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Abstract
The purpose of this bachelor thesis is to use Pincus and Minahans resource-oriented 
systems theory to examine how societal systems are meeting the needs of the clients 
who are longterm dependant on social benefits. The aim is to create a structured image 
of the factors that lies behind a longterm dependance on social benefits, and also how 
societal systems are working with interventions concerning these factors.

The questions are as follows:

Which needs for support can be identified among the studied group?
How are these needs addressed by the societal systems, and what conclusions can you 
draw from this?

The result shows that needs that are met by societal systems are of different sorts. It also 
show that societal systems sometimes replaces private and organizational systems, when 
thees are malfunctioning. The conclusion shows that societal systems can work against 
each other and that this can become troublesome for the clients. The conclusion also 
shows that preventive interventions are important when working with hoe to make 
longterm dependance on social benefits less occurring. 

Keywords: social benefits, resource systems, social services, social problems, systems 
theory

Sammanfattning
Syftet med denna C-uppsats är att genom Pincus och Minahans resursinriktade 
systemteori undersöka innebörden av hur samhälleliga system tillgodoser hjälpbehov 
för klienter som uppbär försörjningsstöd under lång tid. Målet är att skapa en 
strukturerad bild av vad som är bidragande faktorer till långvarigt beroende av 
försörjningsstöd samt hur samhälleliga system arbetar med insatser gällande dessa 
faktorer.
Frågeställningarna är följande:

Vilka hjälpbehov framträder genom journalerna för undersökningsgruppen?

Hur adresseras dessa av samhälleliga system och vilka slutsatser kan man dra av detta?

Resultatet visar att hjälpbehoven som tillgodoses är av olika karaktär och att det 
samhälleliga resurssystemet ibland ersätter  formella och informella resurssystem när 
dessa inte är välfungerande. Slutsatsen visar att samhälleliga system kan motarbeta 
varandra och att detta då blir till men för den enskilde.
Slutsatsen visar också att preventivt arbete för att förhindra att långvarigt beroende av 
försörjningsstöd uppstår är viktigt.

Sökord: socialbidrag, försörjningsstöd, resurssystem, socialtjänst, social problematik
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1. Inledning

I mitt  arbete som biståndshandläggare har jag många gånger undrat hur klienter har 
hamnat där de är. Att hamna i en situation där inga andra alternativ ges än att ansöka om 
försörjningsstöd  finns  det  förstås  lika  många anledningar  till  som det  finns  klienter 
eftersom ekonomiskt  trångmål  kan  drabba  någon  utifrån  i  stort  sett  alla  personliga 
motgångar som kan ske. Försörjningsstödets syfte är att vara en tillfällig insats för att ge 
klienter andrum att komma på fötter igen efter att ett ekonomiskt bakslag har drabbat 
dem.  För  många  klienter  kan  försörjningsstödet  ändå  bli  till  en  långvarig  eller 
permanent lösning utan att det riktigt var meningen. Turen som krävs för att få det där  
eftertraktade  arbetet  kommer  inte,  situationer  av  ohälsa  avlöser  varandra  medan 
månaderna  går.  Tillfälligheter  upprepar  sig  och  att  tiden  för  nyttjande  av 
försörjningsstöd blir utdragen är en olycklig  situation för klienterna, men regelverket i  
sig fungerar ändå som det är tänkt eftersom det handlar om oförutsedda svårigheter. 
Målet är ändå att försörjning ska ske genom andra inkomster än försörjningsstöd och det 
är vad man jobbar mot under tiden som försörjningsstödet används som inkomst. För 
andra  klienter  ter  det  sig  som  att  de  har  hamnat  i  ett  långvarigt  beroende  av 
försörjningsstöd  för  att  det  inte  fanns  någon bättre  lösning.  Det  kan  handla  om att 
myndigheter har olika åsikt om klientens kapacitet. Arbetsförmedlingen kan till exempel  
anse att någon är för sjuk för att ta ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden medan 
Försäkringskassan  inte  anser  att  klienten  är  sjuk  nog  för  att  kvalificera  sig  för 
sjukersättning.  I slutändan kan detta göra att klienten inte riktigt är klassad som vare sig  
det ena eller det andra. Resultatet  blir då att ingen heller  står ansvarig för klientens 
försörjning och försörjningsstödet  blir  därmed den enda möjliga  utvägen.  För andra 
verkar det som att insats efter insats i arbetsrehabiliterande syfte prövas och visar sig 
icke verksam. Då det inte längre finns några fler insatser att tillgå slutar man helt enkelt, 
men klienten fortsätter försörja sig genom försörjningsstöd, med skillnaden att det inte 
längre är ett mål att försörjningsstödet någon gång ska ersättas av någon annan inkomst.

Försörjningsstödet är dock inte utformat för att vara något annat  än en tillfällig lösning. 
Det visar sig genom de villkor som måste uppfyllas för att klienten ska vara berättigad 
till  försörjningsstöd.  Alla  inkomster  och  utgifter  redovisas  inför  varje 
månadsutbetalning.  Om klienten  har  några  inkomster  redovisade  på  kontot  kommer 
dessa att dras från försörjningsstödet som därmed blir mindre. Försörjningsstödet ger 
inte heller något utrymme för att föra en ansvarig privatekonomi eftersom sparande inte 
ingår i summan. Likaså beviljas inte försörjningsstöd för skulder som inte har betalats i 
tid. Vid beroende av försörjningsstöd är det alltså inte möjligt att leva på något annat 
sätt  än från dag till  dag. En god anledning till  att undersöka långvarigt beroende av 
försörjningsstöd  och  hur  det  uppstår  hos  vissa  klienter  är  därför  på  grund  av  att 
försörjningsstöd helt enkelt inte är en passande långvarig insats. 
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Enligt tidigare forskning framgår det att de långvariga klienterna vid försörjningsstöd 
ofta  har  behov  av  hjälp  inom  olika  områden  i  livet  gällande  till  exempel  familj, 
ekonomi,  fysisk  och  psykisk  hälsa.  För  att  undersöka  hur  långvarigt  beroende  av 
försörjningsstöd uppstår är det därför  en god idé att undersöka vilka de här problemen 
är.  Det  är  också  relevant  att  undersöka  hur  de  i  dagsläget  adresseras  av  samhället 
eftersom den insats som används -alltså försörjningsstödet-  inte är adekvat.

Pincus och Minahans resursbaserade systemteori kommer i den här uppsatsen att tjäna 
som  verktyg  för  att  strukturera  de  hjälpbehov  som  framträder  via  socialtjänstens 
journaler i mindre beståndsdelar. Enligt teorin fungerar de resurser som ger människor 
stöd, både materiellt, ekonomiskt och känslomässigt på olika sätt beroende på viken typ 
av aktör i samhället som de hämtas ifrån. Uppsatsen kommer att undersöka närmare vad 
det  innebär  för  individer  att  socialtjänsten  tillgodosedda  många  av  behoven. 
Datamaterialet besår av åtta journaler tillhörande kvinnor i åldern 30-40 år där beroende 
av försörjningsstöd har förekommit i mer än fyra år. Gemensamt för klienterna är också 
att alla tillhör kategori fem enligt socialtjänstens gradering i hur långt klienter beräknas 
stå från arbetsmarknaden och hur troligt det är att klienten kan försörja sin genom den 
öppna arbetsmarknaden inom en överskådlig framtid. Kategoriseringen går från ett till 
fem och kvinnorna i den här studien har alltså kategoriserats som ståendes mycket långt 
från  arbetsmarknaden  och  med  små  chanser  att  uppnå  egen  försörjning.  Den  här 
gruppen är relevant att undersöka då det är anmärkningsvärt att människor som befinner 
sig i början av sitt yrkesliv klassas som kategori fem och ändå inte är sjukskrivna. 

Studien  kommer  att  används  som  en  del  av  verksamhetsuppföljningen  vid 
försörjningsstödsenheten  i  Uppsala  kommun.  Terminologi  och  språkbruk  är  dock 
anpassat  för  att  vara  informativt  för  de  som  inte  är  insatta  i  förfarandet  vid 
försörjningsstödshandläggning så att studien ska vara läsvärd även för dem.

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att identifiera vilka hjälpbehov hos den valda gruppen som tillgodoses 
av det  som Pincus och Minahan kallar  för  samhälleliga system. Detta  för  att  sedan 
analysera vad det innebär att de specifika behoven tillgodoses av just ett samhälleligt 
system. Mina frågeställningar lyder: 

Vilka hjälpbehov framträder genom journalerna för undersökningsgruppen?

Hur adresseras dessa av samhälleliga system och vilka slutsatser kan man dra av detta?
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Uppsatsens disposition

Uppsatsen är disponerad enligt klassisk modell efter sex avsnitt. Det inledande kapitlet 
börjar med en bakrund till  varför studiens ämne är aktuellt  och vad som föranledde 
intresset för att göra studien. Därefter följer en problemformulering. Det andra kapitlet 
går  kronologiskt  igenom tidigare  forskning som är  relevant  för  studien i  fråga.  Det 
tredje  kapitlet  beskriver  Pincus  och  Minahans  systemteoretiska  ramverk  som  har 
använts vid analysen av datamaterialet. I slutet har kapitlet ett stycke som beskriver hur 
och varför den valda teorin är användbar på den aktuella studien. Det fjärde kapitlet 
presenterar metod som har använts vid studien. Det femte kapitlet redovisar resultatet 
från studien och där  förs  också kontinuerligt  en  analys  med hjälp av det  teoretiska 
ramverket. Det sjätte kapitlet är en diskussion där analysen diskuteras i en friare form.
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2. Tidigare forskning

Jag kommer här att presentera tidigare forskning kring ämnet långvarigt beroende av 
försörjningsstöd som är relevant för min studie. Dispositionen är upplagd i kronologisk 
ordning med början på 2000-talet. Att genomgången börjar här beror på att det började 
forskas  extensivt  om långvarigt  beroende  av  försörjningsstöd  kring  millennieskiftet. 
Detta på grund av att man då konstaterade att klienterna med långvarigt beroende av 
försörjningsstöd hade blivit fler. Forskningen börjar alltså stämma väl överens med den 
här studiens utgångspunkt runt millennieskiftet vilket gör att det är en naturlig punkt att 
starta översikten vid. 

Vidare  kommer  forskningsgenomgången  att  beskriva  de  generella  trenderna  inom 
forskningen fram till idag genom att presentera specifika texter som fungerar som goda 
exempel  på  dessa  trender.  För  de  här  exemplen har  jag  till  stor  del  använt  mig av 
författare som är återkommande och väl citerade inom ämnesområdet, såsom Halleröd, 
Bergmark och Stranz. 

Litteratursökningen  har  till  störst  del  skett  via  bibliotekets  databaser,  även  google 
scholar har varit behjälpligt i sökningar efter både böcker och avhandlingar. Vidare har 
också tidigare kurslitteratur från Socionomprogrammet använts.

Forskning kring ämnet långvarigt beroende av försörjningsstöd tenderade att öka kring 
början  av  2000-talet.  Högst  troligen  på  grund av  de siffror  som visade  att  gruppen 
långvariga  försörjningsstödsklienter  närmast  hade  fördubblats  sedan  början  av 
nittiotalet.1 Det handlade inte bara om en ökning av antalet klienter utan också om en 
förskjutning  av  försörjningsstödets  disposition  eftersom  gruppen  med  kortvarigt 
beroende minskade, samtidigt som antalet försörjningsstödsklienter generellt ökade.

I sviterna av att den svenska välfärden visade på siffror som inte sett dystrare ut sedan 
trettiotalets  krisår skrevs en serie SOU-rapporter för att skapa en helhetsbild av den 
aktuella  situationen2 Utredningarna  och  även  annan  aktuell  forskning  från 
millennieskiftet är ofta av utvärderande karaktär där tid ägnas åt att reflektera över hur 
det demografiska underlaget hade förändrats sedan den svenska modellen togs i bruk 
och började implementeras, samt vilken roll de svenska socialförsäkringarna (däribland 
försörjningsstödet) spelat vid dess början i jämförelse med hur de nu samspelade med 
befolkningen  under  millennieskiftet.  I  början  av  2000-talet  återfinner  man  också 
statistiska och kvalitativa analyser av samband och bestämningsfaktorer för vad som har 
gjort individer aktuella för försörjningsstöd och vilka faktorer som kan ha bidragit för 
att individerna skulle kunna återgå till egen försörjning igen. 

1Bergmark, Å. Ställda utanför? Mönster för långvarigt socialbidragstagande under 1990-talet. 2002 
2SOU 2000:3 Välfärd vid vägskäl

   2001:53 Ofärd i välfärden 
     2000:37 Välfärdens förutsättningar
   2000:38 Välfärd, vård och omsorg
   2000:39 Välfärd och skola 
   2000:40 Välfärd och försörjning
   2000:41 Välfärd, ofärd och ojämlikhet 
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Ett belysande exempel på detta är Björn Halleröds artikel i Socialvetenskaplig Tidskrift  
från 2003 som genom analyser av kvantitativt datamaterial konstaterar att faktorerna för 
försörjningsstödsklienter  ändrade  sig  från  80-  till  90-talet.  Under  80-talet  var  det 
vanligare  att  nyttjandet  av  försörjningsstöd  berodde  på  enbart  ekonomiska 
tillkortakommanden sprungna ur arbetslöshet. Under 90-talet låg det en mer komplex 
problembild bakom beroendet av försörjningsstöd som var relaterat till ohälsa, psykiska 
besvär och segregation.3 Slutsatsen kan korreleras med den statistik som presenterades 
under samma tid om hur försörjningsstöd också gick från att vara en kortvarig insats till 
att  i  större utsträckning bli  ett långvarigt beroende för många klienter i och med att 
utsatthet  och  sårbarhetsfaktorer  skapar  fler  sårbarhetsfaktorer4 och  därmed  ökar 
svårigheterna  att  ta  sig  ur  beroendet  av  försörjningsstöd.  Även  ovan  nämnda  SOU 
rapporter  kom  fram  till  slutsatsen  att  den  flerfaldigt  sårbara  gruppen  människor  i 
Sverige ökade i och med att det anlände fler flyktingar under 90-talet än tidigare5, samt 
att  nedskärningar  inom  andra  socialförsäkringar  gjorde  att  fler  sökte  sig  till 
socialtjänsten.6

Längre fram under mitten och slutet av 2000-talet  tenderar mycket av den relevanta 
forskningen  inom  ämnet  att  vara  mer  inriktad  på  hur  man  arbetade  med  sociala 
försäkringar. För att få svar på varför situationen såg ut som den gjorde studerades nu 
bland  annat  förfarandet  vid  handläggningen  av  försörjningsstöd.  ”Utrymme  för 
variation”  från  2007  undersökte  vad  som  påverkade  de  beslut  som  fattas  rörande 
klienternas  rätt  till  försörjningsstöd.  Resultatet  visade  att  rätten  till  försörjningsstöd 
varierade  utifrån  bland  annat  vilka  attribut  individerna  har  som klient  och  i  vilken 
kommun man vistades.7 Ett annat  exempel  på skiftet  i  fokus som kan urskiljas från 
början av 2000-talet är att medan serien av SOU-rapporter som skrevs då avhandlade 
den svenska  välfärden i  förändring,  författades  2009 en  rapport  om arbetsförmåga.8 

Rapporten  avsåg  ge  en  klarare  bild  av  hur  begreppen  rörande  sjukskrivning  och 
sjukersättning  skulle  tolkas  för  att  underlätta  och  likrikta  implementering  efter  att 
socialförsäkringarna hade omformats.. 

Under 2003 publiceras Daly och Rakes  Gender and the welfare state, en jämförande 
undersökning av hur olika välfärdssystem fungerar i olika stater. I studien framgår det 
att  män oftare blir beviljade sjukersättning än kvinnor. En högre procentandel av de 
ansökande männen får alltså ett beviljande beslut jämfört med samma procentandel hos 
de ansökande kvinnorna. Trenden var densamma inom alla de undersökta staterna och 
välfärdssystemen.9 Motsägelsefullt  nog  presenterar  Försäkringskassan  fyra  år  senare 
(2007) en analys av sjuk- och aktivitetsersättning. Den beskriver hur antalet utbetalda 
sjukersättningar trots nedskärningarna har ökat avsevärt sedan slutet av 1990-talet och 

3Halleröd, B.Varför får folk socialbidrag? Analys av socialbidragstagandets bestämningsfaktorer 2003
4Trevithick, P. Socialt Arbete; Teori och praktik 2008
5SOU 2001:53 Ofärd i välfärden
6SOU 2000:3 Välfärd vid vägskäl
7 Stranz. H: Utrymme för variation 2007 
8 Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga (SOU 2009: 89) 
9Daly, Rake Gender and the welfare state 2003
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att det inom gruppen finns en överrepresentation av unga kvinnor som varit arbetslösa 
under lång tid och som bor i områden som varken kan betecknas som glesbygd eller 
storstad.10

Ytterligare forskning beskriver samma problematik som jag har valt att undersöka, men 
för  en  annan  grupp  individer.  Anna  Angelins  avhandling  från  200911 handlar  om 
långvarig arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd hos unga vuxna. Studien har 
utförts genom både longitudinella analyser, enkäter och kvalitativa intervjuer. De första 
metoderna benämner Angelin som ett redskap till att fånga objektiva livsförhållanden, 
medan intervjuerna syftar till att ge en bild av de upplevda förhållandena. I liknande 
linje med tidigare presenterad forskning visar studien att det långvariga utanförskapet 
hos  unga  vuxna  är  skapat  av  många  delfaktorer  som  tillsammans  bildar  den 
bakomliggande  problematiken.  Just  i  Angelins  studier  benämner  hon  de  olika 
presenterade  delfaktorerna  som  en  generell  uppfattning  om  vanmakt  och  brist  på 
inflytande över resurser. De faktorer som hon presenterar ligger nära de SOU-rapporter 
och den forskning som presenterats tidigare i kapitlet. 

I  nuläget  befinner  vi  oss  i  ytterligare  ett  omvälvande  skede  för  de  svenska 
socialförsäkringarna. Dels på grund av efterdyningarna av den ekonomiska krisen 2009 
och  dels  på  grund  av  den  omvälvande  sjukreformen  från  2010.  I  och  med 
litteratursökningen är min uppfattning att forskningen är tillbaka där den var i skiftet 90-
00. På grund av ytterligare ändrade förutsättningar i och med finanskrisen kan samma 
forskningstrend komma att spelas upp ännu en gång. Där man först samlar den generella 
bilden, för att sedan titta på delar av den och analyserar hur och varför. Min uppfattning 
är  dock att  nuläget  verkar  vara  i  ett  tidigt  stadium vad det  gäller  att  utvärdera den 
rådande situationen. 

10Unga med sjuk och aktivitetsersättning 2007 Försäkringskassan
11Angelin, A; Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.2009 
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3. Teoretiskt ramverk

Jag kommer i det här kapitlet att presentera det teoretiska ramverk som jag har valt att 
använda mig av. Inledningsvis följer en kort beskrivning av den generella tanken bakom 
systemteoretiska perspektiv. Därefter presenteras Pincus och Minahans resursinriktade 
systemteori. Slutligen följer en motivering av varför teorivalet är lämpligt för studien.

Systemteori

Systemteoretiska  perspektiv  är  från början  hämtade från biologins  värld.  Där är  det 
mycket tydligt hur system bestående av växter, djur och andra naturfenomen fungerar 
fristående var och en för sig, men på samma gång påverkar och är beroende av varandra 
för att kunna fortleva. På 60-talet började man inom sociologins värld att använda sig av 
samma synsätt för att se samhällets strukturer. Detta blev då ett hjälpmedel för att se hur 
kulturella,  psykiska  och  sociala  faktorer  kunde  påverka  en  människa  och  dennes 
välmående.12 Sociologisk  systemteori  utgår  från hur  människor  deltar  i  många olika 
sammanhang  och  att  dessa  sammanhang  ofta  påverkar  varandra  utan  att  vara  helt 
sammankopplade. I och med att människor i regel ingår i många olika sammanhang och 
system kan också en företeelse inom ett system ge påverkan på ett annat i och med att  
allt är sammankopplat med hjälp av människor som rör sig genom olika system. Det 
betyder i en större kontext att förändring kan ske genom många olika vägar där direkta 
aktioner enbart är ett av många sätt att påverka en företeelse.13    

Pincus och Minahans resurssystem

Pincus och Minahan har bidragit till systemteorin genom att formulera hur människan är 
beroende av att hämta resurser ur olika system för att kunna tillgodose de behov som 
krävs för att kunna lyckas med sina livsuppgifter och kunna leva i vardagen. Behoven är 
av psykisk, materiell och känslomässig karaktär, de kan också handla om rena tjänster 
eller möjligheter som krävs för att livet ska fungera friktionsfritt. Detta innebär att den 
kollektiva uppfattningen om vart man vänder sig med vilket hjälpbehov inte är flexibel 
utan  tydligt  reglerad.  Pincus  och  Minahans  reursinriktade  teori  konkretiserar  detta 
genom  att  beskriva  hur  individer  använder  sig  av  tre  olika  typer  av  resurssystem 
beroende  på  vilka  behov  som  ska  tillgodoses.  De  talar  om  samhälleliga  system, 
informella  system  och  formella  system.  De  tre  typerna  av  system  skiljer  sig  åt  i 
avseendet  vilka  resurser  de  generellt  bidrar  med och hur  man får  tillgång till  dem. 
Nedan beskrivs de tre systemtyperna mer ingående.

12Payne. M; Modern teoribildning i socialt arbete; 2007
13Payne. M; Modern teoribildning i socialt arbete; 2007
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Samhälleliga  system  består  av  resurser  som är  upprättade  genom  de  juridiska  och 
demokratiska processer som används för att göra ett samhälle funktionellt.14 Det kan till 
exempel handla om en kommun eller  ett  universitet.  Resurserna blir  tillgängliga för 
individer i form av rättigheter. När det gäller en kommun har invånarna i kommunen rätt  
att  söka  försörjningsstöd  hos  kommunens  socialtjänst  i  egenskap  av  att  de  bor  i 
kommunen. En utbildning vid ett universitet är tillgänglig för alla individer att ansöka 
till förutsatt att de innehar de föregående utbildningskriterier som krävs. Tillgången till  
resurserna  är  alltså  bestämd  av  regler  som  är  likalydande  rättigheter  för  alla  och 
förankrade i samhället som kollektiv.15 De resurser som tillhandahålls av samhälleliga 
system är präglade av att vara inflexibla då utrymmet för att göra undantag är mycket 
litet  när  demokratiska  beslut  ligger  till  grund  för  dem.  De  är  också  till  stor  grad 
inriktade på standardiserade behov då resurserna redan finns färdigutformade innan en 
individ bestämmer sig för att ansöka om det. Hur en utbildning vid ett universitet är 
utformad  är  till  exempel  fastställd,  det  är  sedan  upp  till  individen  att  avgöra  om 
utbildning är en passande resurs för denne. På samma sätt är försörjningsstöd reglerat 
utefter  vilket  belopp  som  anses  skäligt  och  det  är  upp  till  individen  att  använda 
pengarna  på  ett  passande  vis.  Relationerna  mellan  de  samhälleliga  systemen  och 
individer präglas vanligen av att vara officiella  till  sin karaktär.  Då de resurser som 
tillhandahålls  av  de  samhälleliga  systemen bygger  att  alla  individer  bedöms utifrån 
samma kriterier kan personliga relationer sägas vara något som inte hör till relationen 
mellan individ och samhälleligt system.

Det  informella  systemen  är  till  skillnad  från  samhälleliga  system  avhängiga  på 
personliga relationer. Beroende på vilka personliga relationer en individ har får denne 
tillgång till olika resurser. Den kanske tydligaste resursen som kan följa med ett sådant 
system är känslomässigt stöd och den gemenskap som människor kan få av sin familj 
eller  nära  vänner.  Dock  kan  det  också  handla  om  tjänster  eller  expertis  som  blir 
tillgänglig genom en personlig kontakt.16 Ett exempel på ett informellt system kan vara 
vänskap med människor som en individ har mött genom sin utbildning. När individen 
senare i arbetslivet träffar på sina forna studiekamrater är en tidigare god kontakt  högst 
troligen ett incitament för att professionellt förtroende ska uppstå. Ett annat tänkbart 
scenario  är  att  en  moster  som  arbetar  på  sjukhuset  har  vetskap  om  vilka 
akutmottagningar  som  oftast  har  kortast  kö  och  delar  den  informationen  med  dig. 
Utifrån exemplen ovan är de resurser som uppstår ur informella system av skiftande 
karaktär.  De  kan  beskrivas  som  få  en  sidoingång  till  olika  situationer.  Det  som 
särpräglar dem från de andra systemtypernas resurser är hur tillgången till informella 
system uppstår. Tillgången beror alltså på vilka relationer som någon har på ett privat 
plan. Relationerna bygger på att båda parter är personligen intresserade av att relationen 
ska existera och rådande över hur resurser tillhandahålls genom dem.

14Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
15Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
16Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
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Formella system uppstår genom att enskilda individer identifierar ett gemensamt behov 
och sammansluter sig för att arbeta för att främja det.17 Det handlar alltså inte om att 
gruppen  har  gemensamma  egenskaper  i  övrigt  utan  om  att  kollektivt  jobba  för  ett 
intresse som individerna har var och en för sig. Syftet kan vara att direkt tillgodose ett  
behov eller att kollektivt bli en starkare röst för att mer effektivt påverka andra aktörer 
för  att  de  ska  erbjuda  de  behövda  resurserna.  Fackföreningar  är  ett  exempel  på  ett 
formellt  system där  en yrkeskår  arbetar  tillsammans för  att  till  exempel  lyfta  löner. 
Arbetet sker alltså kollektivt medan målet -det vill säga en högre lön- är något som 
individerna var och en för sig drar nytta av. Ytterligare en aspekt på formella system 
som arbetar  med  att  påverka  andra  aktörer  är  att  personer  som inte  är  anslutna till 
systemet kan dra nytta av resursen.18 Om en fackförening lyckas höja lönerna för en 
yrkeskår kommer till exempel individer som befinner sig i samma yrkeskår men utanför 
fackföreningen också att nytta av löneförhöjningen. Ett annat exempel på ett formellt 
system är Röda Korset. Precis som i fackföreningen består Röda korset av individer 
som har organiserat sig utifrån att alla har identifierat samma behov. Skillnaden är att 
frivilligverksamheten inom Röda Korset inte i första hand är avsedd att uppnå några mål  
för de som är aktiva inom föreningen. Det kollektiva behov som de aktiva individerna 
har identifierat ligger istället hos en annan grupp individer som i stor utsträckning inte 
har möjlighet att själva kämpa för sin sak. När det gäller sammanslutningar som Röda 
Korset  består  resurserna  inte  bara  av  en  höjd  röst  utan  också  om  att  de  aktiva 
individerna bidrar med expertis och tjänster som de har tillgång till och viljan att dela  
med sig av. På så vis fungerar formella system som en länk mellan behov och resurser. 
På  samma  sätt  är  fackföreningen  en  möjlighet  att  kanalisera  en  yrkeskårs  vilja  att 
framföra  ett  löneanspråk till  arbetsgivaren via  en etablerad  kontakt.  Resurserna som 
följer av ett formellt resurssystem karaktäriseras alltså av att de består av att individer 
går samman kollektivt. Tillgången på resurserna identifieras av att ligga inom ramen för 
varför det informella systemet har uppstått. De som kan dra nytta av systemens resurser 
är alltså de människor som berörs av systemens målsättning.

De olika  resurssystemen kan enligt  Pincus  och Minahan bistå  med  olika  former av 
expertis. Det samhälleliga systemen har till exempel ofta bättre möjlighet att bistå med 
ekonomisk  hjälp  än  vad  informella  system  kan  göra.  Samtidig  kan  de  informella 
systemen  stötta  människor  vid  privata  problem medan samhälleliga  system inte  har 
legitimitet att ha åsikter om människors privata ensaker19 När resurssystemen inte räcker 
till  eller  opererar  på  ett  ineffektivt  sätt  skapar  detta  problem i  vardagslivet  för  den 
berörda individen. Utifrån grundläggande systemteori kan då en problematik påverka en 
situation inom ett annat system. Enligt Pincus och Minahan kan fyra typer av problem 
uppkomma i relation till de olika resurssystemen.

17Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
18Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
19Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
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1. Det kan helt saknas ett system för att täcka ett behov. Ifall någon lider av en 
ovanlig kronisk sjukdom och behöver hjälp att föra sin talan inför myndigheter 
men inte kan finna någon grupp som arbetar med detta kan behovet inte täckas 
eftersom det inte finns någon resurs att vända sig till med det.

2. Människor kan vara omedvetna om att resurssystem som skulle kunna hjälpa 
dem existerar. En person som just anlänt till Sverige kanske inte vet om att man 
kan söka bostadsbidrag om man har svårt att betala hyran. 

3. Ett  resurssystem kan skapa  nya  problem i  förhållande  till  andra  system.  En 
obligatorisk kurs vid Arbetsförmedlingen i  hur man söker jobb kan upplevas 
som något som stjäl tiden från att skaffa ett arbete. 

4. Olika  system  kan  motarbeta  varandra.  En  person  som  lider  av  både 
missbruksproblem psykiska problem kan nekas psykiatrisk vård utifrån att man 
inte  behandlar  människor  med  missbruksproblematik.  Missbruksvården  kan 
samtidigt anse att deras arbete inte gör någon nytta om personen inte först får 
hjälp med sina psykiska problem.20

Samhälleliga resurssystem i den svenska samhällskontexten

Många behov tillgodoses idag genom de så kallade samhälleliga systemen i det svenska 
samhället. Innan industrialiseringen utgjorde familjen det viktigaste systemet att hämta 
resurser  från  då  detta  var  den  sociala  enhet  som  utgjorde  grunden  för  att  säkra 
överlevnad.  Industrialiseringen  och  urbaniseringen  som  följde  med  den  försvagade 
familjens  ställning  som grundförsäkring.  Man behövde  därmed  vända  sig  till  andra 
typer av system för att få livet att gå ihop. Successivt började källorna till olika typer av 
resurser  att  kollektiviseras,  effektiviseras  och  byråkratiseras.  Idag  är  den  svenska 
välfärdsstaten utbyggd till ett mycket konkret ramverk där statens och samhället bidrar 
med många av de resurser som krävs för att tillgodose behoven i vardagslivet. Familjens 
roll  har blivit mindre framträdande och strukturen för vem som tillhandahåller vilka 
resurser i samhället är numer tydligt cementerad.21 Genom offentliga institutioner har 
man  organiserat  resurser  som i  stort  sett  alla  invånare  har  under  någon  tid  i  livet. 
Resurserna omtalas vanligen som socialförsäkringar och innefattar både de resurser som 
är tillgängliga för stora delar av befolkningen till att specifikt pröva om ifall det finns ett 
behov  av  hjälp.  Ett  exempel  på  en  generell  socialförsäkring  är  barnbidrag  där 
berättigandet enbart är kopplat till  att personen i fråga ska vara under sexton år. Ett 
exempel  på  en  behovsprövad  socialförsäkring  är  just  försörjningsstödet  där 
behovsprövning  är  återkommande  för  varje  utbetald  summa.  Den  svenska 
välfärdsmodellen har  sedan länge haft  drag inspirerade av Beveridge-traditionen där 
sociala försäkringar är präglade av att vara generella istället för behovsprövade, vilket 
alltså  innebär  att  de  tidigare  nämnda  kvalifikationerna  till  stor  del  inte  styrs  av 

20Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
21Pincus. Minahan. Praktiskt socialt arbete 1973
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ekonomiskt behov utan hjälp utgår till alla som är en del av ingruppen.22  Vinsten med 
ett generellt välfärdssystem är att sociala försäkringar då i mindre utsträckning blir till 
stigmatiserande åtgärder som visar på utsatthet.23

Motivering av teorival

Utifrån tidigare forskning som gjorts inom ämnet långvarigt beroende av 
försörjningsstöd är det tydlig att dagens försörjninsstödsklienter har många typer av 
svårigheter att handskas med. Det är oftast inte enbart bristen på arbete som gör att 
människor behöver vända sig till socialtjänsten för att få det att gå ihop ekonomiskt. När 
försörjningsstöd blir till en långvarig ”vardags”åtgärd som det bevisligen är svårt att ta 
sig ur finns det fog för att undersöka hur dessa svårigheter vidmakthålls av strukturer i 
samhället. Enligt Pincus och Minahans systemteori är förmågan att ta sig ur svårigheter 
till stor del en fråga vilken tillgång man har till vilken typ av resurssystem. De säger 
också att system kan motarbeta varandra eller skapa ny problematik. Sveriges 
heltäckande syn på välfärd gör som tidigare nämnt att de samhälleliga systemen är 
mycket utarbetade och anpassade för att kunna hjälpa till i alla möjliga situationer.  

Jag anser utifrån den bild som tidigare forskning ger av långvarigt beroende av 
försörjningsstöd att Pincus och Minans resurssystem är en relevant teoriram att 
undersöka situationen hos undersökningsgruppen genom. På så vis kan en diskussion 
sedan föras rörande hur olika förekommande behov påverkas av att genomgående 
tillgodoses av det samhälleliga systemen. 

22Åmark. Hundra år av välfärd 2005
23Åmark. Hundra år av välfärd 2005
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4. Metod
I kapitlet som följer nedan kommer metoden för studien att presenteras. Inledningsvis 
beskrivs datamaterialet och dess egenskaper samt vad som bör tas i beaktande gällande 
att använda sociala akter som empiriskt underlag. Därefter följer en presentation av hur 
avgränsningar  har  gjorts  och hur  urvalet  av undersökningsgrupp har gjort.  Efter  det 
följer en genomgång av hur processen för genomförandet av studien har sett ut. Därefter 
följer en begreppsdefinition rörande de kategorier som datamaterialet är samlat efter. 
Detta  för  att  inga  oklarheter  ska  uppstå  gällande  vad  som  avses  med  de  olika 
ämnesområdena.  Slutligen  följer  ett  avsnitt  om  hur  Reliabilitet,  validitet,  etik  och 
forskningsetiska principer  har värnats om under genomförandet av studien.

Datamaterialet

Materialet utgörs av ett urval av de journaler som socialtjänsten för vid avdelningen för 
försörjningsstöd.  Journalerna  skrivs  till  viss  del  av  handläggare  som  regelbundet 
handlägger  vilket  belopp som klienten  är  berättigad  till  varje  månad.  Utöver  det  är 
journalerna också skapade av de socialsekreterare som från början har utrett klientens 
situation och från bedömt att  klienten har rätt  till  försörjningsstöd.  Socialsekreterare 
uppdaterar också utredningarna kontinuerligt vid förändrade levnadssituationer eller om 
beslut om insatser som inte omfattas av det generella försörjningsstödet ska utredas. 

Trots  att  sociala  akter  är  användbara  vid  forskning  och  ger  tillgång  till  utförlig 
information som samlats av människor som är utbildade inom sitt  område finns det 
betänkligheter  med att  använda dem i  forskningssammanhang.  Bland annat  gällande 
huruvida akterna ger en neutral och objektiv bild av ett fenomen eller om dess egentliga 
ändamål (funktionalitet  och uppfyllande av dokumentationskrav)  gör  att  akterna har 
utformats så att de inte ger en korrekt bild av verkligheten i något annat syfte än vad 
som från början avsetts.24 Billquist och Johnsson beskriver Scotts fyra grundkriterier 
och hur de bör tas i beaktande då sociala akter används som forskningsmaterial; 

Tillförlitlighet. Är dokumentet skrivet av den författare som anges? I egenskap av att 
själv arbeta med myndighetsutövning känns frågan aktuell och viktig då jag själv har 
erfarenhet av hur beslutsfattare och utförare ibland kan vara olika personer. Det kan 
handla om hur personen som faktiskt utför arbetet ännu inte har godkänts för att fatta 
myndighetsbeslut då detta tar ett antal veckor när man börjar arbeta. Vid dessa fall kan 
arbetet utföras av personen utan denne har rätt att fatta beslut. Ärendet kommer sedan 
att granskas av någon som får fatta beslut och istället skrivas på denne. Det faktiska 
arbetet är i ett sådant fall alltså utfört av någon annan än den ansvariga beslutsfattaren.  
Beroende  på  noggrannhet  i  journalföringen  kan  detta  antingen  komma att  framgå i 
dokumentationen  eller  förbises.  En  annan  situation  kan  vara  att  den  som  gjort 

24Billqvist, Johnsson: Social akter som empiri. 2007
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utredningen och fattat beslutet har delegerat själva dokumentationen. Detta kan innebära  
att information missuppfattas eller inte framkommer.

Jag anser inte att det är ett problem av betydande karaktär att den som fattat beslut inte 
utformat själva beslutet.  Då det i  varje beslutsfattande alltid är någon som står som 
ansvarig. Om denne har granskat beslutet ock kommit fram till att det är korrekt eller 
själv  utarbetat  det  ser  jag  inte  skulle  göra  någon  skillnad.  Från  ett 
rättssäkerhetsperspektiv är det snarare bättre om ett beslut passerat genom två analyser. 
Det kan vara ett större problem om dokumentationen är gjord på delegation av någon 
annan. Om detta inte står nämnt i själva dokumentationen finns det ingen möjlighet att 
veta  detta.  De  journaler  som jag  har  studerat  nämner  ingenstans  att  delegation  av 
dokumentationen skulle ha skett. Med andra ord så kan jag inte vara säker på om det  
ändå är gjort men inte har nämnts, vilket får ses som en svaghet i datamaterialet.

Trovärdighet.  Är  dokumentet  användbart  som  objektiv  fakta  eller  representerar  det 
enbart  en  bild  som  har  rättats  till  och  förvanskats  för  att  passa  in  i  den  aktuella 
kontexten?  Det  är  också  aktuellt  att  fråga  sig  om noggrannheten  vid  skapandet  av 
dokumenten har varit såpass stor att inga faktafel finns i dem.25

Uppgifterna som hämtats ur journalerna är delvis vad man kan definiera som ”hårda 
fakta” som skapats enligt lag eller socialtjänstens reglemente. För att ge några exempel 
från resultats-redovisningen som följer i nästa kapitel kan det handla om ifall klienterna 
har ett bostadssocialt kontrakt, om de har varit i kontakt med arbetsrehabilitering eller är 
sjukskrivna. De uppgifter som på det här viset beskriver ett formellt tillstånd är att anses 
som objektiva i avseendet att just beskriva det formella tillståndet. Dessa faktamässiga 
uppgifter är dock också nyanserade och tolkningsbara då de ses i relation till ytterligare 
information som finns i journalerna som är friare beskrivningar av situationer. Bilden 
som presenteras av klienterna i journalerna är säkerligen färgad av det dokumenten ska 
fungera som funktionella och informativa texter. Detta gör att jag troligen inte får ta del 
av hela situationen för de aktuella klienterna genom journalerna. Många faktorer har 
troligen  aldrig  nämnts  för  socialsekreteraren  som  gjorde  utredningen,  ytterligare 
faktorer har socialsekreteraren troligen valt att inte skriva med i journalen då de inte har 
någon betydelsebärande  mening för  socialtjänstens  arbete.  Detta  är  en  svaghet  med 
datamaterialet och bäst hade naturligtvis varit ifall alla faktorer hade kunnat undersökas. 
Jag anser att materialet trots det är värt att undersökas eftersom syftet är att undersöka 
vilka  hjälpbehov  som  tillgodoses  av  samhälleliga  system.  Socialtjänstens  journaler 
bygger på att identifiera hjälpbehov och är därför utförliga vad det gäller detta. På så vis 
är de framträdande hjälpbehoven representerade i journalerna även om en del annan 
information inte framkommer i dem.

25Billqvist, Johnsson: Social akter som empiri. 2007
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Representativitet.  Vilken position har de studerande akterna i relation till hur liknande 
akter vanligen ser ut? Är de utvalda akterna typiska eller undantag i jämförelse med 
andra likadana akter, och vad betyder det för dess innehåll? Här är det också aktuellt att 
fråga sig ifall journalerna har med all väsentlig fakta, eller har den utelämnat sådant som 
är aktuellt utifrån forskningen?26

De undersökta journalerna är utifrån egen erfarenhet typiska i sitt slag. Beroende på ifall 
klientens  kontakt  med  socialtjänsten  är  utförlig  eller  ej  varierar  också  journalerna 
mellan  att  vara  mer  eller  mindre  utförliga.  Uppsala  socialtjänst  använder  sig  vid 
utredningar av Instrument X, vilket är en mall för hur utredningen ska utföras och vad 
som ska innefattas i den.27 Alla utredningar för försörjningsstöd följer instrument X och 
det  gör  att  de  innehåller  samma  typ  av  information.  Som  tidigare  nämnt  är 
utredningarnas fokus att identifiera hjälpbehov vilket gör att fakta som är väsentlig för 
studien till stor grad finns med i journalerna.

Betydelse rör både den faktiska skriften och vilken mening denna bär. Till att börja med 
är det relevant att fråga sig ifall man förstår dokumentet, eller om det innehåller termer 
som inte är begripliga då de inte befinner sig i  det  sammanhanget  som dokumentet 
skapats i. Man bör även reflektera över ifall tolkningen av dokumentet är annorlunda 
beroende på läsarens perspektiv och ifall meningen i  och med det förändras. För att 
sociala akter ska kunna tjäna som neutralt empiriskt underlag är det också av vikt att  
reflektera över vilka typer av uppgifter man hämtar ur dem för att kunna avgöra om 
dessa specifika uppgifter bidrar objektivt till förståelsen av fenomenet. 28 

Journalerna  är  som  tidigare  nämnt  skrivna  för  att  på  ett  korrekt  sätt  kunna  föra 
information mellan till exempel handläggare och socialsekreterare. Det har därför varit 
väsentligt vis författandet att uttrycka sig begripligt och att använda sig av en vokabulär 
som är  genomgående  för  all  journalföring.  Detta  gör  att  materialet  är  lättläst  i  den 
mening att vad som menas är tydligt framställt. Ibland används terminologi som kanske 
främst är begriplig för de som jobbar med försörjningsstöd. I och med att jag har arbetat 
som handläggare  är  jag  bekant  med  eventuella  facktermer  och är  därmed  också  av 
uppfattningen  att  betydelsen  kommer  att  vara  intakt  när  det  gäller  att  omvandla 
journalerna till datamaterial.

Avgränsning och urvalsgrupp

Undersökningsgruppen består av åtta journaler hos Uppsala socialtjänst för kvinnliga 
klienter mellan 30-40 år. Gruppen har uppburit försörjningsstöd i mer än fyra år och 
befinner  sig  i  vad socialtjänsten  kallar  kategori  fem. Urvalet  har  gjorts  systematiskt 

26Billqvist, Johnsson: Social akter som empiri. 2007
27Svendsen, Tore: Instrument X -en kortfattad rapport. FoU i väst: 2010
28Billqvist, Johnsson: Social akter som empiri. 2007
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genom att strukturera alla journaler som faller inom avgränsningen i ålderskronologisk 
ordning. Det aktuella antalet journaler har sedan delats på åtta och den första journalen i 
varje grupp har valts till undersökningsgruppen. På så vis är urvalet jämnt fördelat över 
populationen  som  faller  inom  avgränsningen.  Kategoriseringen  är  ett  verktyg  som 
socialtjänsten  använder  för  att  definiera  var  klienten  står  i  förhållande  till 
arbetsmarknaden. Därigenom kan man på ett strukturerat sätt avgöra vad som är rimligt 
att  kräva av klienten i arbetet mot att bli självförsörjande. Kategori fem är den sista 
kategorin där man alltså beräknas stå mycket långt från arbetsmarknaden. Klienter i den 
här kategorin har olika former av problematik som gör att man av olika anledningar inte 
skulle kunna utföra ett arbete i den utsträckning som krävs för att bli självförsörjande. 
Det  kan  handla  om  fysiska  och  psykiska  svårigheter  det  kan  också  handla  om 
språksvårigheter  eller  saknade  förutsättningar  till  exempel  i  form  av  kognitiva 
funktionsnedsättningar.  Att  rehabilitera  föreliggande  arbetshinder  anses  för  de  här 
klienterna vara en osannolik uppgift eller inte aktuellt inom en så pass lång framtid att 
man i nuläget kan ställa några krav på dem i form av arbetsrehabiliterande insatser.

Valet att fokusera studien på klienter som befinner sig i kategori fem beror delvis på att 
den grupp klienter som jag har beskrivit tidigare ofta befinner sig där. Klienter som har 
varit i kontakt med försörjningsstöd längre än fyra år står av naturliga skäl ofta långt 
från arbetsmarknaden och kategoriseras därmed därefter.  Det  är  också en nämnvärd 
företeelse i  relation  till  åldersspannet.  30-40 är  annars  att  räkna som en i  hög grad 
arbetsför ålder.  Detta skulle kunna betyda att den valda gruppen har fler eller större 
utsatthets-faktorer med sig än äldre klienter. Det skulle kunna bli missvisande att välja 
en grupp som representerar en extrem situation om det rörde sig om en studie som kan 
generaliseras. Eftersom den här studien inte aspirerar på att vara generaliserbar, utan 
syftar till att undersöka hur socialbidragsberoendet ser ut för den utvalda gruppen anser 
jag att det snarare är en fördel att gruppen istället troligtvis kommer att  ge tydligare 
exempel på hur utsatthet kan samverka. Att jag har valt att undersöka kvinnors situation 
grundar sig i den praktiska anledningen att socialtjänstens register är uppbyggt efter 
hushåll  där  kvinnan  i  ett  heterosexuellt  parförhållande  är  registerledare. 
Journalanteckningar  för  ett  helt  hushåll  står  därmed  under  och  är  sökbart  genom 
kvinnans  namn.  Mitt  ursprungliga  intresse  är  att  se  hur  långvarigt  beroende  av 
försörjningsstöd  påverkar  alla  som  befinner  sig  i  det.  Då  uppsatsen  är  av  mindre 
karaktär har jag av smidighetsskäl valt att undersöka den delgrupp som jag har bäst 
tillgång till. 

Datamaterialet har inte innefattat journaler skrivna av socialsekreterare som arbetar med 
familjestöd. Dessa journaler omfattas av ett annat sekretesskydd och utifrån min uppgift 
att följa upp verksamheten gällande försörjningsstöd har jag inte tillgång till dem. Om 
studien hade varit av mer omfattande karaktär hade det varit användbart att undersöka 
ifall tillstånd skulle kunna fås för att titta på dessa också. Jag har gjort bedömningen att  
omfattningen av en uppsats på C-nivå inte skulle kunna återge resultatet av studier av 
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båda journalerna på ett så utförligt sätt att belägg finns för att genomgå de processerna 
som det skulle innebära att ta ställning till ytterligare sekretessgenombrott.

Tillvägagångssätt

Datamaterialet har samlats in hos socialtjänsten i Uppsala kommun under ca tre veckors 
tid  under  höstterminen  2012.  Arbetet  med  materialet  har  till  viss  del  gjorts  på 
socialtjänsten i  Uppsala då journalerna är sekretesskyddade och därmed inte kan tas 
med  därifrån.  Först  när  materialet  har  kokats  ner  till  att  vara  avidentifierat  och 
koncentrerat har det kunnat bearbetas som helhet i den form som i slutändan blivit det 
publicerade resultatet.

Databehandlingen har  skett  genom kvalitativ  innehållsanalys  med kvantitativa inslag 
där processen har bestått av att bearbeta texten växelvis i helhet och i detalj29. Till att 
börja  med  har  materialet  bearbetats  genom  att  journalerna  har  gåtts  igenom  som 
helheter. Utifrån ämneskodningar har de företeelser som funnits delats upp i enlighet 
journalernas  ämneskategoriseringar.  Denna  uppdelning  bygger  på 
utredningsinstrumentet Instrument X som används i utredningar vid Uppsala kommun.30 

Valet att använda sig av de kategoriseringar som redan är gjorda via Instrument X beror 
på att jag det som användbart att använda kategorier som regleras av ett yttre regelverk. 
De som har skrivit journalerna ha gjort det utefter en mall som finns tillgänglig för mig 
att läsa i samband med analysen genom publikationer rörande Instrument X. Jag anser 
att det bidrar till min förståelse av materialet. Man kan dock argumentera för att det 
finns goda skäl till att den strukturering som ett material har i forskningssammanhang 
för kunna se det genom ett annat perspektiv än vad författaren gjorde. Jag har av dessa 
möjligheter ändå valt att använda mig av Instrument X då jag ansåg att det bidrog till 
förståelse av materialet. Längre fram i metodkapitlet följer begreppsdefinitioner över 
kategorierna för att inga oklarheter ska uppstå om vad som menas. 

Efter denna övergripande indelning har kategorierna bearbetats var för sig för att lyfta 
fram olika aspekter inom kategorin. Ett hypotetiskt exempel är en textpassage som lyder 
”Hon hade inte råd att betala hyran efter att hon blev arbetslös” och skulle ha kodats till  
kategorin ekonomiska förutsättningar. En hypotetisk mening som ”Efter att hon blev 
arbetslös har hon sökt praktikplatser” skulle hamna under kategorin sysselsättning. I de 
följande  ingående  textanalyserna  är  det  sedan  aktuellt  att  dels  utröna  vilka 
koncentrerade ledord som går att finna gällande ekonomiska förutsättningar utifrån det 
material  som  kategoriserats  som  detta,  och  dels  se  vilka  faktorer  som  det  finns 
anledning att koppla till andra kategorier. Efter det har materialet återigen undersökts 
som helhet.  Då  med  syftet  att  sammanställa  de  kopplingar  som finns  mellan  olika 
kategorier för att se vilka samband som finns, för att i den efterföljande heltäckande 

29Jacobsen, D-I; Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete:    
   2007

30Svendsen, Tore: Instrument X -en kortfattad rapport. FoU i väst: 2010
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analysen/diskussionen undersöka vad dessa beror på. 

Att använda kvalitativ textanalys innebar friheten i att kategorisera och samla faktorer 
som ofta fanns närvarande som strimmor igenom hela datamaterialet. Mitt angreppssätt 
ligger dock i vissa delar nära en kvantitativ innehållsanalys då jag har  samlat datan på 
ett mätbart sätt. Detta för att få en bild av hur vanligt ett förekommande fenomen är 
inom  urvalsgruppen.  Analysprocessen  har  bestått  av  att  pröva  den  insamlade  datan 
genom Pincus och Minahans teoretiska ramverk. Tyngdpunkten ligger i att undersöka 
hur det samhälleliga systemen används och till vad. 

Begreppsdefinitioner för kategorier

Nedan  följer  en  kort  definition  av  de  kategorier  som  använts  vid  bearbetning  av 
datamaterialet för att inga oklarheter ska uppstå om vad som menas.

Familj och privat nätverk.

Kategorin familj och privat nätverk omfattar relevant information som rör personer från 
de aktuella klienternas närmaste nätverk. Då utgångspunkten genom hela materialet är 
att  informationen  är  direkt  kopplad  till  klienten  förekommer  här  information  som 
kanske i sig inte är familjerelaterat. Att det hamnar under den här kategorin beror på att 
informationens  koppling  till  klienten  sker  via  familjen.  Det  kan  alltså  röra  sig  om 
information som påverkar klienten i och med att  någon i hennes närhet står  i direkt 
relation med den. Utöver detta handlar kategorin om just klientens familjerelationer och 
nätverk.

Livshistoria

Under livshistoria finns information av blandat slag med den gemensamma nämnaren 
att det är sådant som är förlagt till dåtid i klientens liv. I vissa fall kan aspekterna som 
tas upp här fortfarande vara aktiva, om de är det tas de även upp i lämplig kategori. De 
tas  upp  här  också  i  de  fall  som  det  rör  sig  om  företeelser  som  har  varit  tydliga 
företeelser i klientens historia.

Aktuell hälsa

Hälsa  omfattar  psykiska  och fysiska  hälsoaspekter.  Administrativa  aspekter  som rör 
hälsoområdet tas också upp här, sjukskrivningar är ett bra exempel på detta.

Arbetsrehabilitering

Arbetsrehabilitering avser genomförda insatser som har varit   kopplade till  rätten till 
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socialbidrag.  Rehabiliteringsinsatser  som  är  avsedda  som  träning  inför  ett  framtida 
arbetsliv och utträde på arbetsmarknaden.

Andra insatser

Här avhandlas insatser som klienten är i kontakt med genom socialtjänsten, men också 
insatser som kommer från andra former av vårdande service till exempel läkarvård.

Ekonomi

I och med att utgångspunkten för datamaterialet  är  ekonomiskt bistånd kan det vara 
komplicerat  att skilja någon förekommande faktor från det ekonomiska perspektivet. 
Syftet är dock att den här kategorin ska rymma de aspekter som är direkt knutna till var 
inkomster kommer ifrån och företeelser som direkt förändrar klientens ekonomi.

Reliabilitet ,validitet och etiska överväganden

De åtta journalerna som jag valt är endast en mycket liten del av en population. Detta 
gör att man inte kan dra några generella slutsatser om bidragsberoende. Studien syftar 
till att visa på hur de undersökta journalerna kan ses genom Pincus och Minahans 
systemteori. 

Vetenskapsrådets har fyra grundläggande forskningsetiska krav som ska efterlevas vid 
forskning. Informationkrav, alltså att respondenter ska informeras om hur studien ska 
användas;  Samtyckeskrav,  att  respondenterna  ska  lämna  samtycke  till  medverkan  i 
studien;  Konfidentialitetskav,  att  forskaren  har  tystnadsplikt  om  materialet  och 
nyttjandekrav som innebär att materialet enbart ska användas i studiens syfte gentemot 
uppgiftslämnaren31. I och med att studien baserar sig på socialtjänstens journaler och att 
ämnet har varit av intresse för verksamheten på socialtjänsten i Uppsala har uppsatsen 
klassats som verksamhetsuppföljning. Sekretessgenombrott för forskning är vid sådana 
tillfällen  tillåten.  Detta  har  gjort  att  samtycke  från  klienterna  vars  journaler  jag har 
undersökt inte har varit  aktuellt att  inhämta.  Vetenskapsrådets forskningsetiska  krav 
föreligger dock ändå, om än på något andra premisser. Då det är socialtjänsten som givit 
mig tillgång till  materialet åligger mitt ansvar gentemot klienterna via socialtjänsten. 
Kravet  på  konfidentialitet  är  mycket  relevant  för  studien  då  materialet  består  av 
sekretessbelagda uppgifter. Det är mitt största både etiska och juridiska ansvar att se till 
att materialet presenteras på ett avidentifierat sätt. Detta har inneburit att materialet har 
behövt generaliseras och i vissa fall har det lett till  att uppgifter som skulle ha varit  
intressanta att diskutera i studien har varit tvungna att utelämnas. Detta är att betrakta 
som en svaghet  i  materialet  men också som det  enda tänkbara  sättet  att  genomföra 
studien  på  både  i  enlighet  med  vetenskapsrådets  krav  och  utifrån  min  egen  etiska 
ståndpunkt.

31Forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet
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5. Resultat

Nedan  presenteras  resultatet  av  undersökningen  uppdelat  utifrån  de  kategorier  som 
använts  vid  datainsamlingen.  Inom  varje  stycke  analyseras  också  resultatet  genom 
Pincus och Minahans systemteoretiska ramverk gällande resurssystem.

Familj och privat nätverk

Fem  av  de  åtta  kvinnorna  är  gifta,  två  är  separerade  och  en  har  aldrig  varit  gift.  
Separationer(oavsett nuvarande civilstånd) som uppges ha berott våld mellan makarna 
eller  missbruk  förkommer  i  fyra  fall.  Hos  två  av  dessa  har  socialbidragsberoendet 
påbörjats i och med en separation. Här har alltså skeenden inom det informella systemet 
gjort  så att  kvinnorna har behövt  vända sig till  ett  samhälleligt  system för att  klara 
försörjningen. Den utlösande faktorn för problemet ligger inom det informella system 
där socialtjänsten generellt sett inte har tillträde. Kvinnornas försörjning har också fram 
till separationen varit  avhängigt på partnern. Makarnas försörjning kommer vanligen 
från olika former av sociala försäkringar. En av de fem makarna lönearbetar och har 
försörjt sig genom försörjningsstöd under en lång period innan den nyligen förvärvade 
anställningen. Bland kvinnornas närstående finns det med andra ord också en utbredd 
kontakt med det samhälleliga systemen via försörjning. Kvinnornas egen försörjning har 
därmed fram till separationen varit beroende av sin partners försörjning, som i sin tur är 
beroende av en socialförsäkring. Hos tre av de fem gifta kvinnorna har deras respektive 
partner någon form av problematik som i journalerna uppges ha inverkat eller inverkar 
på kvinnornas liv. Det uppges genomgående handla om psykiska svårigheter. 

Sju av de åtta kvinnorna har barn och fyra av dessa hushåll har ett eller flera av barn 
som varit placerade i familjehem under någon tid. Alla sju som har barn har i något 
skede varit i  kontakt med enheten för Individ och Familjeomsorg vid socialtjänsten, 
vilket  är  enheten  som arbetar  med  råd  och  stöd  och  myndighetsutövning  avseende 
familjefrågor och barns säkerhet 32.

De  informella  resurssystemen  är  utifrån  detta  vad  man  kan  beteckna  som  ganska 
instabila. Ekonomi och privata frågor är också nära sammanlänkade då partnern får sin 
försörjning på grund av en sjukdomsbild.  Kvinnornas ekonomi är också den beroende 
av partnerns sjukdomsbild.  Detta gäller  också i andra fall än vid separationer, vilket 
kommer att framträda tydligare under avsnittet om ekonomi. De samhälleliga systemens 
regelverk har här gjort partnern till en informell resurs som tillför kvinnorna försörjning,  
samtidigt som partnern själv är beroende av det samhälleliga systemet för försörjning.

32 Styrdokument IFO;  Uppsala Kommun 2002
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Rehabiliterande insatser

Vad det  gäller  deltagande i  arbetsrehabiliterande insatser  kan man urskilja  två  olika 
riktningar.  För  tre  av  kvinnorna  har  rehabiliterande  insatser  aldrig  varit  aktuellt. 
Berättigande  till  försörjningsstöd  har  varit  beroende  av  antingen  sjukskrivning eller 
varit  kravlöst. Socialbidraget kan för de här klienterna därmed sägas inte vara avsett 
som en kortvarig övergående insats då det inte finns någon plan rörande att insatserna 
ska leda till någon annan försörjning. För de andra fem kvinnorna har många olika typer 
av arbetsrehabiliterande insatser varit aktuella såsom praktik och arbetslivsintroduktion. 
Insatserna  har  påbörjats  och  avslutats  eller  avbrutits  i  följd.  Tiden  för  hur  länge 
kvinnorna aktivt har deltagit i rehabiliterande insatser varierar från 1-2 år upp till 8-9 år. 
Vid avslutandet  av insatser uppges  det  i  journalerna  att  resurserna  är  uttömda.  Alla 
tillgängliga insatser är då prövade utan att ha gett  resultat.  Kvinnorna har då fortsatt 
emotta försörjningsstöd men utan att ha några krav på sig gällande berättigandet till det. 
Idag  har  ingen  av  kvinnorna  något  krav  på  sig  för  att  vara  berättigade  till 
försörjningsstöd.  Vad  det  gäller  rehabiliterande  insatser  kan  man  säga  att  de 
samhälleliga systemet har misslyckats för de här kvinnorna då anledningen till avslutad 
rehabilitering inte uppges bero på att klienten inte är arbetsför. Istället verkar det bero på  
att   rehabiliteringen inte fungerade som önskat. Kravet på arbetsrehabilitering för att 
emotta försörjningsstöd verkar i och med detta i praktiken vara mer beroende på antalet 
rehabiliterande insatser som finns att tillgå än klientens faktiska kapacitet att arbeta. 
Enligt Pincus och Minahans teori skulle man kunna fråga sig ifall det finns anledningar 
till att insatserna inte fungerar inom andra system? I relation till nästa stycke gällande 
skolgång och arbetslivserfarenhet blir det framträdande att det kan ligga något i detta. 
Detta presenteras vidare i nästa stycke  om levnadshistoria. 

I  dagsläget  är  det  ingen  av  kvinnorna  som  deltar  i  rehabiliterande  insatser  i  det 
avseendet att de är menade att leda till inträde på den öppna arbetsmarknaden. Däremot 
har  två av dem olika typer av sysselsättningar  som rent  formellt  betecknas  som en 
rehabiliterande  insats.  Det  finns  dock  inget  krav  på  deltagande  i  insatsen  för  att 
klienterna ska vara berättigade till försörjningsstöd. Det finns heller inte något syfte i att 
insatsen ska leda till arbete. Kvinnorna har alltså valt att stanna inom en samhällelig 
resurs trots att behovet eller kravet för dem inte beräknas finnas utifrån vilket behov 
arbetsrehabilitering är avsett  att  fylla.  Troligt  är  att  insatsen därmed fyller  en annan 
funktion för kvinnorna av privat eller social karaktär. Med andra ord så tillgodoser här 
ett  samhälleligt  system ett  behov som inte  var  avsett  och  som vanligen tillgodoses 
genom informella system för många människor.

Levnadshistoria

Fem  av  kvinnorna  har  ingen  utbildning  utöver  grundskola,  resterande  tre  är 
yrkesutbildade.  Fem av de åtta  kvinnorna  har  inte  heller  någon arbetslivserfarenhet. 
Skolgång  är  på  många  olika  sätt  en  introduktion  till  både  informella  och  formella 
system.  Det  är  också  en  plattform där  man blir  utbildad  i  hur  samhälleliga  system 
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fungerar  och  används.  Att  inte  ha  gått  i  skolan  gör  att  arbetsmarknaden  blir  mer 
svåruppnåelig  då  den  i  många  avseenden  använder  utbildning  som  en 
legitimitetskontroll.  Att  arbetsrehabilitering  för  många  av  kvinnorna  inte  har  varit 
lyckad kan därmed vara kopplat till att de inte har kunnat dra nytta av den förberedelse 
som skolgång ger för arbetslivet, och därmed aldrig varit i någon egentlig kontakt med 
detta. Att sakna resurserna som kan tillföras en via skolans plattform kan därmed vara 
en del av problemet med att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden även om det inte är 
kopplat  till  någon examen eller  utbildning per  se.  Skolan  är  som sagt  inte  bara  en 
utbildning utan också en plattform där man utvecklar informella system och lär sig hur 
man använder sig av samhälleliga och formella system. Saknar man den plattformen 
saknar man också ett användbart verktyg till hur man kan arbeta med problem och vart 
man  kan  vända  sig  i  innan de  samhälleliga  systemen  tar  vid  som skyddsnät.  Både 
arbetslivet  och  plattformen  som  skolan  erbjuder  innebär  också  en  viktig  kanal  till  
skapandet av informella system. Kvinnorna i fråga saknar därför många förutsättningar 
för  att  skapa  resurser  som  befinner  sig  i  det  informella  systemet  istället  för  det 
samhälleliga.  Detta  kan  i  sin  tur  innebära  att  de  få  kontakter  som finns  inom  det 
informella systemet får en stor börda att bära när det gäller att vara en resurs.

Sex av kvinnorna har en historia av sjukskrivningar under korta men återkommande 
perioder. Två har varit helt sjukskrivna under flera års tid fram tills det att rätten till 
sjukersättning  avslutats.  Anledningarna  har  varit  en  blandning  av  både  fysiska  och 
psykiska svårigheter som i samband med sjukskrivningen beskrivs som ohälsa. Sex av 
åtta av kvinnorna har psykiska svårigheter som påverkar kvinnornas liv och hindrar dem 
från att försörja sig. Vad det gäller ekonomisk ersättning vid sjukskrivningsperioderna 
har sex av åtta sökt sjukersättning som inte har beviljats. Hos fyra uppges läkarintygen 
aktivt ha talat för att fullständig sjukskrivning vore önskvärt. Den vanligaste orsaken till 
avslag är ouppfyllda regel och formkrav. Befintliga utredningar anses till exempel inte 
vara  av  bedömningsbar  karaktär  eller  den  sökande  anses  inte  vara  berättigad  till 
ersättning  utifrån  vilket  medborgarskap  som  innehades  vid  insjuknandet.  Detta  är 
exempel på vad Pincus och Minahan skriver om hur olika system motarbetar varandra. I 
det här fallet handlar det om olika samhälleliga system som inte uppfyller de krav som 
de ställer på varandra. Utredningar är avsedda att ligga till grund för bedömningar och 
om de inte kan användas till  detta är det ett mycket tydligt problem som hindrar de 
instanser som använder sig av utredningen från att göra sitt jobb. När formkravet har 
rört vilket medborgarskap man hade vid insjuknandet är det ett intressant argument att 
använda då man inte ifrågasätter sjukdomsbilden. Det är alltså fastställt att klienten är 
såpass sjuk att arbete inte är ett alternativ. Trots det är det är klienten inte berättigad till  
ersättning. Det är alltså i och med detta också fastställt att klienten i fråga kommer att 
behöva söka socialbidrag istället. Försäkringskassans regelverk kan därmed bli till ett 
hinder för ett annat samhälleligt system när dess regler ger ett annat utfall än läkaren 
som skrivit läkarintyget. Det är här tydligt att samhälleliga system inte är en enhet, även 
om det för medborgaren troligen upplevs så utifrån. Felande kommunikation emellan 
samhälleliga system är här upphov till att klienter får fel typ av hjälp som inte främjar 
rehabiliteringen som ska vara grundtanken i att använda sig av ett samhälleligt system.
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Aktuell hälsa

Ohälsa  utgör  ett  generellt  problem för  kvinnorna  i  fråga.  Sex  av  åtta  har  kroniska 
fysiska problem som är såpass allvarliga att de utgör ett hinder för kvinnorna att försörja 
sig via arbetsmarknaden. Vanligast  förekommande problem är smärta i kroppen som 
skapar nedsatt rörelseförmåga. Alla sex har regelbunden kontakt med läkarvården på 
grund av sin problematik. Som tidigare nämnt har sex av åtta av kvinnorna såpass stora 
psykiska svårigheter att det hindrar deras förmåga att försörja sig. I stort sett alla lider 
dock av någon form av psykiskt  hinder.  Vanligast  förekommande är  depression  och 
därefter  kognitiva  funktionsnedsättningar  och  ångest.  Två  av  åtta  har  någon  gång 
intensivvårdats  för  psykiska  besvär.  Ytterligare  två  medicinerar  för  sin  psykiska 
problematik.. Psykisk ohälsa har här blivit till ett problem som ett samhälleligt system 
kan adressera  i  och  med att  det  har  inverkat  på kvinnornas försörjning.  Innan dom 
psykiska problemen skiftar till en form där ett samhälleligt system har legitimitet att 
ingripa krävs det att resurser från det informella systemet fångar upp klienten. Även här 
kan det vara viktigt att inneha den kunskap som krävs för att kunna se att man själv är i 
behov av stöd i vissa situationer. Den typen av kunskap tillskansar man sig som tidigare 
nämnt  genom  samhället  i  sig.  Genom  plattformen  som  skolan  erbjuder,  genom 
arbetsplatsen eller i andra situationer där man relaterar till det samhälle som man lever i. 
Att ha större delen av sina resurser inom det samhälleliga systemet betyder att man 
behöver vänta tills problematiken är legitim för dem att adressera. I regel betyder detta 
också att man väntar tills problemet är av såpass allvarlig karaktär att en myndighet ser 
det som sin plikt att ingripa.

Ekonomisk situation

De kvinnorna som är ensamstående får i regel ungefär två tredjedelar av sin inkomst 
från försörjningsstöd. Den resterande delen består av andra typer av socialförsäkringar 
såsom Habiliteringsstöd  och bostadsbidrag.  Tittar  man på  hur  försörjningsstödet  har 
förändrats  över  tid  för  de  här  kvinnorna  har  inga  större  förändringar  skett,  ungefär 
samma summa har betalts ut för att täcka ungefär liknande behov under åren.

Tre  av  de  tio  kvinnorna  har  skulder  till  kronofogden.  Bidrag  till  att  betala  skulder 
beviljas enligt regelverket aldrig av socialtjänsten. Det innebär att skulderna troligen 
kommer att ligga kvar under den tid som man uppbär försörjningsstöd, eller avbetalas 
mycket långsamt.

De  kvinnor  som  lever  med  en  partner  får  cirka  en  tredjedel  av  sin  inkomst  från 
socialtjänsten. Detta på grund av att deras partner har en inkomst som är högre än vad 
hans del av ett socialbidrag för två skulle ha blivit.33 Inkomsterna handlar i tre av fyra 
fall om andra former av socialförsäkringar som maken är berättigad till. I ett fall om 
makens lönearbete. Makarna ofta har en heltäckande sjukersättning som alltså innebär 

33Då ekonomin är delad i ett hushåll räknas samlevande pars ekonomi samman. En sambos inkomst påverkar därmed hur mycket den   
   andra får i socialbidrag
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en högre summa än socialbidragsnormen och som i sin tur påverkar hur mycket som 
utgår  i  socialbidrag  till  den  gemensamma  ekonomin.  I  praktiken  betyder 
försörjningsplikten  makar  emellan  att  större  delen  av  kvinnornas  inkomst  är  dem 
tillhanda  via  det  informella  systemet  i  och  med  att  den  består  av  pengar  som  är 
adresserade till  deras partner.  På så vis är behovet av pengar tillgodosett genom det 
informella  system som utgörs  av relationer och privatlivet.  Som tidigare nämnt gör 
ekonomiska frågor att informella system blir tätt sammanlänkade med de samhälleliga 
systemens  krav  på  hur  försörjnings  ska  utgå  och  varför  man  har  rätt  till  den.  De 
informella systemen är som också tidigare nämnt inte speciellt stabila hos de aktuella 
kvinnorna.  Ekonomin  och  dess  olika  krav  och  förpliktelser  bidrar  troligen  till  att 
anstränga de icke fungerande informella systemen än mer.

Min undersökningsgrupp följer Daly och Rakes forskningsresultat gällande att män till 
större utsträckning har tillgång till behovsprövade socialförsäkringar än kvinnor.34 Alla 
de kvinnor som jag har undersökt har som sagt någon gång ansökt om sjukersättning 
och fått avslag. Medan alla de gifta kvinnorna utom en i undersökningen har en partner 
som mottar full sjukersättning. Undersökningsgruppen är dock för liten för att man ska 
kunna dra några slutsatser av det. 

Insatser

Fyra av kvinnorna har bostäder som antingen är eller har varit bostadssociala kontrakt. 
Ett bostadssocialt är en insats som kan användas ifall en klient har varit i riskzonen för  
att bli vräkt på grund av obetalda hyror eller andra störningar. Socialtjänsten finns då 
med som borgenär under ett år för att hyresvärden ska ha en garanti på att uteblivna 
hyresbetalningar inte ska uppstå.  Efter ett  år  görs en besiktning.  Om inga uteblivna 
hyror, skador eller störningsärenden har inkommit bor klienten kvar ytterligare ett år, nu 
utan  socialtjänsten  som borgenär  men  fortfarande  med  dem som mellanhand.  Efter 
ytterligare  ett  problemfritt  år  övergår  kontraktet  till  fullo  till  klienten.  Genom 
socialtjänstens borgen ger man hyresvärden incitament för att inte utföra vräkningen 
och därmed ge hyresgästen tid för att stabilisera sin situation igen.35 Kontrakten i de 
aktuella  fallen  har  både  handlat  om  nyinflyttning  i  bostäder  och  omvandling  av 
klientens egna kontrakt  för att  kunna rädda ett  kontrakt där  hyresgästen riskerar  att 
vräkas. I och med ett bostadssocialt kontrakt har det samhälleliga systemet närmat sig 
det som annars anses vara privata frågor som avhandlas inom det informella systemet. 
Att gå in som garant för att någon ska sköta sig är en form av överförmyndarskap. I det  
långa  loppet  är  dock insatsen  avsedd att  fungera  rehabiliterande  då  ett  samhälleligt 
system för en begränsad tid kan sägas ta över ansvaret för de konsekvenser som uppstått 
utifrån  att  det  informella  resurssystemet  inte  har  varit  stabilt  nog  för  att  se  till  att 
nödvändiga relationer med till exempel hyresföretag har fungerat. Det ger då utrymme 
för att stärka det informella systemet.  

34Daly, Rake Gender and the welfare state 2003
35Riktlinjer för bostadssocialt kontrakt; Uppsala Kommun
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I  vissa  fall  uttrycks  det  i  journalerna  att  klienterna  önskar  insatser  som  ännu  inte 
beslutats om. Det gäller då oftast förmedlingsmedel (som avser att socialtjänsten bistår 
med att fördela en klients inkomster genom att betala aktuella räkningar och se till att 
resterande  belopp  kommer  klienten  till  handa).  Även  godman  efterfrågas  ofta.  Att 
socialtjänsten beviljar en godman syftar till att socialtjänsten beslutat att betala arvode 
till någon för att denne ska ta tillvarata klientens intressen och företräda den i kontakten 
med  myndigheter.  Godmän  kan  också  vara  behjälpliga  när  det  gäller  att  fördela 
ekonomiska resurser och sköta betalningar36 . Vilket kan sammanfattas som att det mest 
efterfrågade (men ännu ej godkända) stödet är hjälp med administrativa uppgifter såsom 
betalning  av  räkningar,  annan  hantering  av  pengar  och  kontakt  med  myndigheter. 
Enstaka personer har redan etablerade beslut om förmedlingsmedel och godmän, men i 
betydligt  fler  journaler  är  rätten  insatserna  ännu  inte  behandlade.  Kontaktperson  är 
också  en  insats  som  nämns  som  önskvärt  i  fyra  av  journalerna.  I  två  fall  är 
kontaktpersoner etablerade och i två fall är behovet under utredning. Kontaktpersonen 
uppgift  är att vara ett stöd för klienten i vardagslivet,  en viktig uppgift är också att  
hindra isolering från att uppstå för klienter som inte har ett väletablerat nätverk i övrigt37 

Klienterna  efterfrågar  alltså  över  lag  fler  samhälleliga  insatser.  De  insatser  som 
efterfrågas är också av mer stöttande karaktär och kan därför sägas ligga närmre den 
privata sfären och det informella systemet än vad till exempel försörjningsstödet gör. 
Detta är också data som talar för att kvinnorna till stor del ersätter uteblivna informella 
resurser med samhälleliga system. Insatserna är alltså efterfrågade av kvinnorna själva 
och inte behov som har identifierats av socialtjänsten. På samma sätt som kvinnorna 
som fortsätter i arbetsrehabilitering utan att krav finns kan man här tänka sig att de 
behov som uppfylls  här  helt  eller  delvis  egentligen är  av en mer social  eller  privat 
karaktär. 

Sammanfattning av resultat

Gemensamt för de åtta kvinnorna är att många har instabila  familjeförhållanden och 
inkomster som till stor del är beroende av deras partners sociala försäkringar. Många har 
har  ingen  erfarenhet  vad  det  gäller  skolgång  utöver  grundskola.  Många  har  också 
bristande  erfarenheter  av  arbetslivet.  Det  är  vanligt  att  fysisk  och  psykisk  ohälsa 
förekommer och har förekommit baktåt i tiden. Alla har varit sjukskrivna i omgångar 
men få har haft sjukersättning. Många av klienterna efterfrågar att få en kontaktperson 
som insats.  När  det  gäller  funna  fenomen är  det  viktigt  att  nämna att  samhälleliga 
system i några fal har visat sig motarbeta varandra och därigenom skapar problem för 
klienterna. Samt att arbetsrehabilitering inte har visat sig ge någon gynnsam effekt för 
de här klienterna.

36 http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Blanketter/Omsorg_o_stod/godmanskap_forvaltarskap_webb.pdf
37 http://www.uppsala.se/sv/Omsorgstod/Funktionsnedsattning-handikapp/Fritid--sysselsattning/Kontaktperson/
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6. Diskussion

Undersökningsgruppen har -som konstaterat redan i tidigare forskning- behov av fler 
hjälpinsatser från de samhälleliga systemen än enbart försörjningsstöd. Socialtjänstens 
journaler tar som också redan nämnt inte upp detaljerad information rörande faktorer 
och situationer där de inte har behövt gå in med någon insats. Det är alltså enbart de 
samhälleliga resurserna som syns i journalerna. Vad man kan se trots detta är att en del  
av  de  aktuella  samhälleliga  insatserna  är  av  samma karaktär  som resurser  som för 
många människor förekommer i informella och formella system. Stödjande insatser där 
hjälp i form av rådgivning, rättighetsbevakning eller möjlighet till  att få en borgenär 
återfinns till exempel för många människor som resurser vid det informella systemet. 
Även formella system arbetar som tidigare nämnt också ofta med rättighetsbevakning 
och rådgivning.  För den undersökta  gruppen hämtas många av dessa resurser  ur de 
samhälleliga systemen. Gruppen efterfrågar  även fler  insatser av samma karaktär av 
socialtjänsten. När det gäller arbetsrehabilitering har även två kvinnor i gruppen valt att 
stanna vid en arbetsrehabiliterande insats som inte är avsedd att leda till något arbete. 
Troligt är att kvinnorna här använder sina samhälleliga resurser för att tillgodose behov 
som för många människor ofta tillgodoses inom andra system. En trolig tolkning av 
detta utifrån Pincus och Minahans beskrivning över problem som kan uppstå i relation 
till  olika  system är  att  att  kvinnorna  saknar  informella  system som kan verka  som 
resurser och att  de samhälleliga systemen då tjänar som ett substitut.  Vad det  gäller 
gruppens  anhöriga  hämtar  också  dom  många  resurser  ur  samhälleliga  system. 
Möjligheten för kvinnorna att bygga ut sitt informella nätverk är därför begränsad i och 
med att varken dom eller deras anhöriga inte har några kontakter att bygga på. 

När det  gäller  efterfrågade insatser som kan återfinnas inom formella  system är det 
troligt att det snarare brister vid att kvinnorna inte har någon träning i att använda sig av 
resurser som befinner sig utanför det samhälleliga ramverket. Historiska händelser vad 
det  gäller  gruppen visar  också på att  deras  kontakt med utbildningssystemet  ofta  är 
begränsad. Både utbildningssystem och arbetsmarknad betraktas som två starka arenor 
vad det gäller att skapa kontakter och för att helt enkelt vänjas in i det samhället som 
man ska leva och fungera  i.  Saknar  man detta  i  kombination med andra  former av 
utsatthet är det troligt att man inte har så stora möjligheter att tillskansa sig användbar 
information  om  hur  man  använder  sig  olika  typer  av  resurser  inom  olika  system. 
Avsaknaden av utbildningskapital kan som tidigare nämnt även ge en systemteoretisk 
delvis förklaring till varför arbetsrehabiliterande insatser inte har varit speciellt lyckade 
för kvinnorna. Rehabilitering syftar generellt sett till att någon ska tränas för att återgå 
till ett normaltillstånd. De här kvinnorna har aldrig varit en del av arbetslivet och kan 
därför inte rehabiliteras tillbaka till det. I relation till Pincus och Minahns formulering 
av problematik kan alltså här sägas handla om att kvinnorna inte vet vilka användbara 
formella resurssystem som existerar eller hur man använder sig av dem.
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Samhälleliga system jobbar i regel -socialtjänsten i allra högsta grad- med att människor 
ska  ta  sig  bort  från  de  samhälleliga  systemen,  för  att  bli  självförsörjande  både 
ekonomiskt  och avseende problemlösning. Trots det har behoven för den undersökta 
gruppen inte blivit mindre under de år som de varit aktuella för försörjningsstöd, i vissa 
fall har de istället blivit fler. Med socialtjänstens motivation för att människor ska ta sig 
bort från ett liv enbart byggt på samhälleliga resurser är försörjningsstödet utformat så 
att det inte ska vara helt bekvämt att leva på det under en längre tid. Som ett exempel 
beviljas inte bidrag till kostnader som avser skulder. Ur ett kortsiktigt perspektiv blir 
detta  möjligen  ett  incitament  för  att  ta  sig  ur  ett  socialbidragsberoende.  Långsiktigt 
betyder  obetalda  skulder  att  till  exempel  hyresföretag  kan  neka  en  klient  att  få  en 
bostad. Då socialtjänsten har ansvaret för människor i nöd utan medel betyder detta att 
man där också har en insats för att ta hand om dem som har problem med att få ett 
hyreskontrakt,  varpå  ett  bostadssocialt  kontrakt  kan  bli  aktuellt.  Reglerna  för 
försörjningsstöd blir då en del av problematiken i att få en bostad. Precis som den här 
studien -och många andra- har visat är det i stor utsträckning olika former av problem 
som bidrar  till  att  socialbidragstagare  har  svårt  för  göra  sig  fria  från  beroendet  av 
samhälleliga system. Det är med andra ord inte speciellt ovanligt att någon som uppbär 
socialbidrag  också  har  problem  relaterade  till  boende.  Insatserna  för  att  hjälpa 
människor bort från beroendet av samhälleliga system består på så vis av att koppla dem 
till ännu fler sådana. Det ter sig också mycket komplicerat att ett samhälleligt system 
som socialtjänsten ska jobba med att rehabilitera människor till att försörja sig själva 
och ha fungerande resurser för att  kunna ta  hand om nödvändiga kontakter som till 
exempel  hyreskontrakt.  Trots  det  har  socialtjänsten  bara  legitimitet  att  adressera 
klienterna  först  när  problemet  har  blivit  såpass  omfattande att  det  skapar  ohållbara 
konsekvenser. Det är här tydligt att regler inom de samhälleliga systemen ger upphov 
till nya problem på det vis som Pincus och Minahans problembeskrivning talar om. I 
och med att undersökningsgruppen som tidigare nämnt nästan enbart verkar hämta sina 
resurser ur samhälleliga system är det troligt att även lösningen på de nya problemen 
kommer att behöva hämtas ur de samhälleliga systemen. Arbetet med att leda människor  
bort från de samhälleliga systemen verkar därmed kunna ha en motsatt verkan.

För de kvinnor som lever med en partner är deras ekonomi till  stor del kopplad till 
privata resurser i och med att deras makar får den största delen av den gemensamma 
inkomsten, samt för att kvinnornas socialbidrag regleras av vilken inkomst som deras 
partner har. Det är värt att reflektera över huruvida det är en god idé att ekonomi och 
privata relationer ska behöva vara så nära sammanlänkade hos en grupp människor som 
tydligt har svårigheter på båda planen. Här är det en generell lagstiftning som fastslår att 
makar har försörjningsplikt vilket gör att bestämmelsen ligger djupare rotad än riktlinjer 
för  socialtjänstens  regelverk.  I  och med att  privata  och ekonomiska  problem verkar 
följas åt och påverka varandra tycker jag ändå att det finns fog för att reflektera över om 
det  främjar  eller  stävjar  syftet  med samhälleliga insatser  som alltså  är  att  stärka  en 
människa till att bli självförsörjande. Om det socialbidrag som man uppbär blir mindre 
utifrån att ens partner mottar ersättning för att denne är sjuk tror jag att detta snarare gör 
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det svårare att  bygga välfungerande resurser utanför samhället.  Beroendet bli istället 
multipelt för både maken och kvinnan. Det blir utifrån Pincus och Minahans termer 
fråga  om  två  system  som  motarbetar  varandra  i  och  med  att  den  generella 
försörjningsplikten  verkar  bidra  till  att  hålla  kvar  kvinnorna  i  beroendet  av 
försörjningsstöd.

De fyra olika typerna av problem som Pincus och Minahans har formulerat gällande 
resurssystemen kan utifrån ovanstående diskussion i allra högsta grad återfinnas bland 
undersökningsgruppen. Deras vidsträckta relation till samhälleliga system i allmänhet 
och till socialtjänsten i synnerhet tycks därmed vara en del av problematiken som skapar  
ett långvarigt beroende av försörjningsstöd. Detta talar i sin tur om att individer som har 
sina resurser fördelade jämnt över de resurssystem som Pincus och Minahan talar om 
har ett försprång i samhället gentemot undersökningsgruppen. Genom att ha resurserna 
jämnt fördelade har man för det första bättre tillgång till det som ofta är huvudnyckeln 
till  samhället;  Allsidig kunskap om hur samhället är uppbyggt och fungerar då olika 
system visar olika vinklar av företeelser. För det andra har man tillgång till vad man kan 
kalla för expertis över de områden som man har behov av hjälp inom. Som Pincus och 
Minahan  anför  har  de  olika  systemen  har  olika  möjlighet  att  hjälpa  till  inom olika 
områden.  Till  exempel  har  psykisk ohälsa  som tidigare  nämnt  visat  sig  var  en  stor 
gemensam faktor för många av kvinnorna och i  vissa fall  också en direkt orsak till  
problematik. Dessa problem kan bara adresseras från en myndighet då problemet har 
blivit  såpass  omfattande  att  det  medför  stora  konsekvenser.  Om  de  inverkar  på 
ekonomiska förhållanden eller förmågan att på andra sätt ta hand om sig själv och de 
som man ansvarar för. Ifall andra resurssystem fanns tillgängliga skulle problematiken 
förhoppningsvis kunnat ha upptäckts innan det hade blivit en myndighetsfråga.

Jag anser att den här studien har visat att det är viktigt att aktivt arbeta med att resurser 
utanför  de  samhälleliga  systemen  utvecklas  och  används.  Det  finns  onekligen  en 
motsägelse i att koppla klienter till insatser inom samhälleliga system som ska arbeta för  
att leda klienter bort från de samma. För att detta ska fungera är det troligtvis viktigt att 
insatserna är utformade på ett sätt så att de liknar de system som insatserna är avsedda 
att leda över klienterna till. Steget mellan de samhälleliga systemen och andra system 
ska alltså inte vara så långt. För att göra det anser jag att det finns en stor vinst i att 
socialtjänsten till så stor del så möjligt jobbar med fältarbete, som en integrerad del i 
olika delar av samhället. På så vis är inte socialtjänsten till utformningen ett fristående 
system som löser alla de behov av insatser som uppstår internt. Det är troligen bättre om 
socialtjänstens och socialsekreterarens närvaro är av en mer generell karaktär. På så vis 
blir risken för stigmatisering som idag  kan komma av att ha många av sina resurser 
hämtade ur ett samhälleligt system troligtvis mindre. Detta eftersom det då inte är lika 
definitivt att vända sig till socialtjänsten. 
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Ett  problem gällande att  integrera  socialtjänsten mer i  resten av samhället  är  att  en 
myndighet inte har legitimitet att arbeta inom alla fält. Jag anser dock att den generella  
närvaron kan bestå  av informativt  och preventivt  arbete.  Som tidigare nämnt är  det 
viktigt  att  förstå  samhällets  funktioner  för  att  kunna  använda  sig  av  dess  resurser. 
Samhälleliga system generellt borde därför tjäna på att arbeta på att i preventivt syfte 
arbeta med att ge unga människor kunskap om vilka redskap som kan användas innan 
ett problem får stora konsekvenser. 

Förslag till fortsatt forskning

Pincus  och  Minahans  systemteoretiska  ramverk  har  enligt  mig  visat  sig  mycket 
användbart  i  den  aktuella  studien.  Förutom  teorier  om  resurssystem  har  de  också 
utformat  ett  kategoriseringssystem  gällande  hur  socialarbetare  kan  strukturera  sitt 
arbete. Genom att definiera vilken position man har gentemot klienten i och med sin 
yrkesroll kan man jobba med de faktorer och på det sätt som man har bäst tillgång och 
möjlighet att förändra. Systemet bygger på fyra generella väga som man kan nå klienten 
på. De definierar bland annat om situationen gör att det mest verksamma är att arbeta 
med  direkta  insatser  eller  genom  att  adressera  faktorer  som  omger  klienten.  En 
intressant  och  användbar  studie  vore  här  att  analysera  befintliga  insatser  genom 
kategorierna för att på så vis få en bild av hur de skulle kunna utvecklas.
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