 

försörjningsstödet för arbetslösa, och dagpenningen ska vara en fast summa per dag kopplad till 

individen utan behovsprövning (SvD, 2020; KD, 2020). Potentiellt kunde detta förslag ha haft ett 

stort genomslag i samhällsdebatten vilken dock omgående avtog på grund av Corona-utbrottet. 

Finland har nyligen slutrapporterat sitt tvååriga, s.k. basinkomst-projekt vilket visar bland annat att 

graden av projektdeltagarnas välbefinnande har ökat medan sysselsättningsgraden inte alls ökat 

(Kangas m.fl., 2019). Det preliminära resultatet talar förvisso för att basinkomsten kan passivisera 

medborgarna och därmed sänka landets sysselsättningsgrad. Men initiativtagandet av projektet i sig 

kan anses ifrågasätta det kommunala försörjningsstödets samhällsnytta. Politikerna och den 

socioekonomiska diskursen verkar inte vilja tro på individernas förändringskraft som bygger på 

mellanmänskliga interaktioner och relationer. 

    Socialsekreterarna uppger att de många gånger visar sig vara den enda sociala kontakten för unga 

vuxna klienter med psykisk ohälsa som ansöker om försörjningsstöd. Studiens resultat och analys 

talar för att den sociala kontakten och dess betydelse för socialsekreterarna och de unga vuxna 

klinterna med komplexa behov kan varken jämkas med eller ersättas av en statlig dagpenning eller en 

nationell basinkomst. Detta motiverar att den svenska välfärden, inte minst forskning inom socialt 

arbete, ska se över det kommunala försörjningsstödets funktion och samhällsnytta i förhållande till 

dess interaktioner och relationer med försörjningsstödstagare. Ju längre studiens analys pågick desto 

mer saknades unga vuxna klienters utsagor trots studiens upplägg och dess avgränsning. Forskning 

som följer unga vuxna klienter som bedöms ha biståndsbehov längre än tre månader, under och 

även efter deras avslutade biståndsperiod, kan vara värd att satsa på för att redogöra betydelsen av 

interaktioner och relationer med socialsekreterare och unga vuxna klienter. Det är lättare att 

undervärdera människointeraktionernas och relationernas värde när de inte alltid går att kvantitativt 

bevisa. 

 

Socialsekreterarnas erfarenheter i studien har, förutom dess betydelse för socionomernas 

professionalitet, också ett värde i termer av social verklighet (Simmel [1908] 1971: 23) som innefattar 

både den svenska välfärdsstatens historicitet, dess oförutsedda konsekvenser, och det sociala 

arbetets komplexitet som ständigt handskas med de oförutsedda konsekvenserna i samhället. Att 

socialsekreterarna skulle agera som rehabiliteringsaktör för unga vuxna försörjningstagare med 

komplexa behov, är en social verklighet (ibid.) som ingen kunde förutse. Och den verkligheten kan, 

bortom socialsekreterarnas berättelser i denna studie, men utifrån tidigare forskning, framför allt 

framställningar av Lindqvist (2018/1997) och Lindqvist & Rosenberg (2011), rimligen tolkas som 
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ett utfall av institutionell påverkan, framför allt medikaliseringens dominans i den svenska välfärden 

såsom av den svenska psykiatrireformen som infördes år 1995. För socialsekreterarna i denna 

studie som på fältnivå verkar för unga vuxna klienter med komplexa behov, är den verkligheten en 

svårlöst social verklighet (Simmel [1908] 1971: 23) vilken uppstår i form av ständiga möten som 

oavsett förutsättningarna bara måste handläggas eller på något sätt åtgärdas. 
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BILAGA 1 – KARTLÄGGNING AV ENHET UNGA VUXNA INOM 

SOCIALTJÄNST–EKONOMISKT BISTÅND BLAND DE 20 

STÖRSTA KOMMUNERNA I SVERIGE 

 

41 socialkontor i Sveriges 20 största kommuner har organiserat totalt 18 särskilda arbetsenheter för 

unga vuxna klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd. De arbetsenheterna 

består i sin tur av 9 enheter, 3 sektioner och 6 arbetsgrupper. Ålderskriteriet gäller personer i 

åldrarna antingen 18–24, 18–25, eller 18–29 år. I beaktandet av konfidentialitetsprincipen har 

närmare beskrivning av dessa arbetsenheter inlämnats till fakulteten men redovisats inte här.  

BILAGA 1 .1. STOCKHOLM 

Stockholm Stadsdel Enhet/arbetsgrupp Ålder (år) 

 Socialkontor   

 Enskede-Årsta-

Vantör 

  

 Bromma    

 Kungsholmen   

 Norrmalm    

 Östermalm    

 Hägersten-

Liljeholmen  

  

 Farsta   

 Hässelby-Vällingby   

 Spånga-Tensta   

 Skarpnäck    

    

Total    

Källa: Brukarmässig kontakt via telefon- samt e-post under feb–mars 2020. Eventuella felaktigheter kan förekomma. 
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BILAGA 1 .2. GÖTEBORG 

Göteborg  Stadsdel  Enhet/sektion/arbetsgrupp Ålder (år) 

 Socialkontor   

 Angered   

 Askim-Frölunda-

Högsbo 

  

 Centrum   

 Lundby   

 Majorna-Linné   

 Norra Hissingen   

 Västra Hissingen   

 Östra Göteborg 

Västra Göteborg          

  

Totalt    

Källa: Personlig och brukarmässig kontakt via telefon- samt e-post under feb – mars 2020. Eventuella felaktigheter 
kan förekomma. 

BILAGA 1 .3. MALMÖ 

Malmö Stadsdel  Enhet/sektion/arbetsgrupp Ålder (år) 

 Socialkontor    

 Norr   

 Öster    

 Söder    

 Väster   

 Innerstaden    

Totalt    

Källa: Personlig och brukarmässig kontakt via telefon- samt e-post under feb–mars 2020. Eventuella felaktigheter kan 
förekomma. 
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BILAGA 1 .4. FRÅN SVERIGES FJÄRDE TILL TJUGONDE STÖRSTA KOMMUN 

Kommun Stadsdel Enhet/arbetsgrupp/sektion Ålder (år) 

    

Uppsala     

Linköping    

Örebro    

Västerås     

Helsingborg    

Norrköping     

Jönköping    

Umeå    

Lund     

Borås     

Huddinge     

Eskilstuna     

Gävle     

Nacka     

Halmstad    

Sundsvall     

Södertälje     

Totalt     

Källa: Personlig och brukarmässig kontakt via telefon- samt e-post under feb–mars 2020. Eventuella felaktigheter kan 
förekomma. 
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BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV SAMT FÖRFRÅGAN OM 

DELTAGANDE I STUDIE 

Informationsbrev och förfrågan om tillstånd till genomförande av intervjustudie 
Till dig som är verksamhetschef för arbete med unga vuxna försörjningsstödstagare inom 
socialtjänst–ekonomiskt bistånd 
 

Trots att unga vuxna personer som lider av psykisk ohälsa ökar kraftigt, har socialsekreterares 

arbete med unga vuxna klienter med komplexa behov inom ekonomiskt bistånd föga 
uppmärksammats. Jag vill därför som en del av mitt examensarbete genomföra en intervjustudie 
med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för socialsekreterares 

erfarenheter av dessa klienter.   
 
Jag är en socionomstudent som nu ska påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete (CESAR), Uppsala universitet. I 
examensarbetet undersöker jag socialsekreterares erfarenheter av unga vuxna 
försörjningsstödstagare med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd. Jag är 
särskilt intresserad av att undersöka vad socialsekreterare upplever när de ställer aktiveringskraven 
på sina klienter, och hur de i samband med detta förhåller sig till hjälp till självförsörjning, och 
rehabilitering. 
 
Du är tillfrågad för att jag är i behov av ditt tillstånd till att genomföra intervjuer vid er enhet. Om 
detta skulle vara möjligt, får du gärna skicka ut denna information och förfrågan till dina 
medarbetare. 
 
Socialsekreterare är frivilliga att delta i studien och de kan när som helst avbryta sin medverkan. I 
enlighet med empiriskt krav som ställs på intervjustudie på C-uppsatsnivå kommer intervjun att 
pågå cirka 45 minuter och spelas in för transkription. Examensarbetet genomförs under 
handledning. Intervjumaterialet kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så att ingen förutom jag och handledare kommer att kunna ta del av det. 
Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet heller. Efter att studien är 
avslutad kommer intervjumaterialet att raderas. 
 
Min avsikt är att utföra intervjuerna under vecka 15 och/eller 16. Har du frågor kring denna 
studie, kontakta gärna mig via e-post eller telefon. 
 

Med vänlig hälsning 
 

Uppsala 2020-03-30 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 

 
Intervjuguide 
 
Inledande del av intervju (5–10 minuter) 

 Information av missivbrev kommer att förtydligas. 
 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 
Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och utnyttjandeskrav kommer att påminnas om. 
 Studiens syfte kommer att förtydligas. 
 Eventuella frågor kring studien och intervjun kommer att besvaras. 
 Intervjudeltagares korta självpresentation (namn och yrkesår) kommer att göras. 

 
Huvuddel av intervju (30 minuter) 

1. Praktisk utformning av socialsekreterares uppdrag: hjälp till självförsörjning 
Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag, där egentligen ingenting av socialsekreterares 
uppdrag: hjälp till självförsörjning regleras i detalj. Det är i stället kommunerna som har stor 
frihet att, inom ramarna, utforma sina insatser efter skiftande behov och önskemål. Strukturella 
skillnader mellan kommunerna kan motivera vissa skillnader i socialtjänstens uppbyggnad och 
verksamhet. 
 

 Hur arbetar din kommun för att unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa 
behov ska kunna finna arbete eller annan sysselsättning? 
 Finns det särskilda arbetsgångar för dessa klienter? Kan du beskriva dem? 
 Vilka aktiviteter eller tjänster erbjuder din kommun dessa klienter? 

 
2. Aktiveringskrav och unga vuxna försörjningstagare med komplexa behov 

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som den enskilde ansöker om 
månadsvis. Inför den månatliga behovsprövningen måste den enskilde stå till arbetsmarknadens 

förfogande alternativt aktiveringskraven i enlighet med 1 § kap. 4 Socialtjänstlagen (2001:453). 
 

 Hur går det till att utforma aktiveringskrav för den enskilde? 
 Vilka faktorer påverkar utformning av aktiveringskrav? 
 Vad gör du när klienten inte följer aktiveringskraven? 
 Finns det godtagbara skäl för att den enskilde har rätt till försörjningsstöd trots att denne 
inte deltar i aktiviteterna? 
 Har du bättre och sämre utfall att, i förhållande till aktivering, och att finna arbete eller 
annan sysselsättning, berätta? 
 
3. Rehabilitering och unga vuxna försörjningstagare med komplexa behov 

Rehabilitering brukar användas som ett samlingsbegrepp för att alla medicinska, psykologiska, 
sociala och arbetsinriktade åtgärder som vidtas för att hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa 
mjöliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. I det svenska välfärdssystemet har 
begreppet dock huvudsakligen förknippats med Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och 
vårdens arbete för arbetsinriktad rehabilitering av långtidssjuka, och för stöd och service till 
funktionshindrade. 

 
 På vilket sätt kommunicerar du med den enskilde? 



Kilsoo Han 

58 
 

 Finns det särskilt arbetssätt (yrkestricks) som underlättar den enskilde för att bättre följa 
aktiveringskraven, och att finna arbete eller annan sysselsättning? 
 På vilket sätt tror du att samverkande aktörer både inom och utanför socialtjänsten 
kommunicerar med den enskilde? 
 Har du bättre och sämre utfall att berätta där den enskildes aktivering och möjlighet att 
finna arbete eller annan sysselsättning påverkats av samverkande aktörers sätt att 
kommunicera med den enskilde? 

 
Avslutande del av intervju (5–10 minuter) 

 Vad anser du i förhållande till unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov 
är viktigaste i ditt arbete? 
 Finns det något du anser att du eller din enhet/arbetsgrupp/samverkande aktörer 
behöver förbättras i arbete med unga vuxna försörjningsstödstagare med komplexa behov? 
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BILAGA 4 – MISSIVBREV 

 
Till dig som ska delta i intervjun 
 
 
Hej! 
 

 
Tack för att du vill vara med i min studie! 
 
Kilsoo Han heter jag som gör studien, och studerar till socionom vid Uppsala Universitet. Under 
denna termin skriver jag mitt examensarbete. 
 

Jag har valt att studera socialtjänstens arbete med unga vuxna klienter med komplexa behov inom 
ekonomiskt bistånd, vilket har föga uppmärksammats. Jag har fördjupat mig i forskning och 
litteratur kring studieämnet men kunskaperna om det aktuella studieämnet är begränsade. Jag vill 
därför intervjua socialsekreterare som arbetar med dessa klienter. 
 

Intervjun tar cirka 45 minuter och spelas in för transkription. Både under studien och vid 
intervjun tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Då kan du när som helst 
avbryta ditt deltagande. Vid hinder är det dock viktigt att du så snart som möjligt kontaktar mig 
då jag inte får ha mindre än 5 intervjuer för examensarbetet. Inför intervju kommer ditt samtycke 
till deltagandet att inhämtas. Vid Skype- eller telefonintervju kommer muntligt samtycke att 
begäras i stället. Intervjumaterialet kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Då ska det 
vara tillgängligt endast för mig och min handledare, och inga enskilda personer kommer att kunna 
identifieras i examensarbetet. Efter att studien och kursen är avslutad, kommer intervjumaterialet 
att raderas. 
 
Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Kilsoo Han 

 
Socionomstudent vid Uppsala universitet 
E-post: kilsoo.han.6249@student.uu.se 
Telefon: 076-036 4179 
 
Handledare: Daniel Nilsson Ranta – Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum 
för socialt arbete – CESAR, Uppsala universitet.  

mailto:kilsoo.han.6249@student.uu.se
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BILAGA 5 – SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIE 

 
 
Samtycke till deltagande i studie 
*Samtliga intervjuer i studien har genomförts på distans, och därför har samtycke till deltagande i studien inhämtats 
muntligt, vilket inledningsvis spelades in inför varje datainsamling/intervju i studien (Se Intervju & intervjuformer i 
Genomförande). 

 
 
Genom att ta del av förfrågan om deltagande i studie och informationsbrev, intervjuguide samt 
missivbrev har jag förstått 
 

1. studiens syfte och vad mitt deltagande i studien innebär, 
2. att deltagandet i studien är frivilligt, och jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 
utan att lämna närmare förklaring, 
3. intervjumaterialet kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Då ska det vara 
tillgängligt endast för studenten och handledaren, och avidentifieras vid studiens publikation, 
och 

4. att intervjumaterialet kommer att raderas efter att studien och kursen är avslutad. 
 

 
Jag samtycker till härmed att delta i studien. 
 

 
Ort:……………………………………………………………… 
 
Datum:………………………………………………………….. 
 
Underskrift:……………………………………………………... 
 
Namnförtydligande:……………………………………….......... 



Kilsoo Han 

61 
 

BILAGA 6 – SOCIALSEKRETERARNAS HANDLÄGGNING AV 

HJÄLP TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING: FRÅN INTERAKTIONER 

TILL RELATIONER 

 

STEG 1: Att bemöta 
klienten i fysisk närvaro, 
känna in och synliggöra 
klienten. Därefter utreds, 
kartläggs klientens 
livsförhållanden & behov,  
och därmed upprättas 
planering.

STEG 2: Att utreda, 
kartlägga klientens 
livsförhållanden & behov,  
och därmed att upprätta 
planering för aktivierng. I 
enlighet med planeringen 
anvisas klienten till olika 
samverkande aktörer

STEG 3: Klienten vårdas, 
rehabiliteras och 
arbetstränas inom vården, 
kommunen, regionen, och 
hos privata arbetsgivare.
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BILAGA 7 – MODELL FÖR TEORETISK ANALYS  

 

FORM – UNGA VUXNA                                            DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN  

 

   

 

 

 

  

 

DET FULLÄNDADE SAMHÄLLET                            INNEHÅLL – REHABILITERING 

 

Ak

tiv

eri

ng 

M

ed

ika

lis

eri

ng 

 

Formell 

”SoL” 

Relationell 

”Kall” 

 

Statliga & kommunala 

förutsättningar t.ex. 

aktivitetsersättning 

 

 

Interaktioner & 

relationer med 

klienterna och 

samverkande aktörerna 
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BILAGA 8  –  ANALYS UNDER INDUKTIV–DEDUKTIV 

KODNING: KORSTABELL 

 

 

Gräsrots-

byråkrater 

 

Handlings-

utrymme 

(sociologiska) 

Interaktion 

(sociologiska) 

Form 

(sociologiska) 

 
Arbetsg

ångar 

& hjälp 

till 

självför

sörjnin

g 

 

myr-steg 
(latent/in-vivo) 
Långvarigt(mani
fest) 
Dipp(latent/in-
vivo) 
Ögon(latent/in-
vivo) 

Rund–
fyrkantig(latent
/mönster/in-
vivo) 
Bänk(latent/in-
vivo) 

Kontinuerligt(latent/mön
ster/in-vivo) 

Flexibel(manifest/in-

vivo) 

Hembesök(manifest
/latent) 
Promenad(manifest
/latent) 
Uttalad(manifest/in-
vivo) 

 
Aktiveri

ng & 

hjälp 

till 

självför

sörjnin

g 

 

 

 
Passivitet 
Självmedicinera
nde 
Krav 
90-dagar 
Psykiatrin 
Jobb 

Navet(latent/ 
in-vivo) 
Koppla på 
Gå-på-
rulle(latent/ in-
vivo) 
Flexibel 
(manifest-
latent/in-vivo) 
Pengar(manife
st-latent) 

Koppla 
på(manifest/latent/in-vivo) 

Distans (latent/in-vivo) 

Relation 

Navet(latent/in-vivo) 

Hyror(latent/in-vivo) 

Pengar(manifest/mönster
/in-vivo) 

 

Unga vuxna 
modellen 
Laro-program 
(latent/in-
ivo/mönster) 

Kurator 
(latent/in-
ivo/mönster) 
Marslows 
(behovstrappa) 

 
Arbetsg

ivare & 

samver

kande 

aktörer 

 

Rehab-
koordinator 
(latent/in-vivo) 
Psykiatrin 
Läkartid 
LSS 

Koppla på 
Företrädare 

Aktivitets
ersättning 

(manifesta/mö
nster/in-vivo) 

 

Koppla på 
sick enough–aktiv enough 
(latenta) 
Arbetsförmedlingen(mani
festa/in-vivo) 

Försäkringskassa
n(manifest/mönster/in-

vivo) 
Moment-22 
(latent/mönster/in-vivo) 

Koppla på 

Uttalad 

(manifest/mönster/
in-vivo) 
Utbetalningsenhet 
 

 

 
Individ 

& 

samhäll

e 

 

Diagnosstyrt(lat
ent/mönstr/in-
vivo) 
Beslut 

 

Omorganiserin
g(latent/in-vivo) 
Beslut(manifes
t/mönster/in-
vivo) 

Varaktigt(latent/mön

ster/in-vivo) 
Andrum(latent/mönster/i
n-vivo) 
Beslut(manifest/mönster
/in-vivo) 

Diagnosstyrt(

latent/mönster/in-
vivo) 
Utbetalningsenhet 
Arbeta upp/lyda 
för(latent/mönster/
in-vivo) 

 


