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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur insatser och förutsättningar för ekonomiskt 
bistånd formuleras och individanpassas inom försörjningsstöd för unga vuxna. De 
frågeställningar som används behandlar hur gruppen unga vuxna biståndstagare konstrueras, 
hur socialsekreterare definierar insatser utifrån klientens behov, samt hur förutsättningar för 
bistånd formuleras och huruvida dessa upprättas med hänsyn till klientens individuella 
situation. Frågeställningarna berör det sociala arbetets normförmedlade praktik, både utifrån 
hur gruppen unga vuxna konstrueras men också utifrån hur gruppens behov motiverar de 
insatser som de unga vuxna anses behöva. I studien granskades utredningsdokument 
inhämtade från ett team av socialsekreterare som arbetar med handläggning av ekonomiskt 
bistånd för gruppen unga vuxna. De unga vuxna som teamet arbetar med befinner sig i 
åldersspannet 18-25 år och uppbär ekonomiskt bistånd. Kännetecknande för gruppen är, 
förutom behovet av ekonomiskt bistånd, en utbredd social problematik som många gånger 
innefattar psykisk ohälsa, svagt socialt nätverk och avbruten skolgång. 
Utredningsdokumenten gällande denna grupp studerades med hjälp av diskursanalys. I 
analysen tillämpades institutionell teori med fokus på formella och informella normer samt 
övergången till vuxenlivet. För att ytterligare nyansera socialsekreterarnas bedömningsarbete 
gällande gruppen unga vuxna tillämpades ett teoretiskt perspektiv om teknologier inom 
människobehandlande organisationer. Med hjälp av det teoretiska perspektivet om 
vuxenblivande antyder resultatet att de informella normerna som kännetecknar 
vuxenblivandeprocessen återfinns i socialsekreterarnas bedömningar och 
behovsformuleringar. Det teoretiska perspektivet om teknologier belyser i vår analys hur 
klienter bedöms utifrån närheten till arbetsmarknaden. Resultatet av denna studie kan belysa 
normativa föreställningar som återfinns i de professionellas beskrivning och 
behovsformulering för gruppen unga vuxna biståndstagare.  
 
Nyckelord: Unga vuxna, försörjningsstöd, vuxenblivande. 
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1. Inledning 
Unga vuxna uppmärksammas idag allt oftare som en egen grupp i samhället. Gruppen lyfts 
bland annat fram i anknytning till diskussioner om arbetsmarknaden och bostadssituationen, 
samt utifrån generationsklyftan som pekar på att det finns stora skillnader i materiell standard 
mellan gruppen unga vuxna och äldre generationer (Vogel, 2002; Kravchenko, 2014). 
Uppmärksammandet av unga vuxna som en grupp, verkar därmed bottna i samhälleliga och 
strukturella omständigheter som försvårar många unga människors möjligheter att bli vuxna i 
dess fullständiga mening. Exempel på omständigheter som i en svensk kontext utgör hinder 
för denna transition är destabiliseringen av välfärdsstaten, färre möjligheter för unga vuxna att 
hitta en hållbar boendesituation, samt svårigheter att komma ut i egen försörjning i en tid då 
arbetsmarknaden i större utsträckning präglas av osäkra arbetsvillkor och högre krav på 
utbildning och kompetens (Vogel, 2002). Myndigheter vittnar om att unga vuxnas 
ekonomiska situation i regel är sämre än för äldre grupper, och svårigheterna för vissa av de 
unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden får även konsekvensen att de stängs ute från 
stora delar av det trygghetssystem som förutsätter att den unga vuxna lönearbetat. 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2013) Förutom de strukturella 
omständigheter som tycks försvåra övergången till vuxenlivet och således ringar in gruppen 
unga vuxna, framstår också samhällsklimatet som förespråkar individualisering och ökade 
möjligheter att själv välja hur man vill forma sin biografi (livsresa) som en anledning till 
varför unga vuxna kommit att betraktas som en egen målgrupp (Lidström, 2009; Kravchenko, 
2015). 
 
Utifrån ovan nämnda omständigheter har behovet uppstått att kunna prata om unga vuxna som 
grupp. Detta har genererat en bild av en enhetlig grupp som av olika samhällsaktörer har 
tillskrivits vissa egenskaper. Det kan finnas ändamålsenliga skäl till att prata om unga vuxna 
som en homogen grupp, inte minst utifrån de strukturella omständigheter som samtliga i 
gruppen ställs inför. Framställningen av gruppen nyanseras dock troligtvis beroende på vilken 
kontext den framträder inom. I denna studie riktas ljuset mot unga vuxna som uppbär 
ekonomiskt bistånd. Samtliga av de unga vuxna som denna studie berör, handläggs inom ett 
särskilt team för ekonomiskt bistånd för unga vuxna. Denna verksamhet fokuserar på unga 
vuxna i åldern 18-25 år som har behov av både ekonomiskt bistånd och rehabilitering. Arbetet 
med gruppen motiveras utifrån det faktum att vissa av de unga vuxna bidragstagarna uppvisar 
stora svårigheter och hinder att tillgodogöra sig hjälp från andra myndigheter och berörda 
verksamheter. Vidare beskrivs hur dessa klienter är i behov av samordnade insatser för att 
kunna närma sig arbetsmarknaden, och det finns därmed ett behov av en socialsekreterare 
som kan agera som spindeln i nätet och på ett mer omfattande sätt arbeta för att hjälpa 
klienten i kontakten med övriga professionella. Detta för att försäkra att klientens rättigheter 
och möjligheter tas tillvara (bilaga 2). 
 
Som framgår ovan befinner sig den undersökta målgruppen i åldersspannet 18-25 och uppbär 
försörjningsstöd. Klienterna bedöms ha rehabiliteringsbehov och svårigheter att ta vara på 
sina egna rättigheter. Många av dessa individer lever marginaliserade liv och anses riskera att 
fastna i ett långvarigt socialt utanförskap om de inte synliggörs och fångas upp av aktörer 
inom det sociala skyddsnätet. Det är diskursen kring dessa individer som utgör föremålet för 
vår studie. Genom att lyfta fram diskursen i utredningar om rätten till ekonomiskt bistånd för 
klienter inom denna målgrupp, ämnar denna studie att belysa hur gruppen unga vuxna 
konstrueras enligt formella och informella normer som förmedlas via det sociala arbetets 
praktik. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur insatser och förutsättningar för ekonomiskt 
bistånd formuleras och individanpassas inom försörjningsstöd för unga vuxna.  
 
Frågeställningarna är följande: 
Hur konstrueras gruppen ”unga vuxna” inom den försörjningsstödsverksamhet vi undersökt? 
Hur definieras insatserna efter individens behov?  

- På vilket sätt? 
Hur formuleras förutsättningar för ekonomiskt bistånd inom gruppen unga vuxna? 

- Tar förutsättningarna hänsyn till individens situation? 
 

2.1 Begreppsförklaring  
I den tidigare forskningen som presenteras nedan används varierande begrepp för att på olika 
sätt belysa arbetet som omfattar de unga vuxna. Exempel på detta är de två begreppen 
”ekonomiskt bistånd” och ”försörjningsstöd”. I denna studie används genomgående dessa två 
begrepp synonymt med varandra. Detta med anledning av att de båda begreppen återfinns 
inom diskursen och det praktiska arbete som socialtjänsten bedriver.  På samma sätt används 
begreppen ”socialsekreteraren” och ”den professionella” synonymt med varandra.  
 
Med anledning av att vårt material är hämtat från ett team av socialsekreterare som enbart 
handlägger ärenden rörande unga vuxna används i detta arbete ibland benämningen unga 
vuxna-teamet.  

3. Bakgrund  
Några av de mest centrala strukturella omständigheter som unga vuxna i dagens Sverige har 
att förhålla sig till är bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och det underläge gällande 
materiell standard som de befinner sig i vid en jämförelse med äldre generationer. Nedan 
presenteras dessa tillsammans med en summering av en rapport från Länsstyrelsen som 
behandlar unga vuxna med försörjningsstöd. Avsnittet är till för att belysa medvetenheten 
kring de mångfacetterade problem de unga vuxna som uppbär försörjningsstöd kan ha, samt 
hur professionellas arbete med de mest utsatta unga vuxna biståndstagarna kan förbättras. 
 
För att kunna tala om unga vuxna som en grupp görs ofta vissa begränsningar, främst gällande 
ålder. I den bakgrund och tidigare forskning som presenteras, framgår det implicit att även 
åldern blir sekundär i relation till hur väl individen hanterar sin transition till vuxenlivet. Man 
kategoriseras alltså inte som ung vuxen hur länge som helst, oavsett hur väl man lyckats i sitt 
vuxenblivande. Har individen rent åldersmässigt passerat den målgrupp som benämns som 
unga vuxna, innebär det också att individen inte längre kan bli föremål för de insatser som 
riktas mot gruppen. I den bakgrund och tidigare forskning som presenteras och på olika sätt 
berör målgruppen unga vuxna, används varierande åldersmässiga avgränsningar. De olika 
avgränsningarna får i dessa fall utgöra exempel på hur målgruppen unga vuxna kan ringas in i 
en samhällspolitisk kontext.  
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3.1 Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 
År 2013 publicerades en rapport som redovisade en kartläggning av unga vuxnas 
bostadssituation i Sverige (Hyresgästföreningen, 2013). Gruppen unga vuxna omfattade i 
studien personer i åldern 20-27 år. Studien visade bland annat att andelen unga vuxna som 
hade egen bostad, det vill säga bostadsrätt, hus eller lägenhet med förstahandskontrakt, 
uppgick till 51 % 2013. Det är den lägsta uppmätta andelen sedan undersökningen först 
genomfördes 1997. Dessa 51 % kan jämföras med att det år 1997 var 62 % unga vuxna som 
hade egen bostad. Andelen unga vuxna som bor i andra hand, flyttar runt hos kompisar eller 
bor kvar hemma hos föräldrarna har dessutom ökat. Siffrorna visar att nästan en fjärdedel av 
de unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar, till skillnad mot att det år 1997 var 15 % av de 
unga vuxna som bodde kvar i föräldrahemmet. Enligt rapporten finns det 148 000 unga vuxna 
som ofrivilligt bor kvar hos sina föräldrar. Dessa uppgifter kan ställas i relation till att det år 
2013 byggdes 29 000 bostäder i Sverige; av dessa 29 000 var endast 1 464 ettor med kök eller 
kokvrå och 845 studentlägenheter. Totalt 158 av landets 290 kommuner uppgav dessutom i 
Boverkets undersökning att de hade brist på bostäder för unga (Ibid.). 
 

3.2 Unga vuxnas situation på arbetsmarknaden  
I Sverige har den så kallade ungdomsarbetslösheten ökat under flertalet år. År 2003 uppgick 
antalet unga arbetslösa i åldern 15-24 år till 40 000. År 2012 uppgick antalet till 134 000 
personer (Nilsson & Svärd, 2013). I relation till undersökningen om den stigande 
arbetslösheten, står det faktum att fler unga vuxna genomgår kortare perioder av arbetslöshet, 
antingen på grund av visstidsanställningar eller som ett resultat av att fler unga söker jobb vid 
sidan av sina studier. Att allt fler unga vuxna studerar och är kortvarigt arbetssökande under 
exempelvis skollov, och att de studerande rent statistiskt räknas som arbetslösa påverkar 
också statistiken. Sammantaget finns det alltså i dagsläget fler unga vuxna som är benägna att 
röra sig till och från arbetsmarknaden under kortare perioder (Ibid.).  
 
I Sverige finns också ett stort antal unga personer som varken arbetar eller studerar. De saknar 
sysselsättning men står inte till arbetsmarknadens förfogande, och de har ofta gått längre 
perioder i livet utan att studera eller arbeta. I rapporten uppskattas att det finns runt 20 000 
personer i Sverige som saknar känd aktivitet, vilket innebär att gruppen utgörs av individer 
som har eller riskerar att få stora problem att etablera sig på arbetsmarknaden och sedermera i 
samhället. Dessa personer har varken arbetat eller studerat under en treårsperiod, och har ofta 
ett begränsat kontaktnät vilket förstärker behovet av stöd. Gemensamt för denna grupp är att 
personerna ofta har kort utbildning och av den delen som är utrikesfödda så är 
vistelseperioden ofta begränsad till under fem år (Ibid.).  
 
Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden utgör tillsammans med generationsklyftan gällande 
materiell standard mellan unga vuxna och äldre generationer (som tidigare nämnts i 
inledningen) centrala ämnesområden för samhällsdebatten som rör unga vuxna. Nedan 
redovisas resultat från en undersökning om handläggningen av ekonomiskt bistånd för 
gruppen unga vuxna.  
 

3.3 Unga vuxna med försörjningsstöd  
Under år 2006 granskade Länsstyrelsen socialtjänstens arbete med gruppen unga vuxna i 
åldern 18-24 år som uppbar ekonomiskt bistånd.  Granskningen koncentrerades till 80 olika 
ärenden på totalt tio olika socialkontor i Stockholms län. Undersökningen gjordes med 
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anledning av det stora antalet unga vuxna som riskerade att hamna långt från 
arbetsmarknaden, med långvarigt bidragsberoende och utanförskap som följd. Länsstyrelsen 
skriver i sin rapport att de främsta orsakerna till att unga personer finner sig i behov av 
ekonomiskt bistånd är arbetslöshet, psykisk ohälsa, avbrutna studier och annan social 
problematik. Till dessa orsaker kan också räknas att personen inte är berättigad ersättning från 
a-kassa eller Försäkringskassan. Granskningen visade dessutom att det fanns en grupp 
långvarigt bidragsberoende personer som led av psykisk ohälsa eller vars liv präglats av 
omfattande social problematik. I mer än hälften av fallen var försörjningsstödet förknippat 
med någon form av villkor, exempelvis närvaro på arbetsplats eller att sköta kontakten med 
andra i det professionella nätverket. Tydliga bedömningar av den enskilda klientens 
hjälpbehov och motivering av insatser saknades emellertid i många av fallen, och den 
information som fanns om klienten användes inte alltid för att motivera bedömning och val av 
insats.  Det framgick även att det i nästan 70 % av de ärendena som granskades saknade en 
plan för hur klienten skulle bli självförsörjande (Länsstyrelsen, 2007).  
 
Resultaten av den granskning som Länsstyrelsen genomförde, var en fingervisning gällande 
vilka områden inom handläggning av försörjningsstöd för unga vuxna som kunde förbättras. 
En av synpunkterna var att det fanns behov av att förtydliga de krav som ställs på klienterna i 
samband med biståndsbedömning. Kraven bör stå i relation till individuella förutsättningar 
och klientens enskilda förmåga att genomföra insatserna (Ibid.). Vidare ansåg man att det var 
problematiskt att en större del av de mål och insatser som handläggarna arbetade utifrån var 
riktade mot personer som befann sig i arbetslöshet men bedömdes ha förutsättningar att hitta 
en sysselsättning. Detta i kontrast till den tredjedel av de unga vuxna som inte bedömdes stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Länsstyrelsen förespråkade i sin rapport att socialtjänsten 
skulle ägna större tanke åt utformningen av insatser som riktas mot personer vars 
bidragsberoende har mer komplexa orsaker. Vid utformandet av individuellt anpassade 
insatser ansåg Länsstyrelsen också att det bör läggas vikt vid att använda planen för 
självförsörjning som ett verktyg att arbeta med, och att denna plan ska vara utformad 
tillsammans med klienten istället för att enbart vara en produkt av myndighetsperspektivet 
(Ibid.).  
 
De faktorer som beskrivits ovan är delar i det sociala arbetet som de professionella måste 
förhålla sig till i det direkta arbetet med handläggning av ekonomiskt bistånd för unga vuxna. 
 
 

3.4 Disposition 
Denna studie inleds med en redogörelse av tidigare forskning som behandlar gruppen unga 
vuxna i relation till socialpolitiska insatser och ekonomiskt bistånd. Sedan följer ett 
teoriavsnitt där ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anläggs. Institutionell teori i 
kombination med en ansats om teknologier inom människobehandlande organisationer, läggs 
också till studiens teoretiska ramverk. Efter detta följer ett avsnitt som behandlar 
diskursanalys som studiens metodologiska ansats. Här diskuteras också urval, 
tillvägagångssätt och etiska överväganden. Metodavsnittet avslutas med en kort reflektion 
kring personliga erfarenheter. Sedan följer resultatdelen, vilken delats upp i tre teman utifrån 
studiens teoretiska ansats. Efter detta presenteras diskussionsavsnittet där vi återknyter till 
tidigare forskning och avslutar med en reflektion gällande vidare forskning. 
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4. Tidigare forskning 
I forskning om sociala problem kan förklaringsmodellen delas upp i olika nivåer (Swärd, 
1999). Den första är den överordnade nivån, där strukturella förhållanden anses ligga till 
grund för sociala problem. Sedan följer den organisatoriska nivån, som fokuserar på 
organisationers förhållanden till de olika problemen. Den tredje nivån utgörs av medborgarna, 
det vill säga de som ses som bärare av problemen. Forskare finner ibland svårigheter att 
genomföra studier om sociala problem annat än på individnivå, och osäkra 
undersökningsresultat som fokuserar på individuella förhållanden kan utgöra grogrund för 
orsaksförklaringar präglade av moralisering knuten till den enskilda individen (Ibid.). Utifrån 
ovanstående har vi sett skäl att studera konstruktionen av gruppen unga vuxna ur en 
organisatorisk och socialpolitisk kontext. Detta för att kunna undersöka fenomenet ur andra 
perspektiv än enbart det individuella.  
 
I detta avsnitt följer en redogörelse av tidigare studier av det ekonomiska biståndets karaktär 
och bedömningsprocess. Detta görs utifrån en historisk kontext som redovisar de 
moraliserande, kategoriserande och villkorande inslag som präglat, och än idag präglar, det 
sociala arbetet. Forskning visar vilka typer av insatser som kan erbjudas den enskilde i 
samband med biståndstagandet, samt vilka syften som kan motivera valet av insats. Utöver 
detta refereras också till forskning om hur socialtjänstens organisationer för ekonomiskt 
bistånd utformas och förhåller sig till socialpolitiska mål och samhälleliga påtryckningar. 
 

4.1 Unga vuxna och socialpolitiska insatser 
I denna studie har vi använt oss av forskning om vuxenblivande och de transitionsstadier som 
kännetecknar övergången från ung till vuxen, samt vilken påverkan välfärdsstatliga policyer 
kan ha på denna transition.  
 
Enligt tidigare forskning (Esping-Andersen, 1990, 1999) som kategoriserat europeiska 
välfärdsregimer, benämns Sverige och övriga nordiska länder som representanter av den 
socialdemokratiska välfärdsmodellen. Modellen kännetecknas av en generös familjepolitik 
och strävan efter en jämlik fördelning av samhälleliga resurser. En utbredd 
socialförsäkringsmodell som baseras på medborgarskap, samt allmänna förmåner, är också 
typiskt för den socialdemokratiska välfärdsmodellen. I och med kopplingen mellan 
kvalificeringsvillkor (exempelvis en viss period av lönearbete) och tillgänglighet till de 
förmåner som är inbyggda i det socialpolitiska systemet, ställs barn och unga utanför denna 
modell såvida de inte ingår i en familj. Som enskilda aktörer riskerar därför unga vuxna att 
osynliggöras i relation till välfärdsmodellen, inte minst med tanke på att det blivit svårare för 
dessa att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed också svårare att få tillgång till de 
bidrag som kännetecknar välfärdsstaten (Höjer & Sjöblom, 2011; Eydal & Satka, 2006).  
Trots att barn och unga inte omfattas av den inkomstbaserade socialförsäkringsmodell som 
kan sägas vara typisk för Sverige, blir de emellertid objekt för socialt arbete och inkluderas på 
så vis i välfärdsmodellen.  
 
I likhet med kategoriseringen av välfärdsregimer, finns forskning (Vogel, 2002) som 
framställer den Europeiska Unionen som indelad i olika homogena regimer utifrån hur 
enskilda nationers välfärd produceras. Sverige ingår i den nordiska regimen (the Nordic 
cluster), vilket kännetecknas av institutionella välfärdsstater som har en hög grad av 
sysselsättning i kombination med höga sociala omkostnader. Dessa länder kännetecknas också 
av svaga familjeband och till viss del ojämlik inkomstfördelning. Den välfärdsstat som 
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existerar i den nordiska regimen har sin största påverkan och betydelse just i dessa länder. 
Betydelsen av välfärdsstaten yttrar sig bland annat i det faktum att de nordiska länderna har en 
arbetsmarknad som bidrar till en materiell välfärd som sprids ut över hela befolkningen. 
Skattesystem som finansierar generösa välfärdsfunktioner bidrar också till att mer djupgående 
statliga ingripanden ofta kan undvikas (Ibid.).  
 
Enligt Vogel har de unga vuxna i de nordiska länderna lägre materiell standard än äldre 
invånare. Detta på grund av det faktum att unga vuxna i dessa länder har en tendens att flytta 
hemifrån innan de har en säkerställd etablering på exempelvis arbetsmarknaden eller 
bostadsmarknaden. I jämförelse med länder i södra Europa, där man som ung vuxen av 
tradition i större utsträckning stannar i sitt föräldrahem under tiden som man skaffar sig 
utbildning, arbete eller ett stabilt förhållande, blir därför de unga vuxna i de nordiska länderna 
föremål för en mer otrygg tillvaro.  
 
Det materiella generationsglappet mellan unga vuxna och äldre kan relateras till den förlängda 
vägen till vuxenlivet. Att unga människor i de nordiska länderna inte har en lika hög materiell 
standard som de i övre medelåldern och jämnåriga i övriga regimer kan bland annat ha sin 
orsak i ökad arbetslöshet bland unga, samt att utbildningslängden har ökat i de nordiska 
länderna. Den ökade utbildningslängden i kombination med den höga arbetslösheten leder 
inte sällan till ett senare inträde i arbetslivet och en generellt sett minskad arbetssäkerhet. 
Detta får i sin tur konsekvensen av en senare och i större utsträckning osäker inkomst, vilket 
kan resultera i att man flyttar hemifrån senare och skjuter fram att ingå partnerskap och skaffa 
barn (Ibid.). Walther (2006) menar att övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv 
karaktäriseras av ett ”fram-och-tillbaka-förhållande”, där unga vuxna kan pendla mellan 
perioder av ungdomslikt beteende och den typ av självständighet som kännetecknar 
vuxenlivet. Växlingen mellan perioder av beroende och självständighet benämns på svenska 
som ”jojo-övergångar” och synliggörs också på så vis att de som befinner sig i denna 
övergång ofta kategoriserar sig själva som ”unga vuxna” snarare än ungdomar eller vuxna 
(Höjer & Sjöblom, 2011; Walther, 2006). 
 
Den ovan beskrivna forskningen om välfärdsregimer tydliggör det faktum att den 
socialpolitiska organisationen och kategoriseringen skapar mer eller mindre gynnsamma 
möjligheter för individer att inkluderas i det sociala trygghetssystemet. Tidigare forskning har 
också belyst hur unga människors transition till vuxenlivet står i relation till den 
socialpolitiska kontexten och de formella och informella normer som präglar unga människors 
vuxenblivande (Vogel, 2002).  Studier (Vogel, 2002; Kravchenko, 2014) visar att det verkar 
finnas ett samband mellan grundläggande principer för socialpolitik (och social omsorg) och 
de valmöjligheter som unga vuxna har i utformandet av sin biografi och transition till 
vuxenlivet.    
 
Den transition till vuxenlivet som unga människor genomgår kan många gånger vara 
omvälvande och för vissa individer kantas den i större utsträckning av begränsade 
förutsättningar. Vissa grupper av unga människor, exempelvis de som vuxit upp under svåra 
förhållanden, har mindre gynnsamma förutsättningar att ta sig igenom transitionen till 
vuxenlivet. Forskning som berör ungdomar som via socialtjänsten varit dygnsplacerade, 
antingen i familjehem eller på hem för vård och boende (HVB-hem), vittnar om att det finns 
flera faktorer som kan påverka hur väl dessa personer hanterar övergången till vuxenlivet. 
Kopplingen till uppväxtförhållanden, familjerelationer, huruvida man klarat av skolan och vad 
man har för utbildningskompetens är viktiga för unga människors transition i allmänhet, och 
kan sägas vara särskilt viktiga för unga vuxna som befunnit sig i dygnsvård eller vuxit upp 
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under olika typer av problematiska förhållanden (Höjer & Sjöblom, 2011). Det finns de som 
menar att det är av stor vikt för unga personer med erfarenheter av svåra familjeförhållanden 
att ha kontroll över livssituationen och de val som står dem till buds (Rutter et al, 1998). Höjer 
& Sjöbloms (2011) studie bekräftar denna bild, då de funnit att de unga vuxna som innefattats 
av studien också vittnat om betydelsen att ha ett boende ordnat, att ha jobb eller annan egen 
försörjning, samt en eventuell relation till en partner. Att dessutom ha kontakt med biologiska 
föräldrar, fosterhemsföräldrar eller andra betydelsefulla personer som kan utgöra ett stöd för 
den unga vuxna, har enligt studien också en positiv inverkan på den unga vuxnas övergång till 
vuxenlivet. 
 
Förutom de ovan nämnda yttre faktorerna som kan bidra till att skapa mer gynnsamma 
förutsättningar för unga vuxna att hantera sin transition, kan man också tala om begreppet 
resilience, och beskrivs som en individs förmåga att klara sig i livet trots svåra 
omständigheter och/eller sämre förutsättningar (Rutter, 1999). Begreppet har på svenska 
översatts till motståndskraft (Lagerberg & Sundelin, 2000). Motståndskraften kan utgöras av 
skyddande faktorer, som i sin tur uppstår i relation till riskfaktorer i en individs liv. I likhet 
med de resultat som Höjer & Sjöblom (2011) presenterar, framstår motståndskraften både 
som en inre och yttre anpassning där en positiv självbild och tillgång till ett fungerande socialt 
nätverk är två viktiga komponenter. Vidare finns forskning som säger att motståndskraften 
hos unga som genomlevt svåra separationer, eller vuxit upp under svåra förhållanden, i mångt 
och mycket är beroende av att den unga vuxna har åtminstone en förtroendefull relation till en 
vuxen person i sin närhet (Rutter et al, 1998).  
 
Transitionen till vuxenlivet kan således påverkas av risk- och skyddsfaktorer, 
skolerfarenheter, det privata nätverkets karaktär och samhällets stöd. Därutöver tillkommer 
den individuella variationen inom gruppen unga vuxna (Höjer & Sjöblom, 2011). 
 

4.2 Från fattigvård till försörjningsstöd 
Forskning som berör transitionen till vuxenlivet och unga vuxnas möjligheter att utforma sina 
egna biografier har blivit ett allt mer utbrett fält inom samhällsvetenskapen (Kravchenko, 
2015), medan forskning om ekonomiskt bistånd till skillnad från andra områden inom det 
sociala arbetet tar upp ett relativt litet utrymme (Hollertz, 2010). Försörjningsstödets rötter 
återfinns i vad som förr benämndes som fattigvård. Fattigvården blev under tidigt 1900-tal en 
fråga för svenska filantroper som tillsammans bildade Centralförbundet för Socialt Arbete 
(CSA). Förbundet bildades 1903 och samlade de som var engagerade i utvecklingen av 
sociala reformer. De undersökningar av sociala problem som genomfördes med hjälp av 
förbundet och de anknytande föreningarna kom att ligga till grund för många av de sociala 
reformer och myndigheter som inrättades under 1900-talet (CSA, 2015). CSA:s huvudsakliga 
ambition var att på olika sätt bekämpa fattigdomen i landet. För de människor som fann sig 
själva utan medel hade staten få eller inga framgångsrika insatser att erbjuda (Halleröd, 2003). 
I samband med att CSA år 1906 utredde dåvarande fattigvårdsförordning, antogs förslaget att 
fattigvården var tvungen att genomgå en förändring gällande målgruppen. Tidigare hade 
fattigvården riktat in sig på att ta hand om de som led av exempelvis svår sjukdom eller 
fysiskt funktionshinder. Nu argumenterade man emellertid för att även de tillfälligt 
arbetsoförmögna skulle omfattas av fattigvården. Vidare skulle insatserna individualiseras på 
så vis att varje individ skulle behandlas utifrån sina omständigheter och möjligheter till 
”förbättring” (Pettersson, 2011). Individualiseringen av det sociala arbetets utövning sattes 
också i relation till de grupper i samhället som av ”ovärdiga” anledningar – exempelvis den 
som hamnat i olycka på grund av lättja eller superi – befann sig i fattigdom. Man talade om en 
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”urspårad fostran” hos vissa av dem som blev föremål för fattigvården, och således kom 
individualiseringen att få ett uppfostrande syfte (Ibid.). 
 
I början av 1900-talet kom den största gruppen av fattighjälpstagare att utgöras av äldre 
människor som saknade egen försörjningsförmåga (Halleröd, 2003). Trenden har emellertid 
vänt över tid, och under 2000-talets början bestod gruppen socialbidragstagare huvudsakligen 
av yngre personer. Under de senaste årtiondena har främst tre grupper varit 
överrepresenterade när det kommer till bidragstagande; ensamstående föräldrar, unga vuxna 
och personer som invandrat (Fritzell, Gähler & Nermo, 2007). Just de unga vuxnas 
ekonomiska situation har från och med 1970-talet försämrats och fattigdomen har till stor del 
koncentrerats till just denna grupp. Studier visar att fattigdomen föryngras, och att de yngre 
befolkningsgrupperna oftare blir föremål för en högre marginaliseringsrisk till följd av låga 
inkomster. Även i relation till äldre generationer framstår det som att den yngre gruppen av 
vuxna halkar efter i välfärden. Studier visar att 12 procent i åldersgruppen 20-29 år befinner 
sig under gränsen för fattigdom (Biterman & Franzén, 2008; Angelin, 2009). Transitionen 
från ung till vuxen medför ofta en uppenbart utsatt försörjningssituation där ekonomisk 
instabilitet i kombination med strukturella faktorer utgör en högre risk för 
försörjningssvårigheter och fattigdom (Angelin, 2009).  
 
Att i Sverige bli betraktad som ung vuxen i förhållande till arbetsmarknaden, har i många fall 
inneburit en ålderbegränsning upp till 25 år. Detta beror i huvudsak på att många av de 
arbetsmarknadspolitiska program som genomförts har haft en åldersgräns vid 24 år. 
Arbetslösheten för de som är under 25 år sägs ofta vara högst i jämförelse med andra 
åldersgrupper, och arbetslösheten medför ofta allvarliga konsekvenser inom just denna grupp 
(Hollertz, 2010). När man pratar om unga vuxna inom ramen för försörjningsstöd finns 
dessutom lagstöd för socialtjänsten att villkora ekonomiskt bistånd med deltagande i praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet (4 kap. 4 §, Socialtjänstlag (2001:453)). Denna 
paragraf gäller även för unga personer upp till just 25 års ålder (Ibid.). Aktiveringskravet kan, 
förutom att manifestera målet att klienten ska bli självförsörjande, också ses som ett tecken på 
socialtjänstens önskan om att pröva och utvärdera individens arbetsförmåga. Forskning visar 
att socialtjänsten ofta gör en indelning av de aktuella klienterna som anställningsbara eller 
icke anställningsbara (Hollertz, 2010). Begreppet anställningsbarhet (på engelska 
employability) härstammar från EU's sysselsättningsstrategi och har under de senaste 
årtiondena fått stort inflytande inom svensk socialpolitik. Huruvida en person anses vara 
anställningsbar och därmed föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir emellertid en 
bedömningsfråga som i mångt och mycket påverkas av den politiskt normativa uppfattningen 
om vem samhället kan ställa sådana krav på.  Begreppet förutsätter också att samhället 
tillhandahåller de insatser som behövs för att göra människor anställningsbara, och att det 
således blir ett samhälleligt ansvar att få ut människor i sysselsättning (Ibid.).  
 
De insatser som socialtjänstens försörjningsstödsenheter tillhandahåller kan delas in i termer 
av aktiva och passiva insatser. De aktiva insatserna innefattar exempelvis deltagande i olika 
kompetenshöjande program och kännetecknas av kontroll och disciplinering. Motsatsen till 
aktiva insatser är passiva insatser. En passiv insats innebär i praktiken att klienten endast får 
kontantstöd och att den yrkesverksamma inte arbetar aktivt med klienten på annat vis 
(Hollertz, 2010). Begrepp som ”arbetsför” och ”icke arbetsför” låter påskina de normativa 
uppfattningar som finns inom den rådande socialpolitiken. I och med indelningen av klienter 
utifrån deras förmåga att arbeta, belyses den normöverförande funktion som kategoriseringen 
innebär i relation till politiken. Vidare kan paralleller dras till de diskussioner som från början 
formade det sociala arbetets uppfattning om vem som var värdig eller ovärdig fattig, det vill 
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säga gränsdragningen gällande vem som ansågs berättigad de insatser som erbjöds (Hollertz, 
2010).   
 

4.3 Unga vuxna och försörjningsstöd 
De unga vuxna som aktualiseras vid försörjningsstödsenheterna kan enligt Tapio Salonens 
(2000) modell delas in i tre olika grupper. Den första gruppen, ”Studsarna”, är unga vuxna 
som är aktuella under en kortare period på grund av arbetslöshet. De har enligt studien ofta 
tillgång till ett utbrett nätverk och har ofta avslutad/genomförd gymnasieskolgång. Grupp två, 
”Återvändarna”, använder försörjningsstödet som en livlina; de får i många fall insatser via 
socialtjänsten, exempelvis arbetsmarknadsinsatser eller eget arbete, men lyckas av en eller 
annan anledning inte att bli självförsörjande och återfaller således i behov av ekonomiskt 
bistånd. Den tredje gruppen, ”Långvariga socialbidragstagare”, karaktäriseras av personer 
med oavslutad skolgång, förekomst av missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa, samt svaga 
nätverk. Det är inte ovanligt att föräldrarna till de unga vuxna själva varit långvarigt aktuella 
för försörjningsstöd och de unga vuxna i denna grupp blir ofta själva bidragsberoende under 
flertalet år (Salonen, 2000). 
 
De sociala problem som förekommer inom klientgruppen unga vuxna, har fått konsekvenser 
för hur kommunala verksamheter väljer att utforma sitt arbete med denna grupp. I första hand 
handlar en ansökan om ekonomiskt bistånd om just den ekonomiska situation som klienten 
befinner sig i. Trots detta fokuserar professionella bedömningar också på övrig social 
problematik, och de personliga sociala problemen kan således motivera kommunala insatser 
som förutom beviljandet av ekonomiskt stöd också innebär ett socialt stöd. Utredningar av 
psykisk hälsa, arbetsförmåga och övrig hjälp till unga arbetslösa har inkorporerats i det 
ursprungliga arbetet att handlägga ekonomiskt bistånd. Lødemel (1997) argumenterar för att 
sammanblandningen av kontantstöd och övrigt socialt stöd är knutet till den svenska och 
norska historiska kontexten, och att det ekonomiska biståndet är en av få kvarvarande 
ersättningar som står till buds för människor som inte inkluderas av det övriga 
socialförsäkringssystemet. Liksom inom den tidigare fattigvården kan samhället utifrån en 
moralisk ståndpunkt ställa större krav på kommunala verksamheter att agera då vissa grupper 
av människor ökar i bidragssystemet. På så vis kan det mer omvårdande arbete som 
kommunerna bedriver i anknytning till exempelvis gruppen unga vuxna förklaras. Det arbete 
som utförs med denna grupp motiveras därmed inte bara utifrån en försörjningsproblematik, 
vilket är det primära skälet till att den enskilde vänder sig till försörjningsstödsenheten, utan 
får också en omvårdande karaktär (Lødemel, 1997).  

 
Bedömningen av vad som kan ligga till grund för unga vuxnas behov av ekonomiskt bistånd, 
är alltså beroende av vilka aspekter som lyfts fram som orsaker till den egna 
försörjningsproblematiken. Enligt forskningsresultat (Nybom, 2008) har socialsekreterare stor 
möjlighet att påverka formandet av olika klientgrupper utifrån de individuella eller 
strukturella omständigheter som fokuseras och synliggörs i bedömningen. Nybom (2008) 
argumenterar för att de olika faktorerna som anses utgöra försörjningshinder hos en individ 
som söker ekonomiskt bistånd kan kategoriseras utifrån olika dimensioner; en av 
dimensionerna benämns som moral/resursdimensionen, och omfattar försörjningshinder som 
odiagnostiserad ohälsa, lågt självförtroende och mindre gynnsamma uppväxtförhållanden. I 
och med fokuseringen på dessa faktorer som primära försörjningshinder, förläggs orsaken till 
behovet av bistånd på den individuella klienten och dennes egenskaper. I anknytning till detta 
nämns också resursdimensionen, som framträder i relation till en krävande arbetsmarknad där 
okvalificerat arbete och statens minskade åtagande anses ligga till grund för unga vuxnas 
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försvårade förutsättningar att uppnå självförsörjning. Bedömningar som platsar inom 
resursdimensionen kan uppstå då exempelvis en klient inte uppvisar några tecken på 
odiagnostiserad ohälsa, har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet och ett relativt gott 
självförtroende. Det artikulerade kravet på motprestation, även kallat villkorandet av bistånd, 
som förekommer i socialsekreterarnas bedömningar kan sägas representera en 
institutionaliserad syn på den hjälpsökande, där orsaken till hjälpbehovet förläggs på 
individen. En socialsekreterares bedömning kan således belysa individuella förhållanden, för 
vilka klienten i större utsträckning anses vara ansvarig, och strukturella förhållanden, för vilka 
klienten anses vara föremål. Att strukturella faktorer påverkar bedömningen av individens 
behov och förmåga i relation till bidragstagande är en tolkning som skulle kunna relateras till 
utformandet av vissa grupper av bidragstagare, exempelvis då professionella uppmärksammar 
liknande mönster och behov hos klienter. Mer forskning om de professionellas arbete med 
enskilda klienter behövs enligt Nybom (2008) för att finna betydelsen bakom systematiska 
skillnader i bedömningen av rätt till bistånd. Nybom (2008) argumenterar vidare för att ett 
synliggörande av generaliserande resonemang på institutionell nivå bör leda till att 
bedömningsarbetet kring hjälpsökande tas på större allvar. Således finns ett behov av 
ytterligare studier av relationen mellan bedömningar av försörjningshinder och insatser inom 
socialtjänsten (Ibid.).  
 
Avslutningsvis ligger den bakgrundsinformation och forskning som presenterats ovan till 
grund för denna studies syfte - att undersöka hur insatser och krav formuleras och 
individanpassas inom försörjningsstöd för unga vuxna. Syftet och tillhörande frågeställningar 
är tänkta att kasta ljus på hur yrkesverksamma inom verksamheten genom sitt språk definierar 
och vidare konstruerar gruppen unga vuxna. Bedömningar av klienternas situation i relation 
till individuella och strukturella påverkansfaktorer kan därigenom synliggöras, för att sedan 
analyseras i relation till de unga vuxnas transition. De yrkesverksamma blir i det här fallet 
representanter för den välfärdsstat som genom olika policyer formar förutsättningar för de 
unga vuxna att påverka sina biografier och fullfölja transitionen från ung till vuxen.  

5. Teori 
Att vara ”ung vuxen” kan definieras utifrån föreställningen om vad det innebär att vara ung 
eller vuxen. De unga vuxna lever i ett slags mellanstadium där de varken förväntas leva kvar i 
ett fullständigt ungdomsliv med allt vad det innebär (vara singel, hyra sitt boende, resa och ha 
tillfälliga ströjobb) (Hockey, 2009: 232), men inte heller förväntas leva ett vuxenliv som kan 
definieras av avsaknaden av dessa karaktärsdrag (Kravchenko, 2015). Mellan föreställningen 
om ungdomslivet och vuxenlivet återfinns transitionen, det vill säga övergången från 
ungdomslivet och dess relativt små ansvarsområden till ett vuxenliknande liv med personlig 
autonomi där man äger medborgarstatus i dess fulla mening (Ibid.).  
 
Transitionen till vuxenlivet består av normativa föreställningar om vad det innebär att närma 
sig vuxenlivet och vilka stadier i processen mot vuxenlivet som skänker legitimitet. De 
informella normerna har en roll i utformningen av denna process, och det är dessa som står i 
fokus för uppsatsen. Studiens vetenskapsteoretiska ansats kan därmed definieras som 
socialkonstruktionistisk då den ämnar belysa de formella och informella normer som präglar 
och reproduceras inom det sociala arbetets praktik.  
 
Socialkonstruktionismen bygger på grundantagandet att den enda verklighet som vi kan påstå 
oss veta något om är en mänsklig konstruktion (Howell, 2013). Vi vill belysa den verklighet 
som vi människor genom vårt språk tillsammans formulerar och sätter ramarna för. Enligt den 



 

14 
 

konstruktionistiska teorin är skapandet av en sådan verklighet beroende av att det råder 
konsensus, det vill säga att individer når en gemensam språklig överenskommelse kring vad 
som är verkligt (Ibid.). Den konstruerade sanningen om vad som är verkligt skapas genom 
människors gemensamma erfarenheter, och konstruktionen är alltid föremål för förändring i 
och med den mänskliga interaktionens fortlöpande (Ibid.). Socialkonstruktionism har också en 
del gemensamt med den kritiska teorin, främst med tanke på att den generella 
konstruktionismen lyfter fram normativa föreställningar om samhället och hur dessa 
grundantaganden formar vår syn på olika samhälleliga fenomen.  
 

5. 1 Institutionell teori 

Vid appliceringen av ett institutionellt perspektiv blir utgångspunkten att individers 
utveckling modelleras i relation till formella normer som exempelvis lagar och riktlinjer, som 
reglerar rättigheter och skyldigheter associerade med olika roller och positioner i samhället 
(Kravchenko, 2015). De institutioner inom vilka dessa normer produceras och reproduceras, 
kan vara av antingen formellt eller informellt slag. Formella institutioner utgörs av till 
exempel polisväsendet eller en myndighet (socialtjänstens försörjningsstödsenhet blir således 
en formell institution). En informell institution är till exempel den praktik som bedrivs inom 
socialt arbete (jmf. Scott, 2008). Den informella institutionen kännetecknas i stor utsträckning 
av praxis, tyst kunskap och inarbetade strategier vid problemlösning. 
 
Man kan även skilja normer åt som formella och informella. Formella normer kännetecknas 
som mer konkreta, och utgörs till exempel av lagar och riktlinjer. Exempel på en formell norm 
som kommer att beaktas i denna studie återfinns i socialtjänstlagen 1 kap. 1§, som gör 
gällande att socialtjänsten ”skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser” (Socialtjänstlagen SFS 2001:453). De informella normerna kan innefatta 
föreställningar om samhälleliga fenomen så som vuxenblivande. För att belysa de informella 
normerna måste man således närmare studera vilka normer som förekommer i processen att 
gå från ungdom till vuxen (Vogel, 2002). Denna uppsats fokuserar på begreppsparet formella 
och informella normer vilket också präglar analysen. 
 
Transitionen och dess olika stadier berörs i flera olika studier och olika teoretiska 
konceptualiseringar av transitionen till vuxen (vuxenblivande) delar in denna process i fyra 
stadier: att lämna skolan, flytta hemifrån, gifta sig och bli förälder. Shanahan (2000) belyser 
även inträdet på arbetsmarknaden som ett stadie i transitionen medan Vogel (2002) inte gör 
det. Det är dessa stadier som definierar transitionen från ungdom till vuxen, och dessa 
transitionsstadier förefaller ha blivit utdragna under tid. Därmed har transitionen från ungdom 
till vuxen blivit längre. Innebörden är, de olika stadierna till trots, ungefär densamma. Vidare 
kan föreställningen om transitionsprocessen påstås vara föråldrad och därmed inte helt 
kompatibel med de levnadsmönster som kännetecknar dagens samhälle (Vogel, 2002; 
Kravchenko, 2015). 
 
Det institutionella perspektiv som anläggs i Vogels studie om relationen mellan 
välfärdsstatliga policyer och unga människors övergång till vuxenlivet illustrerar hur den 
institutionella teorin också har varit tillämpbar i detta arbete. Vi har i enlighet med den 
institutionella teorin således ämnat studera transitionen till vuxenlivet. Vad innebär 
transitionsstadierna för synen på vuxenblivande i allmänhet? Och vad skulle dessa kriterier 
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kunna innebära för de förväntningar och de krav som ställs på de unga vuxna inom ramen för 
försörjningsstöd?  

5. 2 Normer och organisationer 
I relation till de insatser som socialsekreteraren vid en formell institution likt en 
försörjningsstödsenhet kan bevilja och villkora, kan Hasenfelds (1983) teori om teknologier 
diskuteras. I så kallade människobehandlande organisationer, exempelvis skolor, sjukhus, 
fängelser och inom socialtjänsten, är organisationens huvuduppgift att åstadkomma en 
förändring hos eller runt den person som befinner sig inom organisationen. I fallet med 
socialtjänsten kan det påstås att organisationen är en förutsättning för att det sociala arbetet 
ska kunna genomföras, och Hasenfeld (1983) menar att teknologin inom verksamheten kan 
utgöras av de händelser som en person (i detta fall klient) utsätts för inom ramen för just den 
organisationen. Teknologin kan exempelvis innebära försök att förändra människors beteende. 
Detta kallar Hasenfeld för people changing technologies, vilket kan sättas i relation till 
socialtjänstens försök att förändra beteenden i samband med socialbidragstagande, 
exempelvis genom att villkora ekonomiskt bistånd och därmed begära att vissa förutsättningar 
är uppfyllda för att klienten ska beviljas bistånd. Det kan handla om deltagande i 
kompetenshöjande verksamhet eller behandling av annat slag som syftar till att klienten ska 
komma närmare självförsörjning. Vidare kan organisationer också präglas av people 
processing technologies, som innefattar bedömningen om en person är berättigad en viss 
service. Här menar Hollertz (2010) att en ansökan om socialbidrag kan innefattas, då 
handläggaren bedömer den enskildes eventuella rätt och möjlighet att få ekonomiskt bistånd. 
Den tredje och sista kategorin kallas för people sustaining technologies, och utgörs av 
teknologier som syftar till att bevara förhållandena sådana som de är. I dessa fall kan 
handläggningen av ekonomiskt bistånd innefatta ambitionen att trygga klientens ekonomiska 
situation, utan att för den sakens skull göra anspråk på att förändra klientens beteende. Ett 
sådan förenklad handläggningsprocess behöver alltså inte motiveras utifrån behovet att 
förändra klienten utan kan syfta till att stödja denne i en situation som upplevs svårhanterlig 
och eventuell annan inkomst är otillräcklig. Hollertz (2010) menar att arbetet inom en 
organisation kan ha inslag av samtliga av de ovan nämnda teknologierna. 
Handläggningsprocessen kan i ett inledande skede ha karaktären av en processande teknologi 
i och med avgörandet om klienten är berättigad bistånd, för att sedan innefatta ett gynnande 
biståndsbeslut i relation till kompetenshöjande verksamhet (kännetecknande för people 
changing technologies). Till sist kan samma process också ha spår av den bevarande 
teknologin, då insatsen kan syfta till att skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet 
för den enskilde (Hollertz, 2010). Således bör Hasenfelds indelning också förstås som en 
helhet där teknologierna kan samexistera och där en insats inom socialtjänsten kan inrymma 
spår av de olika typerna av teknologier (Ibid.). 

Bedömningarna de professionella gör och hur bedömningarna formuleras och motiveras kan 
ses i ljuset av Hasenfelds (1983) kategorisering. Föreliggande uppsats avser att belysa hur det 
sociala arbetets verksamhetsorganisatoriska mönster reproduceras. Eftersom de informella 
normerna som nämnts står i fokus i denna uppsats har därför ett diskursteoretiskt perspektiv 
anlagts, vilket beskrivs här nedan. 
 

5.3 Diskurs 

Diskurser handlar om specifika sätt att tala om saker, och diskursbegreppet rymmer ofta en 
idé om språkliga mönster som är förknippade med olika sociala domäner. Exempel på sådana 
domäner är medicinsk vetenskap eller politik, och man kan då tala om diskurser som 
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anpassade efter vilken domän de befinner sig i. Diskurser kan följa olika mönster i olika 
sociala eller kulturella kontexter och miljöer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Bolander 
& Fejes, 2009). 
 
Michel Foucault är känd som en av diskursanalysens pionjärer och hans verk är inom de flesta 
diskursanalytiska inriktningar något som forskare förhåller sig till. Hans angreppssätt har likt 
socialkonstruktionismen som grundantagande att vår kunskap om verkligheten utgörs av en 
diskursiv konstruktion och att det råder en kamp om vilken definition av verkligheten som är 
sann. Syftet med att uppmärksamma diskurserna är i Foucaults fall att redogöra för strukturen 
i de olika kunskapsregimerna. I dessa strukturer finns reglerna för vad som kan sägas och inte 
sägas, samt vad som anses vara falskt och sant (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Inom den institutionella traditionen som beskrivits i tidigare avsnitt, finns flera skolor: den 
historiska, den sociologiska, rational-choice och diskursiv institutionalism (Schmidt, 2008). 
Den diskursiva institutionalismen betraktar institutioner som ett resultat av både fasta och 
kontingenta konstruktioner. Diskurs inom en institution är således inte enbart en produkt av 
de professionellas normativa och regelstyrda tänkande och beteende, utan skapas och 
reproduceras likväl av de professionella inom institutionen. Diskursen återfinns i den 
interaktiva process som det innebär att förmedla åsikter och idéer (Ibid.). Att studera 
utredningar om ekonomiskt bistånd kan därmed belysa hur professionella diskursivt förmedlar 
idéer och normativa uppfattningar om unga vuxna biståndstagare.   
 
Genom att studera diskursen i analysmaterialet synliggörs formella och informella normer 
som de professionella reproducerar. Hur dessa normer förmedlas kan också säga något om hur 
verksamheter kategoriserar klienter inom det sociala arbetets praktik.  

6. Metod 
Denna studie utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ansats. Socialkonstruktionismen präglas 
generellt av en kritisk inställning till det som betraktas som självklar kunskap, eftersom vår 
världsbild påverkas av hur vi kategoriserar och således konstruerar verkligheten (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare präglas kunskapen om vår omvärld av den historiska och 
kulturella historia och kontext som vi befinner oss i. Detta innebär att vår uppfattning om vår 
omvärld är föränderlig, eller kontingent, och att det diskursiva handlandet bidrar till att 
konstruera och bevara dessa uppfattningar och mönster i samhället (Ibid.). Det finns alltså ett 
samband mellan vår kunskap om omvärlden och de sociala processer som utgörs av 
exempelvis den interaktiva kampen om vad som är sant eller falskt. Hur vi konstruerar vad 
som är sanning och kunskap har därmed en konkret påverkan på vårt fortsatta sociala samspel 
och samhälle. Det sociala fältet är emellertid inte så oreglerat som den 
socialkonstruktionistiska teorin kan ge intryck av. Många socialkonstruktionister menar att det 
som betraktas som kontingent i ett samhälle, exempelvis kunskap och identiteter, i själva 
verket ofta är relativt låsta i konkreta situationer (Ibid.).  
 
Tillämpningen av det socialkonstruktionistiska perspektivet har förutsatt att vi under hela vår 
studie varit medvetna om vår egen roll och påverkan i sammanhanget. Vi har därmed inte 
kunnat försäkra oss om att de antaganden vi kommit fram till är närmare sanningen än den 
konstruerade sanning som vi haft för avsikt att studera (Howell, 2013). Likt de flesta 
konstruktionistiska forskare (Ibid.) har vi dock haft förhoppningen om att denna studie kan 
utgöra ett bidrag till samtalet kring unga vuxna som grupp och samhällsfenomen.  
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6.1 Analysmetod - Diskursanalys  
I arbetet med att granska datamaterialet har vi tillämpat diskursanalys. Valet av analysmetod 
kan först och främst motiveras med hjälp av det konstruktivistiska antagandet att människan 
genom språket skapar sin omvärld. När vi undersöker språkets roll i skapandet av identiteter 
och sociala relationer, finner vi också de diskurser som får social påverkan, (exempelvis hur 
konstruktionen unga vuxna med försörjningsproblematik påverkar de insatser som 
välfärdsstaten kommer att erbjuda) (Bolander & Fejes, 2009).  
 
Vi har haft för avsikt att besvara våra frågeställningar genom att studera hur socialsekreterare 
inom försörjningsstöd i sina dokument beskriver den individuella problematiken och utformar 
förutsättningar/villkor för bistånd. Då ett av huvuddragen för diskursanalys är just studiet av 
vem som förefaller ha rätt att formulera och definiera begrepp, och därmed kan bidra till att 
reproducera en viss diskurs, går denna analysmetod väl ihop med syftet för vår studie 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Den diskursanalytiska traditionen förutsätter att den enda verklighet som vi kan studera 
återfinns i språket. Enligt denna ansats kan man därmed inte förvänta sig att nå bakom 
diskursen. Istället har vi haft för avsikt att studera det skrivna ordet, som kan säga oss något 
om språkliga mönster och diskursiva framställningar av individers uppfattning om 
verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Snarare än att söka finna en objektiv 
”sanning” om hur verkligheten ser ut, har vår strävan varit att belysa vilka normer som skapas 
(och upprätthålls) inom ramen för den institution som vi undersökt. Ett fokus på hur formella 
och informella normer påverkar synen på olika grupper i samhället har därmed anlagts.  
 
Under analysarbetet fann vi koder som återkom frekvent under bearbetningen av materialet. 
Dessa uppkom induktivt – de var alltså inte förutbestämda – och fick med hjälp av vårt 
teoretiska perspektiv konstruera markörer för informella normer i socialsekreterarnas 
bedömningsprocess. I det anonymiserade materialet där kön och ålder ej utgör synbara 
faktorer, blev följande begrepp betydelsefulla koder: ensamstående, utan barn, med barn, bor 
hos förälder/föräldrar, egen bostad, oavslutad eller avbruten skolgång, samt förekomsten av 
eventuellt partnerskap. Detta beskrivs ytterligare i resultatdelen. 
 

6.2 Tillvägagångssätt  
För att svara på våra frågeställningar valde vi att enbart granska skriftlig dokumentation och 
hade inte för avsikt att söka svar via intervjuer med socialsekreterare eftersom vi inte ville 
analysera socialsekreterares egna tolkningar och konstruktioner av innehållet i utredningarna 
och handlingsplanerna. Vår strävan var att låta dokumentationen påvisa rådande diskurs och 
normer, utan inblandning eller påverkan av annan professionell redogörelse vid eventuell 
intervju.  
 
Inledningsvis kontaktade vi socialsekreterare som var yrkesverksamma inom ett team vars 
handläggning enbart innefattar klienter som är unga vuxna. Efter ett möte där vi tillsammans 
med socialsekreterarna diskuterat eventuella infallsvinklar för vårt uppsatsarbete, lotsades vi 
vidare till en utveckling- och kvalitetssamordnare inom verksamheten som hjälpte oss i 
processen att få tillgång till sekretessbelagda utredningsdokument. Detta resulterade i att ett 
beslut om förbehåll gällande sekretess upprättades tillsammans med en kommunjurist (se 
bilaga). I och med att vi accepterade förbehållet gällande sekretess fick vi ta del av den 
dokumentation vi behövde för att kunna genomföra studien. Beslutet gällande sekretess 
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innebar inte någon begränsning gällande kvantitet, däremot togs beslut gällande antal 
utredningar i ett tidigt skede. För att uppnå mättnad valde vi att använda 30 stycken 
utredningsdokument. I dagsläget motsvarar detta antal ungefär en tredjedel av teamets 
klientmängd. I valet av dokument eftersträvade vi ett slumpmässigt urval då vi ej hade för 
avsikt att på ytterligare vis medvetet påverka karaktären av vårt material. För att få fram vårt 
analysmaterial utifrån ett så pass slumpmässigt urval som möjligt, fick vi tillgång till en lista 
med klienternas personnummer och valde var tredje klient på listan. Vi fick sedan hjälp att 
skriva ut samtliga begärda handlingar. Allt material anonymiserades innan vi kunde föra ut 
handlingarna från myndigheten, och vi fick under hela vårt arbete reflektera över hur vi skulle 
arbeta med dokumenten för att undvika att informationen hanterades felaktigt eller utan 
omdöme.  
 

6.3 Urval  
För att söka svar på våra frågeställningar analyserade vi utredningar gällande personer som 
aktualiserats inom verksamheten försörjningsstöd för vuxna. Utredningarna inhämtades från 
en försörjningsstödsenhet i en kommun i mellansverige. När klienten aktualiseras inom 
teamet för unga vuxna blir denne också föremål för ett mer intensivt arbete än vad som kan 
sägas känneteckna det typiska handläggningsarbetet. Inom teamet arbetar en handfull 
socialsekreterare med ungefär 20 klienter per tjänst. Detta innebär att dessa socialsekreterare 
har färre antal ärenden per tjänst jämfört med en socialsekreterare som inte handlägger 
ärenden inom unga vuxna-teamet.   
 
Vårt analysmaterial utgjordes av dokumentation om ekonomiskt bistånd för gruppen unga 
vuxna i åldern 18-25 år. Att detta arbete fick just denna åldersmässiga avgränsning berodde på 
vårt analysmaterial; inom ramen för den verksamhet från vilken vi hämtade vårt material, var 
det mot åldersgruppen 18-25 som insatserna riktades. Vid materialinsamlingen valde vi att 
bortse från kön, exakt ålder och etnicitet. Detta hade sin orsak i att vi ej hade för avsikt att låta 
sådana faktorer påverka materialets karaktär. Bortsett från vår inriktning hade detta material 
kunnat analyseras utifrån olika infallsvinklar och med tonvikt på andra påverkansfaktorer. Att 
studera hur förutsättningar för bistånd formuleras genom att exempelvis titta på skillnader 
utifrån klienters kön, hade utifrån våra frågeställningar emellertid tagit fokus från de övriga 
formella och informella normer som vi avsett att studera.   
 
Då utredningarna hämtats från en försörjningsenhet var de skrivna ur ett 
myndighetsperspektiv, där begrepp som ekonomisk situation, boendesituation, sysselsättning, 
hälsa samt hinder och möjligheter till självförsörjning är centrala. Dessa begrepp kan 
betraktas som typiska för terminologin inom verksamheter för ekonomiskt bistånd. Den 
klientgrupp som representeras i dessa utredningar står som tidigare nämnt ofta långt ifrån 
arbetsmarknaden och antas vara i behov av en professionell kontakt som tillsammans med 
klienten kan arbeta fram en hållbar planering. De utredningar vi fick ta del av innehöll i 
många fall bilden av en mångbottnad problematik där individen på fler än ett sätt var föremål 
för myndighetsutövning och annan påverkan av professionella.  
 
Då vi inför vår analys valt att tillämpa diskursanalys för att studera språkbruk och rådande 
diskurs inom biståndshandläggning för målgruppen unga vuxna, tog vi hänsyn till detta även i 
valet av urvalsstorlek. En kvalitativ analysmetod kräver inte nödvändigtvis ett stort sampel, 
utan är snarare mer beroende av att forskaren finner tillräcklig nyansrikedom även i de fall då 
materialet är mindre i omfång (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inför insamling av 
analysmaterialet beslutades därför att vi skulle använda oss av 30 stycken utredningar (som 
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senare reducerades till 29 stycken), vilket motsvarade 104 sidor text. Detta antal verkade 
rimligt både utifrån hur stor den reella klientgruppen inom verksamheten är, samt utifrån 
ambitionen att finna variationer som skulle kunna diskuteras utifrån teorin om den 
dominerande diskursen. Utredningarna utgjorde ett kompakt material som, i enlighet med vår 
förhoppning, visade sig vara innehållsrikt och därmed värdefullt för vår analys utifrån 
ovanstående förutsättningar.  
 

6.4 Validitet och reliabilitet  
En kvalitativ ansats förutsätter i regel ett erkännande av subjektivitet, och det är forskarens 
uppgift att utifrån detta hitta ett förhållningssätt som kan motiveras i relation till studien. 
Objektiviteten kan vidare ses som ett moraliskt begrepp där forskarens etiska förmåga att 
studera fenomen utan att applicera sina egna fördomar granskas. I och med erkännandet av 
vår subjektivitet, som till stor del kan härledas utifrån valet av analysmetod, har vi kunnat 
förbise påståenden om bristande objektivitet. Detta har emellertid inte inneburit att vår 
forskningsprocess kännetecknats av total avsaknad av objektivitet. Vi har i och med vår 
medvetenhet om den subjektiva påverkansfaktorn utövat det som kallas för reflexiv 
objektivitet (Kvale & Brinkman, 2009). Detta har inneburit en kontinuerlig reflektion kring de 
sanningsanspråk som vi studerat och därmed också riskerat att reproducera. Eftersom vi inte 
kunnat ställa oss utanför den kontext som vi studerat, har vi försökt att nyttja vår förkunskap 
under förutsättning att vi hela tiden behållit en medvetenhet och känslighet gällande 
förkunskapens eventuella påverkan på analysarbetet. Validitet som begrepp har således 
kommit att begränsas mot bakgrund av att vi inte strävat efter att söka efter vårt studieobjekts 
objektiva natur. Att kvalitativt undersöka den språkligt formulerade och framförhandlade 
sociala världen via diskursanalys har emellertid givit oss skäl att prata om förhållandet till 
kunskap utifrån ovan nämnda förutsättningar. Vidare har vi, i enlighet med en bredare 
samhällsvetenskaplig ansats, använt oss av validitetsbegreppet för att säkerställa att vi med 
hjälp av metodvalet verkligen undersökt det fenomen som intresserat oss (Kvale & Brinkman, 
2009).  
 
Reliabiliteten i detta arbete kan i och med den diskursiva ansatsen inte diskuteras utifrån ett 
positivistiskt perspektiv, som ju förutsätter att den kunskap som produceras ska vara 
generaliserbar och vara giltig även vid senare mätningar. Mot bakgrund av den kvalitativa och 
diskursiva ansatsen har vi under forskningsprocessen istället förhållit oss till resultaten som en 
historiskt och kontextuellt bunden information, vilken inte går att separera från sitt 
sammanhang (Ibid.). Resultaten har emellertid diskuterats utifrån valda teorier, vilket i sin tur 
har möjliggjort en till viss del generaliserande argumentation (Ibid.). 
 

6.5 Etiska överväganden  
Med hänsyn till klienternas anonymitet valde vi att inte skriva ut vilken kommun vi hämtade 
materialet från. Vår ambition var att det inte skulle vara möjligt att härleda information från 
vår analys till en specifik person. En av de viktigaste punkterna var vidare att avidentifiera allt 
material innan de skulle användas i kodning och analys. Rent konkret innebar det att vi för 
hand täckte över alla personuppgifter som kunde riskera att röja identiteterna i de dokument vi 
hade plockat ut. Under arbetet med att avidentifiera dokumenten innan vi förde ut dem från 
myndigheten fick vi byta ut ett av dokumenten eftersom en av klienternas namn var bekant.  
Det var av yttersta vikt för vår studies tillförlitlighet att vi värnade om rätten till integritet och 
individers privata omständigheter. Under vår bearbetning av analysmaterialet kom vi att få 
information och känsliga uppgifter gällande den enskildes förhållanden. Av respekt för 



 

20 
 

individen och dennes rätt till integritet tog vi särskild hänsyn till eventuella risker för att sådan 
information redovisades på ett sätt som kunde härledas tillbaks till individen 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vi beaktade således särskilt principen om att inte orsaka skada.  
 
Avidentifieringen tjänade också ytterligare ett syfte för oss, då det var ett steg i vår strävan att 
bibehålla ytterligare objektivitet under forskningsprocessen. Som människor har vi alla 
fördomar vilka vi undermedvetet använder när vi tolkar och beskriver verkligheten. Det var 
därför viktigt för oss att inte låta vår subjektiva uppfattning av yttre omständigheter påverka 
vårt arbete med att söka större samband i alltför stor utsträckning. I avidentifieringsarbetet 
strök vi därför uppgifter om ålder och kön för att minska risken att forskningsprocessen skulle 
påverkas av vår subjektiva uppfattning om den individuella problematikens karaktär. Att man 
i vissa fall ändå kunde uttyda könet på klienten (exempelvis om det i utredningen framgick att 
personen fött barn) har vi inte kunnat se något problem med eftersom fallen var begränsade 
och vi inte kunde dra några slutsatser om resten av materialet, exempelvis att ett visst kön 
visade sig vara överrepresenterat i våra dokument. Samtliga av dessa val motiverades med att 
vi ville studera de unga vuxna inom försörjningsstöd som grupp, snarare än att analysera 
enskilda beskrivningar av individerna vars livsöden vi fått ta del av. 
 
Med tanke på det diskursanalytiska perspektiv som anlades inför vår studie reflekterade vi 
också över vår egen roll och möjlighet att påverka reproducering av rådande diskurs. Det var 
emellertid inte möjligt att ställa oss utanför rådande diskurs under tiden för vår studie. Vår 
analys riskerade därför att bidra till en sanningsproduktion som befäste den diskurs vi hade 
för avsikt att studera (jmf. Padgett, 2008). Detta innebar att vi under arbetet kom att ställa oss 
frågan om vilka kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar vi skapade (Bolander & 
Fejes, 2009). Vårt arbete var avsett att lyfta fram och synliggöra diskursen om unga vuxna 
med försörjningsproblematik och de krav man ställer på gruppen, i syfte att belysa de villkor 
som ställs på gruppen i relation till normer om vuxenblivandeprocessen.  
 

6.6 Personliga erfarenheter   
Att i vår studie fokusera på just gruppen unga vuxna, föll sig relativt naturligt då vi båda två 
har tidigare erfarenhet av socialt arbete som berört individer eller grupper av unga personer 
som skulle platsa i den kategori som studien berör. En av oss har dessutom erfarenhet av just 
handläggning av ekonomiskt bistånd.  
 
Mot bakgrund av vår personliga erfarenhet riskerade valet av ämne för vår uppsats att 
innebära både ont och gott för forskningsprocessen och slutresultatet. En viss förkunskap och 
kännedom om objektet för vår studie har å ena sidan underlättat processen då vi inte behövt 
tillgodogöra oss lika mycket ny kunskap som om vi hade valt ett för oss tidigare outforskat 
område. Å andra sidan har vår förkunskap inneburit att mer tid ägnats åt att försöka balansera 
tidigare intryck med den forskarroll som vi befunnit oss i. Då en av oss tidigare inte arbetat 
med just ekonomiskt bistånd, finns förhoppningen att vi lyckats förena förkunskaper via 
erfarenhet, med en önskvärd distans som tillsammans blir värdefulla delar i studiet av 
diskursen inom området för vår forskning (jmf. Padgett, 2008). 

7. Resultat 
Resultaten av vår undersökning kommer nedan att presenteras och diskuteras utifrån det 
teoretiska perspektivet om transitionen från ung till vuxen, samt utifrån det teoretiska 
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perspektivet om teknologier inom människobehandlande organisationer. Utifrån de teoretiska 
perspektiven presenteras resultatet enligt tre teman genom vilka vi ämnar besvara studiens 
frågeställningar. Det första temat behandlar formella och informella normer om 
vuxenblivandeprocessen som vi funnit tendenser till i analysmaterialet. Det andra temat 
behandlar hur socialsekreterare både förmedlar och formulerar den unga vuxnas behov, samt 
hur insatser motiveras. Det sista temat berör förutsättningar för bistånd i relation till 
bedömning av klientens individuella situation. 
 
Som beskrivits i det tidigare teoriavsnittet kan transitionen till vuxenlivet delas in i olika 
stadier. Dessa stadier är: att lämna skolan, flytta hemifrån, gifta sig och bli förälder. I och med 
transitionsstadiernas inbördes ordning, kommer presentationen av resultatet att ske i enlighet 
med dessa stadier. Här närmast följer emellertid ett förtydligande av några omständigheter 
gällande analysmaterialet som kan tas i beaktande vid fortsatt läsning.  
 
Utredningsdokumentet som socialsekreterarna använder vid utredning om ekonomiskt bistånd 
består av en mall med givna rubriker. Dokumentet är således generellt utformat och inte 
anpassat för att fokusera på gruppen unga vuxna och beskrivningen av klienternas 
problematik. Att socialsekreterare följer en utredningsmall får konsekvenser för vilka faktorer 
som blir relevanta och hur den enskildes situation beskrivs, och således påverka hur gruppen 
konstrueras ur en diskursiv synvinkel. Värt att uppmärksamma är dock att socialsekreteraren 
tekniskt sett har möjlighet att frångå mallen och utforma utredningen enligt egen 
rubriksättning och egna formuleringar. Detta synliggörs bland annat i formuleringen av 
förutsättningar för bistånd. Utredningarna är inte enbart upprättade på enheten varifrån vi 
hämtat dem, utan kan också vara upprättade på andra enheter innan klienten anvisats till 
teamet som arbetar specifikt med unga vuxna. Utredningar om ekonomiskt bistånd och 
bedömningar gällande om en klient tillhör målgruppen unga vuxna har med andra ord även 
gjorts av socialsekreterare utanför Unga vuxna-teamet.  
 

7.1 Normer och vuxenblivandeprocessen 
Den bild som tecknas av en ung vuxen person som aktualiserats hos försörjningsstödsenheten, 
kan vid en första anblick sägas innehålla vissa kännetecknande omständigheter. Utbredd 
social problematik, missbruk, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, svaga privata eller 
professionella nätverk och/eller avsaknad av professionella kontakter är vanliga faktorer som 
ligger till grund för aktualisering hos försörjningsstödsenheten. Den unge vuxne kan också ha 
olika professionella kontakter inom vården eller andra områden inom socialtjänsten. Det kan 
finnas behov av samverkan mellan de professionella, och upprättande av en planering som 
syftar till rehabilitering eller sysselsättning kan vara aktuellt. Dessa faktorer hamnar sedan i 
huvudfokus vid handläggning hos Unga vuxna-teamet.  
 
Utifrån det teoretiska perspektivet om vuxenblivande har vi tagit fasta på olika markörer som 
förekommer mer eller mindre frekvent i analysmaterialet och som kan diskuteras utifrån 
termer av vuxenblivande. Begrepp som vi funnit i en majoritet av utredningarna, genom vilka 
socialsekreterarna beskriver de unga vuxna, konstruerar markörer som gemensamt definierar 
diskursen kring gruppen unga vuxna.  
 
Koder som återfunnits i materialet har agerat markörer för bland annat familjestatus, 
utbildning och arbetsmarknadsstatus. Tillsammans med den teoretiska ansatsen om 
transitionsprocessen har markörerna tydliggjort en sekvens utifrån vilken de unga vuxna 
förväntas genomgå sin transition till vuxenlivet. Sekvensen utgörs i teorin av de olika 
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stadierna som redovisats ovan; att lämna skolan, att flytta hemifrån, att gifta sig och att skaffa 
barn. Genom att tillämpa stadierna som delar i en sekvens, har vi kunnat synliggöra de 
professionellas beskrivning och bedömning, inte bara utifrån normativa uppfattningar kring 
vilka stadier individen bör ha passerat, utan också i vilken ordning detta skett.   
 
Att ha lämnat skolan och således fullföljt en gymnasial utbildning ses som det första steget 
mot vuxenlivet eftersom det enligt transitionsprocessens sekvens förväntas ske innan den 
unga vuxna flyttar hemifrån, gifter sig och senare skaffar barn. Samtidigt är en fullgjord 
gymnasieutbildning ofta en förutsättning för att enligt strukturella normer hitta ett arbete eller 
vidareutbilda sig. En utökad studielängd i kombination med en arbetsmarknad som ställer 
högre krav på utbildning och kompetens innebär emellertid försvårande omständigheter för 
den som av exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller annan social problematik inte kan möta 
dessa krav. Gymnasiet fungerar i många fall som en grundförutsättning för att kunna ta sig 
vidare i transitionsstadierna då gymnasiekompetens öppnar upp för antingen arbete eller 
vidare studier. Utbildning förväntas i sin tur leda till en inkomst som gör det lättare att få 
boende, vilket illustreras i citatet ”[klienten] uppger att studera är det [klienten] kan göra för 
att öka sina möjligheter att bli självförsörjande”. 
 
Att studera kan också vara ett sätt för den unge vuxne att skapa förutsättningar för inkomst 
och boende. Därmed kan de praktiska omständigheterna som följer av att exempelvis studera 
på annan ort vara ett sätt att göra inträde på vuxenlivsarenan. Till detta hör också att en del av 
den sociala problematik som den unga vuxna befinner sig i, kan bero på förhållanden inom 
familjen eller det övriga privata nätverket som påverkar den unga vuxna negativt. I citatet 
nedan belyses en socialsekreterares beskrivning av hur en klient tänker sig att denne skulle må 
bättre om den hade en egen bostad. Studier vid folkhögskola motiveras inte utifrån klientens 
vilja att studera, utan ses snarare som ett redskap för att närma sig mer autonoma 
levnadsförhållanden och som ett steg i förbättringen av klientens psykiska hälsa. Klientens 
önskan att frigöra sig från föräldrahemmet får här illustrera svårigheterna att uppnå autonomi i 
de situationer där en utbredd individuell problematik och strukturella omständigheter 
försvårar övergången till vuxenlivet.  

 
Bor hemma hos mamma (och dennes sambo?). Slitningar sedan flera år. [Klienten] tror att  
[klienten] skulle må bättre om [klienten] fick eget boende. En tanke är studier och boende på  
folkhögskola. 

 
I vårt material har vi också funnit fall där individers försök till studier på annan ort eller egen 
bostad inte lyckats, och där den till synes påbörjade transitionen inte fullföljts utan snarare 
regredierat. För att illustrera detta kan de så kallade jojo-stadierna, som nämns i den tidigare 
forskningen, användas. Här innefattas de unga vuxna personerna som går från eget boende 
och egen inkomst tillbaka till att bo hos föräldrar och inte ha någon inkomst. Utifrån teorin 
om transition blir man således åter ett barn, från att ha närmat sig vuxenlivet och uppfyllt 
några av de informella normer som kännetecknar det. Att ena stunden bo utan föräldrar och 
således betraktas som längre gången i sin transition, för att i nästa stund förlora den legitimitet 
som ensamboendet innebär, är kännetecknande för detta jojo-stadie i unga vuxnas liv. I citatet 
nedan belyses detta jojo-stadie utifrån beskrivningen av den unga vuxnas boendeförhållanden.  
 

[Klienten] flyttade till [ort] under 2012 då trodde [klienten] skulle få mer hjälp med sitt mående,  
bodde dock endast i [ort] under sex månader för att sedan flytta hem. 

 
I de utredningar som vi tagit del av, innefattar kartläggningen av individens aktuella situation 
en redogörelse av eventuell relation till föräldrar och övrig familj. Förekomsten av föräldrar 
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framstår som en bidragande faktor i konstruktionen av unga vuxna som grupp. Detta 
synliggörs i citatet ”[klienten] har inte haft möjlighet att flytta hem till sina föräldrar då de 
inte har kunnat finnas som stöd för [klienten]” där socialsekreteraren i beskrivningen av den 
unga vuxnas boendesituation förklarar omständigheterna på ett sätt som låter påskina ett 
förväntat ansvarstagande från den unga vuxnas föräldrar.  
 
Utifrån teorin om vuxenblivande skänker samhället legitimitet till den unga vuxna som flyttar 
hemifrån och till synes ansvarar för sin egen transition. När den unga vuxna emellertid saknar 
egna medel för att stå på egna ben och exempelvis flytta hemifrån, blir det legitimt att stanna 
kvar i föräldrahemmet tills dess att förutsättningarna förbättrats. I och med att klienterna är 
unga vuxna förväntas de kunna röra sig i det spannet. Den unga vuxnas alternativ att bo kvar i 
föräldrahemmet, vilket i minst utsträckning kan sägas belasta välfärdssamhället, framställs 
också som det mest legitima ur ett myndighetsperspektiv. Citatet nedan illustrerar hur 
socialsekreteraren uppmärksammar den unga vuxnas behov av en egen bostad, mot bakgrund 
av att föräldrahemmet inte erbjuder en miljö som lämpar sig utifrån klientens problematik.  
 

[Klienten] flyttade i november månad till ett rum i [ort] då [klienten] inte längre klarade av att  
fortsätta bo hemma. Intyg utfärdat [läkare] finns som styrker eget boende för [klienten] då det  
annars är mycket svårt att arbeta med [klientens] psykiska ohälsa pga hemmiljön. 

 
Relationen mellan unga vuxna och deras föräldrar framställs på ett relativt homogent sätt, där 
föräldern förväntas vara mer eller mindre ansvarig och utgöra ett stöd för den unga vuxna. Det 
ser ut att vara av relevans för socialsekreteraren att få beskrivet huruvida klienten har en 
relation till sina föräldrar och huruvida klienten får stöd av föräldrarna. Uppmärksammandet 
av klientens relation till sina föräldrar framstår som typiskt om klienten räknas som ung 
vuxen. Det kan röra sig om informella normer som förutsätter att relationen till föräldrarna är 
viktig för den unga vuxnas transition. Som fullvärdig vuxen förväntas man inte längre behöva 
sina föräldrars stöd i samma avseende.  
 
Det är utifrån relationen till föräldrarna som den unga vuxna också benämns som ett ”vuxet 
barn”. Benämningen av klienten som ett vuxet barn, reducerar den legitimitet som klienten 
hade haft om denne betraktats som en vuxen. Genom motiveringen av sitt beslut bidrar 
socialsekreteraren till en reproduktion av diskursen kring unga vuxna som vuxna barn, vilket 
framgår i formuleringen ”motivering att hyresdel beviljas ej till vuxet barn som bor hos 
föräldrarna om det inte innebär en extra kostnad för kontraktsinnehavaren”, som återfinns i ett 
utredningsdokument.  
 
Vidare verkar det enligt analysmaterialet finnas ett dikotomt förhållande mellan två aspekter 
som inte kombineras. Detta förhållande gäller två faktorer i den unga vuxnas liv: att vara ung 
och att ha barn. Klienten benämns inledningsvis som ung av den professionella, men inte i de 
fall där klienten har barn. Att den professionella inte beskriver klienten som både ung och 
förälder, får här illustrera den informellt normativa föreställningen om föräldraskapets 
legitimitet i kontrast till andra markörer som formar gruppen unga vuxna.  
 
De gånger då klientens relation till föräldrarna inte problematiseras eller utreds närmare, är i 
de fall där klienten själv är förälder. Att som ung vuxen få barn och därmed genomgå 
ytterligare en sekvens i transitionen till vuxenlivet, skapar en större förväntan på den unga 
vuxna att ha huvudansvaret och agera initiativtagare i sitt eget liv. Fokus skiftar från den unga 
vuxna och relationen till dennes föräldrar, till relationen mellan den unga vuxna och dennes 
barn. En formell norm som kan ligga till grund för varför fokus skiftar när klienten har barn, 
är det barnperspektiv som professionella inom socialtjänsten alltid bör beakta då barn är 
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inblandade. De klienter som har barn, har också egen bostad, och bor alltså inte hos sina 
föräldrar. Bostäderna är förmedlade via socialtjänsten, vilket i sin tur är en funktion som 
indikerar den legitimitet man som förälder åtnjuter i det välfärdssamhälle som socialtjänsten 
ska vara en garant för. Den samtidiga förekomsten av bostäder förmedlade via socialtjänsten 
som återkommer i de ärenden där klienten har barn, skulle ur ett teoretiskt perspektiv kunna 
indikera en normativ föreställning om att en ung vuxen som har barn också bör ha tillgång till 
en egen bostad. Aspekten av vad som ur ett välfärdsstatligt perspektiv kan ses som en skälig 
levnadssituation för en ung vuxen förälder, kan också vittna om en periodisering av 
transitionsstadierna mot vuxenlivet, där en ung vuxen förväntas ha tillgång till en egen bostad 
innan denne bildar familj. I de fall där transitionsstadierna inte följer den förväntade 
sekvensen, kan socialtjänstens beviljande av bostad till unga vuxna föräldrar som uppbär 
ekonomiskt bistånd ses som en rekonstruktion av dessa individers transition.    
 
I kontrast till ovanstående, återfinns beskrivningar av de klienter som inte har barn. I dessa 
utredningar förekommer formuleringen ”utan barn” frekvent i den inledande informationen.  
Att socialsekreterare i flertalet fall skriver ”ung kvinna/man utan barn”, kan ses som ett 
uppmärksammande på att personen inte är förälder. Socialsekreterarens uppmärksammande 
på att klienten inte har barn, framträder systematiskt i beskrivningen av den unga vuxnas 
situation. Därmed blir förekomsten av barn en beståndsdel i konstruktionen av gruppen unga 
vuxna.  
 
Vid bearbetning av utredningsdokumenten framgår det i vissa fall att den unga vuxna har en 
partner. I den inledande informationen om klientens sociala förhållanden beskrivs klienten 
som ensamstående, även i de fall där det senare uppmärksammas att klienten har en partner.  
Då klienten har en partner men inte lämnat föräldrahemmet, lägger socialsekreteraren ingen 
vikt vid att beskriva detta vidare. Hade klienten varit sammanboende med sin partner hade 
socialsekreteraren haft större anledning att utreda huruvida det föreligger ett gemensamt 
försörjningsansvar. Utöver denna formella och rättsliga tolkning, kan det ringa 
uppmärksammandet av klientens eventuella partnerskap ses som ett tecken på den 
professionellas normativa uppfattning kring vad som är ett legitimt partnerskap. I de fall då 
klienten har en partner men bor kvar i föräldrahemmet framstår förhållandet således som 
mindre legitimt än om klienten exempelvis bott tillsammans med sin partner. En sådan 
tolkning kan utgöra ett exempel på destandardiseringen av transitionsprocessen och de olika 
stadierna som unga vuxna förväntas genomgå. Normativa föreställningar om vuxenblivande 
kan i vissa avseenden sägas representera föråldrade uppfattningar kring vad som förväntas 
ingå i processen till vuxenlivet, vilket resulterar i ett missförhållande mellan normer och 
strukturella förutsättningar sedda ur en svensk, modern kontext.  
 

7.2 Behov och insatser 
Inför analysarbetet hade vi för avsikt att inte fästa vikt vid individuella attribut som etnicitet. 
Under bearbetning av materialet framgick dock att socialsekreterarna gjort det i sina 
beskrivningar av klienterna. Etniciteten lyfts fram i de fall då den unga vuxna själv invandrat 
eller då den unga vuxnas föräldrar ursprungligen kommer från ett annat land än Sverige. 
Etnicitet och ursprung framhålls som relevant i de fall då den unga vuxna själv upplever sig 
ha språkliga hinder, i synnerhet relaterat till utbildning och arbetsmarknad. I de två citaten 
nedan belyses hur socialsekreterare lyfter fram klienters egna uppfattningar kring 
språkmässiga hinder.  
 

Uppger flertal gånger under besöket att [klienten] har behov av studier i svenska eftersom  
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[klienten] anser sig ha stora kunskapsluckor i svenska språket. 
 

[Klienten] uppger vidare att det är språket som gör att det är svårt att få arbete. [Klienten] uppger  
att studera är det [klienten] kan göra för att öka sina möjligheter att bli självförsörjande. 

 
Även i de fall där klienten själv inte lyfter fram sitt ursprung eller språksvårigheter som 
försvårande omständigheter, nämns emellertid klientens eller klientens föräldrars ursprung i 
den inledande informationen. Detta vittnar om att den geografiska rörligheten uppfattas ha 
betydelse och ge sämre förutsättningar för den unga vuxna att fullfölja transitionen till 
vuxenlivet.  
 
Förutom språkmässiga hinder framstår också psykisk ohälsa som ett centralt hinder i de unga 
vuxnas liv, och utgör enligt socialsekreterarnas bedömningar försvårande omständigheter. 
Den psykiska ohälsan ses som ett hinder för klienten att exempelvis fullfölja utbildning, stå 
till arbetsmarknadens förfogande och bli självförsörjande. I de två citaten nedan belyses en 
del av de svårigheter som uppstår i och med den psykiska ohälsan. Att klara av ett eget 
boende, samt att kontakta hälso- och sjukvården, lyfts här fram som omständigheter vilka de 
unga vuxna med psykisk ohälsa inte kan hantera på egen hand.  
 

[Klienten] har bott i en egen lägenhet i [ort] men på grund av sitt dåliga mående har [klienten] inte  
kunnat erhålla någon inkomst den senaste tiden. 

 
[Klienten] hade kontakt med en lärare som ville försöka hjälpa [klienten] till en kontakt med hälso-  
och sjukvården men det blev inte så. [Klienten] har själv inte tagit något eget initiativ till detta då  
[klienten] tycker det känns så jobbigt att ta kontakt om och prata om sitt mående. 

 
Ett av de största behov som gruppen unga vuxna har, förefaller således vara att få hjälp att 
uttrycka sina behov och hitta möjliga lösningar på individuell problematik relaterad till 
psykisk ohälsa. Socialsekreterarnas bedömningar är koncentrerade kring de unga vuxnas 
behov av stöd, eventuell medicinering eller vårdkontakt, samt behovet av en meningsfull 
sysselsättning.  
 

[Klienten] har behov av samordnade insatser från landstinget för sin fysiska och psykiska hälsa.  
[Klienten] behöver ett samordnat professionellt nätverk. [Klienten] själv uppger att [klienten]  
behöver samtalskontakt och lugn och ro för att må bättre. 

 
Det är utifrån uppmärksammandet av psykisk ohälsa som socialsekreteraren gör bedömningen 
kring vad den unga vuxna behöver få hjälp med. I citatet ovan synliggörs socialsekreterarens 
legitimering av klientens problematik, vilken sedan ligger till grund för vilka insatser som 
beviljas och erbjuds. Socialsekreteraren och klienten är utifrån formuleringen överens om 
klientens behov av insatser av omvårdande karaktär. Således råder konsensus gällande vilka 
behov klienten har. Socialsekreteraren har emellertid visat sig kunna belysa klienters behov av 
insatser även i fall där konsensus inte råder:   
 

Jag uppfattar att [klientens] psykiska ohälsa är allvarligare än [klienten] själv lyckas förmedla. 
 
I citatet belyses socialsekreterarens uppmärksammande av den enskildes brist på resurser i 
kontakten med professionella. Karaktären av den psykiska ohälsan bidrar till att 
socialsekreteraren ser skäl till att formulera klientens behov utifrån sin egen tolkning.  
 
I socialsekreterares bedömningar uppmärksammas också klientens behov av att känna sig 
självständig. I citatet nedan gör socialsekreteraren en egen tolkning av vad som är en viktig 
förutsättning för att klienten ska känna sig mer självständig. Utifrån de formella normer som 
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präglar det sociala arbetet, kan socialsekreterarens motivering ses som ett sätt att synliggöra 
hur klientens egna resurser kan stärkas. Då klienten befinner sig i en socialt utsatt situation 
och dessutom befinner sig i den transitionsprocess som kännetecknar unga vuxna, belyser 
citatet hur formella normer inom socialt arbete och informella normer om vuxenblivande 
tillsammans skapar förutsättningar utifrån vilka den professionelle formulera klientens behov.  
 

 
[Klienten] har ett privat nätverk som hjälper [klienten], men det skulle vara bra för [klienten] att  
börja kunna betala för sig hemma hos sina släktingar för att känna sig mer självständig. 

 
I citatet ovan lyfts individens potential och det privata nätverket fram som viktiga 
förutsättningar för individens självkänsla. Forskning (Höjer & Sjöblom, 2011; Rutter 1999; 
Rutter et al, 1998) visar att tillgång till ett socialt nätverk är av stor betydelse för unga vuxna 
som befinner sig i transitionen till vuxenlivet. Det sociala nätverket i kombination med en god 
självkänsla utgör komponenter i den motståndskraft som den unga vuxna antas behöva för att 
kunna fullfölja sin transition, inte minst om den unga vuxnas liv präglats av försvårande 
omständigheter. Följande citat får illustrera hur en socialsekreterare uppmärksammar denna 
motståndskraft hos klienten:  
 

[Klienten] beskriver att [klienten] mådde dåligt under stora delar av skoltiden men att [klienten]  
trots detta klarade av grundskola och gymnasiet. [Klienten] har haft mycket stöd av sin mamma. 

 
I vårt material framkommer det att insatser som de professionella förespråkar, utformas i 
relation till beskrivning av individuell situation och problematik. Föreligger arbetshinder i 
form av exempelvis psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, kan socialsekreteraren explicit 
motivera och upprätta individanpassade förutsättningar för bistånd. I många fall radas dock de 
generella förutsättningarna för bistånd upp, även om utredningens innehåll och utredarens 
bedömning gör gällande att personen inte kan förväntas uppfylla vissa av de förutsättningarna. 
Beviljandet av insatser som innefattar extra stöd åt den unga vuxna, och således har ett mer 
omvårdande inslag, går utanför ramen som kan sägas känneteckna det typiska 
handläggningsarbetet vid en försörjningsstödsenhet. I materialet framgår motiveringen av en 
sådan typ av insats implicit i och med den professionelles bedömning av vad den unga vuxna 
behöver. Detta verkar huvudsakligen ske i samförstånd med den unga vuxna men den 
professionella kan också i fall då den unga vuxna brister i sin förmåga att uttrycka sina behov 
på egen hand formulera vad denne upplever vara av vikt att få ordning på i sitt liv. Nedan 
följer ett exempel på hur detta kan se ut:  
 

Jag bedömer att [klienten] är i stort behov av stöd och hjälp för att få ordning på sin vardag. Det är 
en ung [person] med höga ambitioner, jag bedömer att [klienten] skulle behöva medicinera i 
kombination med en meningsfull sysselsättning som på sikt kan leda till att [klienten] kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 

 
Citatet ovan belyser hur socialsekreteraren formulerar klientens behov och därefter vad som 
uppfattas behöva hända för att personen i ett senare skede ska uppnå en egen försörjning och 
självständighet. Att definiera den unga vuxnas behov med formuleringen ”stöd och hjälp för 
att få ordning på sin vardag” fungerar inte uppenbart som ett underlag för vilka insatser som 
den professionella kommer att bevilja. Dock låter det påskina den omvårdande del av 
socialsekreterarens arbete som präglas av och reproducerar en återanpassande praktik utifrån 
föreställningar om vuxenblivandeprocessen. Som representant för välfärdsstaten förmedlar 
socialsekreteraren genom sin praktik de normativa föreställningarna om en vuxen person som 
autonom och självförsörjande. 
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7.3 Teknologi inom den människobehandlande organisationen 
Med hjälp av Hasenfelds (1983) teori om teknologier nyanseras analysen av organisationens 
arbete med att bedöma, processa och bevara de förhållanden som klienten lever i. I citatet mot 
slutet av föregående avsnitt finner vi spår av de teknologier som enligt teorin kännetecknar 
normativa förhållanden inom människobehandlande organisationer. Då socialsekreteraren i 
sin bedömning i citatet ovan initialt lyfter fram klientens behov av stöd och hjälp, kan detta 
ses som tecken på förekomst av så kallad people sustaining technology, eller den bevarande 
teknologin, vilken inom socialt arbete skulle kunna syfta till att skapa förutsättningar för 
klienten att finna ett meningsfullt sammanhang och en fungerande vardag. Samtidigt syftar 
detta enligt citatet till att den unga vuxna i längden ska finna en sysselsättning och stå till 
arbetsmarknadens förfogande. På så vis bär socialsekreterarens bedömning också spår av det 
som Hasenfeld kallar people changing technology, vilken innebär ett försök att förändra 
människor beteende i samband med att ekonomiskt bistånd beviljas. Detta sker tydligast 
genom att den professionella sätter upp förutsättningar under vilka bistånd beviljas. Dessa 
förutsättningar kan sägas ha sin grund i att klienten ska närma sig självförsörjning. Även i de 
fall där förutsättningar för bistånd  inte explicit syftar till att klienten i det närmaste ska bli 
självförsörjande, visar ovanstående citat hur socialsekreterare även i behovsformuleringen 
förutsätter att klienten ska närma sig självförsörjning.  
 
Det är utifrån föreställningen om självförsörjning som dokumenten vittnar om olika former av 
sysslolöshet inom gruppen unga vuxna. Begrepp som förekommer är exempelvis ”ej 
arbetsför”, ”arbetssökande med förhinder”, ”arbetssökande” och ”arbetslös”. Ofta beviljas 
ekonomiskt bistånd mot att klienten ser till att en rad förutsättningar uppfylls, exempelvis att 
klienten kommer in med rätt handlingar för att rätten till bistånd ska kunna utredas, att 
klienten följer planering inom ramarna för eventuell arbetsmarknadsinsats eller söker arbete 
via Arbetsförmedlingen och redovisar detta via aktivitetsrapport i samband med månatlig 
ansökan om ekonomiskt bistånd. I några fall reduceras förutsättningar för bistånd, 
tillsammans med insatser, till att enbart gälla beviljande av ekonomiskt bistånd. Detta sker om 
personen bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis i och med fysisk eller psykisk 
ohälsa i kombination med behov av etablering av ett professionellt nätverk med ytterligare 
vård- eller myndighetskontakt. 
 
Citatet nedan får illustrera ett fall där personen inte bedöms stå till arbetsmarknadens 
förfogande, och där socialsekreteraren gör en bedömning utifrån individuella faktorer som 
leder fram till att krav på aktivt arbetssökande inte ställs. Individens problembild bedöms i 
detta fall vara så pass omfattande att denne inte förväntas stå till arbetsmarknadens 
förfogande, vilket står i kontrast till föregående citat.  
 

Det finns tillräckligt med underlag för att fastställa att [klienten] inte är arbetsför, därmed skall ej 
krav ställas på att [klienten] skall vara aktivt arbetssökande. [Klienten] har svårigheter i kontakt 
med myndigheter och har svårigheter att ta emot behövlig hjälp, har bland annat vägrat ta emot 
hjälp från psykiatrin och har uteblivit från möten med LSS. […] Bedömning görs att [klienten] är 
i behov av samordnade insatser varför ärendet skall överflyttas till Team Unga Vuxna. 

 
Det ser ut att finnas en ram av förutsättningar som gruppen unga vuxna ska uppfylla dels för 
att beviljas ekonomiskt bistånd, men också för att i förlängningen fortsätta att vara föremål för 
andra insatser som syftar till att behandla exempelvis den hälsoproblematik som antas 
föranleda försörjningssvårigheterna. Uppfyller den unga vuxna inte kraven för ekonomiskt 
bistånd är risken att den unge vuxne går miste om både villkorande och omvårdande insatser 
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som syftar till att återanpassas i samhället. I materialet framträder individanpassade 
förutsättningar för bistånd i de fall där den unga vuxna uppvisar försvårande omständigheter i 
kombination med resurser som talar för att denne med hjälp av bistånd förmodas hantera sin 
livssituation. Stycket nedan får illustrera hur en ung vuxen beviljas ekonomiskt bistånd för 
gymnasiestudier och där kravet inte ställs att personen i första hand ska vara arbetssökande. 
 

 
Förutsättningar för bistånd 
att [klienten] är följer [sic] uppgjord planering med skolan. 
att [klienten] skriver in sig på Arbetsförmedlingen om [klienten] inte avser att fortsätta med sina 
studier 
att [klienten] tackar ja till erbjudande om arbete/arbetsmarknadsåtgärd. 
att [klienten] är sjukskriven med giltigt läkarintyg om [klienten] på grund av hälsoskäl inte kan 
arbeta/vara arbetssökande. 
att behovet inte kan tillgodoses på andra sätt. 

 
Förutsättningarna för bistånd är här tydligt individanpassade vilket inte kan sägas känneteckna 
materialet som helhet. Det förefaller existera en schablonmässig formulering gällande 
förutsättningar för bistånd, vilken socialsekreterarna använder sig av även i de fall då 
klientens situation talar för att vissa av förutsättningarna inte är aktuella eller kan förväntas 
uppfyllas. Exempel på detta är när unga vuxna som är sjukskrivna villkoras ekonomiskt 
bistånd under förutsättningen ”att [klienten] är fortsatt inskriven på Arbetsförmedlingen och 
aktivt söker arbete på heltid, upp till egen kompetens och inom pendlingsavstånd”. 
Förutsättningar för bistånd som inte förefaller vara individanpassade kan belysas med hjälp av 
Hasenfelds (1983) begrepp people changing technology, och vittnar om principer som är till 
synes ofrånkomliga inom organisationen. Ett ytterligare exempel på detta är formuleringen 
”att [klienten] är sjukskriven med giltigt läkarintyg om [klienten] på grund av hälsoskäl inte 
kan arbeta/vara arbetssökande”. Således visar socialsekreterarens formulering av 
förutsättningar för bistånd på en kombination av hänsyn till den unga vuxnas situation, och de 
verksamhetsorganisatoriska principer som präglar arbetet med unga vuxna som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  

8. Diskussion 

Vi har i denna studie undersökt det sociala arbetets praktik ur ett diskursivt perspektiv. Detta 
för att studera hur gruppen unga vuxna konstrueras, samt belysa de formella och informella 
normer som förmedlas i utredningar om ekonomiskt bistånd. Genom diskursanalysen har vi 
belyst hur markörer för vuxenblivande konstrueras och reproduceras i utredningar om unga 
vuxna som ansökt om ekonomiskt bistånd. Utifrån konstruktionen av dessa markörer har vi 
studerat hur insatser formuleras och motiveras, och studerat dessa ur ett teoretiskt perspektiv 
om vilka teknologier som framstår ur socialsekreterarnas bedömningsprocesser. Nedan 
besvaras studiens frågeställningar. 
 
I resultatdelen har vi redogjort för gemensamma faktorer som kan sägas känneteckna 
målgruppen unga vuxna inom försörjningsstöd. Markörer som inledningsvis lyftes fram för att 
ur teoretisk synpunkt förtydliga hur gruppen konstrueras, kopplades till teorin om 
vuxenblivande och de transitionsstadier som kännetecknar vuxenblivandeprocessen. Gruppen 
unga vuxna konstrueras ur detta perspektiv med hjälp av verksamhetsprinciper och lagen som 
säger att den enskildes resurser ska frigöras och utvecklas, vilka utgör formella normer. 
Utöver dessa har vi belyst hur informella normer om vuxenblivandeprocessen kan bidra till 
konstruktionen av gruppen unga vuxna i behov av ekonomiskt bistånd. De informella 
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normerna om hur en person går från ung till vuxen genom att lämna skolan, flytta hemifrån, 
gifta sig och bli förälder, kan ses som en mall som den professionella förhåller sig till i 
bedömningen om den unga vuxnas legitimitet. Detta perspektiv kan belysa hur den 
professionella formulerar klientens behov utifrån normativa föreställningar om hur 
transitionsprocessen bör se ut, exempelvis i vilken följd man förväntas genomgå de olika 
stadierna. Resultaten av analysen antyder bland annat att unga vuxna som själva är föräldrar 
inte benämns som ”unga” i samma utsträckning som de klienter som inte har barn. Detta kan 
vittna om den professionellas bedömning av vilka stadier som skänker legitimitet. De insatser 
som socialsekreterarna formulerar i utredningarna om ekonomiskt bistånd ser ut att bottna i 
bedömningen av klientens individuella problematik som antas föranleda den unga vuxnas 
försörjningssvårigheter. Problematiken som beskrivs består huvudsakligen av psykisk ohälsa, 
oavslutad gymnasieutbildning och svaga nätverk. Socialsekreterarna formulerar insatserna 
utifrån olika definitioner av sysslolöshet. Ur ett teoretiskt perspektiv förefaller insatserna och 
förutsättningarna för bistånd som formuleras att antingen syfta till att förändra klientens 
beteende, eller att förändra klientens livsförhållanden på ett sätt som främjar dennes 
utveckling och på sikt möjliggör självförsörjning. Förutsättningar för bistånd som formuleras 
utifrån den enskildes behov men också utifrån en generell modell som innehåller 
aktiveringskrav vilka inte är applicerbara utifrån samtliga klienters individuella problematik.  
 
Många av de unga vuxna beviljas ekonomiskt bistånd under förutsättningen att de är 
arbetssökande och står till arbetsmarknadens förfogande. Frågan kan emellertid ställas om hur 
många som egentligen står till arbetsmarknadens förfogande och på så vis tros bli 
självförsörjande, utan att först bli föremål för insatser som syftar till att till exempel höja 
kompetensen eller etablera ett professionellt nätverk för ytterligare stöd. Bilden av de unga 
vuxnas problematik, som innefattar bland annat psykisk ohälsa och andra försvårande sociala 
omständigheter, är inte alltid kompatibel med förväntningen att dessa individer ska stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Att dessa unga vuxna inte i nuläget bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande artikuleras dock inte tydligt i formuleringen av förutsättningar 
för bistånd. Förutsättningarna för bistånd framstår i relation till gruppen unga vuxna som 
relativt onyanserade, då kopplingen mellan formuleringen av förutsättningar för bistånd och 
behovsformuleringen i vissa avseenden framstår som otydlig.  
 
Enligt tidigare forskning (Hollertz, 2010) kan man tala om insatserna inom försörjningsstöd i 
termer av aktiva eller passiva. Utifrån den grupp vi studerat kan det finnas skäl att tala om en 
tredje sorts insatser, då nästan ingen av klienterna i dagsläget står till arbetsmarknadens 
förfogande och socialsekreterarna bedömer att det finns ett generellt behov av ett utbrett 
professionellt nätverk. Socialsekreterarna arbetar således aktivt för att bygga upp och/eller 
samordna ett sådant nätverk. Samtidigt villkoras det ekonomiska biståndet i huvudsak med 
aktiverande insatser som utifrån klientens problembild inte kan förväntas bli uppfyllda. En 
tolkning blir därför att insatsen som erbjuds, utöver det ekonomiska biståndet, utgörs av själva 
etableringen av ett professionellt nätverk, samt utredningen om klientens eventuella rätt till 
andra ersättningar från övriga myndigheter. Den insats som erbjuds blir inte ett villkor för 
bistånd men syftar i förlängningen till att skapa en mer stabil livssituation för klienten och att 
eventuellt finna andra möjligheter till försörjning. Dessa mål framstår således som värdefulla 
för verksamheten oberoende av hur förutsättningarna för bistånd formuleras.  
De tendenser som resultatet av denna studie indikerar, kan diskuteras i relation till 
Länsstyrelsens rapport (2007) som presenterats i bakgrunden. Länsstyrelsen efterfrågade 
utifrån sin granskning av ärenden rörande unga vuxna med försörjningsstöd att 
socialsekreterare skulle förtydliga de krav som ställs på klienten i samband med beviljandet 
av ekonomiskt bistånd. Vidare skulle dessa krav enligt Länsstyrelsen ställas i relation till 



 

30 
 

klientens enskilda förmåga att genomföra aktiverande insatser mot vilka biståndet beviljas. 
Detta problematiserades också då en del av de unga vuxna inte bedömdes stå till 
arbetsmarknadens förfogande och således inte kunde anses vara arbetsföra. Här förespråkades 
ytterligare individanpassade förutsättningar för ekonomiskt bistånd. Detta verkar sammanfalla 
med en del av vårt resultat, som vittnar om hur försörjningsstödsverksamheten försökt att 
möta unga vuxna klienter vars försörjningssvårigheter bottnar i annan social problematik, och 
konstruerat gruppen utifrån deras gemensamma omständigheter. Vår diskursanalytiska studie 
av gruppen unga vuxna med försörjningsstöd kan således knyta an till andra studier inom 
området. Den kvalitativa ansatsen kan, till skillnad från undersökningar av mer kvantitativ 
karaktär, bidra till en mer nyanserad bild av fenomenet. Denna analys är emellertid beroende 
av sin kontext, varför det är möjligt att våra resultat inte fullt ut kan säga något om andra 
grupper än just den vi undersökt.  
 
Vår diskursanalytiska tolkning är att socialsekreterarna inom försörjningsstödsverksamheten, 
genom uppmärksammandet av gruppens svårighet att fullfölja transitionen, övertar en del av 
individens ansvar för sin biografiutveckling. Detta kan illustrera de tendenser som i en 
socialpolitisk kontext också belyser unga vuxna som en egen målgrupp. Tidigare forskning 
(Lødemel, 1997) vittnar om hur kommunala verksamheter, mot bakgrund av vetskapen om 
strukturella påverkansfaktorer och samhällets krav, prioriterar målgruppen unga vuxna i 
politiska satsningar. Beviljandet av ekonomiskt bistånd kan inom gruppen unga vuxna ses 
som en ingång för socialsekreteraren att bedriva ett mer omvårdande socialt arbete, som syftar 
till att stötta den unga vuxna i sin transition till vuxenlivet. Utifrån tidigare forskning om unga 
vuxnas transition förefaller transitionsstadierna följa en viss sekvens, då man som ung vuxen 
exempelvis förväntas flytta hemifrån innan man blir förälder. Insatser som riktas mot 
målgruppen unga vuxna, kan således ses som välfärdsstatens sätt att kompensera för 
individuella och strukturella faktorer som försvårar de unga vuxnas övergång till vuxenlivet. 
Tidigare forskning (Vogel, 2002; Kravchenko, 2015) har vidare uppmärksammat att samhället 
lever kvar i en gammal föreställning om hur transitionsprocessen till vuxenlivet ser ut, när den 
i själva verket blivit utdragen och inte passar in i nutida levnadsmönster. Detta skulle kunna 
medföra att unga vuxnas transitionsprocess mäts och värderas utifrån gamla normativa 
mönster som producerats i en tid då strukturella omständigheter såg annorlunda ut. Resultaten 
av vår studie antyder att unga vuxna kan hitta alternativa sätt att fullfölja sin transition till 
vuxenlivet. Att lämna föräldrahemmet för studier kan ses som exempel på hur en ung vuxen 
person anpassar sig efter arbetsmarknadens ökade krav på kompetens och svårigheten att som 
ung hitta ett hållbart boende.  
 
Begreppet ung vuxen ser ut att inte bara inbegripa föreställningar om åldermässig 
begränsning. Åldern blir i det närmaste sekundär i relation till det spektra av informella 
normer som också kategoriserar de unga vuxna. I bakgrunden till denna studie redogjordes för 
att de unga vuxnas ålder kan spela en mindre roll i jämförelse med hur väl dessa hanterar 
transitionen till vuxenlivet och således uppnår autonomi. Uppnår den unga vuxna autonomi 
innan denne åldermässigt kan kategoriseras som vuxen, innebär detta också att den unga 
vuxna vinner en ”fullvärdig medborgares” legitimitet (jfr Kravchenko, 2015). Om den unga 
vuxna inte vinner denna legitimitet innan denne åldersmässigt kan kategoriseras som vuxen, 
så innebär den åldersmässiga definitionen av vuxenlivet att personen förr eller senare i och 
med sin ålder kommer att vinna legitimitet på det sättet. En till åldern sett vuxen person kan 
alltså kategoriseras som vuxen även om denne inte åtnjutit legitimitet genom fullföljandet av 
sin transition till vuxenlivet. Det verkar utifrån detta resonemang finnas en inbäddad 
värdering i att betraktas som ung vuxen. Benämningen kan därmed vittna om att man ännu 
inte uppnått autonomi.  
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Något vi uppmärksammat under arbetet med denna studie, är förhållandet mellan de 
villkorande och omvårdande inslagen inom verksamheten försörjningsstöd för unga vuxna. Å 
ena sidan framträder socialsekreterarens arbete utifrån den normförmedlande och villkorande 
karaktär som biståndsbedömningen uppvisar. Å andra sidan verkar socialsekreterarens 
uppdrag till stor del motiveras utifrån klientens behov av professionell hjälp och omvårdnad. 
Ansvaret att förhålla sig till samhälleliga uppfattningar om vad som kännetecknar en ung 
vuxen och samtidigt uppfylla förutsättningarna för bistånd, ligger emellertid alltjämt på 
klienten. Den unga vuxna verkar därmed ställas inför utmaningen att förhålla sig till dubbla 
normer.  
 

8.1 Implikationer för socialt arbete och vidare forskning 
Resultaten av denna studie kan till viss del belysa den komplexitet som föreligger i de fall där 
myndighetsutövning som riktas mot speciellt utsatta grupper i samhället motiveras utifrån 
individernas behov av att uppnå skälig levnadsnivå rent ekonomiskt men även socialt. Genom 
att synliggöra kategorisering av klienter inom socialt arbete med hjälp av att fokusera inte 
bara på formella normer som exempelvis lagstiftning, utan även informella normer som 
återfinns i organisationen, kan perspektivet på myndighetsutövning vidgas. På så vis kan 
professionella göras medvetna om hur reproduktionen av de informella normerna tar sig 
uttryck och vad de får för konsekvenser vid utformningen av organisationen och arbetet inom 
den. Utifrån ovanstående diskussion framstår det sociala arbetets gruppering av klienter 
utifrån ålder, samt förekomst av liknande problematik, som ett fenomen vilket ytterligare kan 
undersökas. Studier av hur de professionella ser på sitt arbete med de unga vuxna 
biståndstagarna, samt att undersöka unga vuxnas egna uppfattningar om denna typ av riktade 
insatser, kan vidare belysa medvetenheten om den sociala praktikens förmedling av normer. 
Hur förutsättningarna för bistånd efterlevs och hur de präglar handläggningen och den 
fortsatta kontakten mellan socialsekreterare och den unga vuxna kan också utgöra en fråga för 
vidare forskning.  
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Bilaga 1 – förbehåll för uppsatsskrivande 
 
                              ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Handläggare Datum Diarienummer 
[…] 150318 AMN-2015-0212 
 
 
 
 
Begäran om att få ta del av utredningar och handlingsplaner från 
Arbetsmarknadsnämnden, försörjningsstöd/ bedömning 
arbetsmarknadsinsatser, inom ramen för ett uppsatsarbete 
 
 
Ärendet 
Dominique Välilä och Linn Tsang läser termin 6 på Socionomprogrammet, Sociologiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Inom ramen för sina studier kommer de att skriva en C-
uppsats på 15 högskolepoäng under våren 2015.  Dominique Välilä och Linn Tsang vill för 
detta arbete ta del av ett flertal utredningar och handlingsplaner hos Arbetsmarknadsnämnden/ 
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.  
 
Uppsatsen ska undersöka hur insatser och krav utformas och individanpassas inom 
försörjningsstöd, team unga vuxna. 
 
Dominique Välilä och Linn Tsang har bl.a. för avsikt att analysera dokumentation inom 
försörjningsstöd, team unga vuxna, för att söka svar på sina frågor. Genom att själva få 
tillgång till och avidentifiera utredningar och handlingsplaner inom försörjningsstöd/team 
unga vuxna kommer sedan en textanalys att göras. Vid behov kommer kompletterande 
information att inhämtas via intervjuer med socialsekreterare.  
 
Skäl för beslutet 
De begärda utredningarna och handlingsplanerna innehåller uppgifter om olika klienters 
personliga förhållanden.  
 
Av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess gäller inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  
 
Med hänsyn till att Dominique Välilä och Linn Tsang endast kommer att använda de begärda 
handlingarna som underlag för ett uppsatsarbete inom ramen för sin högskoleutbildning finner 
nämnden att sådan risk för men som enligt nämnda bestämmelse hindrar att uppgifterna 
lämnas till Dominique Välilä och Linn Tsang kan undanröjas genom ett förbehåll (enligt 10 
kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen) som inskränker deras rätt att lämna uppgifterna 
vidare eller utnyttja dem. 
 
 
 
BESLUT 
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Nämnden bifaller begäran på så sätt att de begärda utredningarna och handlingsplanerna 
lämnas med förbehåll enligt följande: 
 
1) Uppgifterna om enskilds personliga förhållanden i de efterfrågade utredningarna och 
handlingsplanerna får användas endast för det uppsatsändamål som Dominique Välilä och 
Linn Tsang uppgivit.  
 
2) Dominique Välilä och Linn Tsang får inte lämna sådana uppgifter i utlämnade handlingar, 
som rör enskilds personliga förhållanden, vidare om inte uppgifterna har sådan form att de 
inte kan hänföras till den enskilde.  
 
3) Dominique Välilä och Linn Tsang får inte från förvaltningens lokaler föra bort avskrift 
eller kopia av handlingar som innehåller uppgift om enskilds personliga förhållanden, om inte 
uppgiften har sådan form som nyss sagts.  
 
4) Dominique Välilä och Linn Tsang ska förvara preliminärt uppsatsmaterial som omfattas av 
sekretess på ett sådant sätt att någon annan inte kan ta del av detta. 
 
5) Anteckningar och allt annat material som innehåller uppgifter som kan hänföras till en 
enskild person ska lämnas till förvaltningen senast den 30 juni 2015 för att kunna förstöras.  
 
6) Det erinras om att den som bryter mot ett förbehåll enligt 10 kap. 14 § offentlighets- och 
sekretesslagen kan dömas till straff enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.” 
 
 
 
För Arbetsmarknadsnämnden, […] kommun 
 
 
 
[…] 
Direktör 
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Bilaga 2 – Utdrag ur internt informationsdokument 
Team Unga Vuxna 2006-2013, Socialtjänst-Socialbidrag 

 
Team Unga Vuxna 2006-2013 
 
Under 2005 fick två socialsekreterare inom Socialtjänst-Socialbidrag i uppdrag att starta upp 
en verksamhet för unga vuxna socialbidragstagare mellan 18 och 25 år med stora 
rehabiliteringsbehov. Orsaken var att det blivit tydligt att det fanns många unga vuxna som 
levde på socialbidrag som hade så stora hinder att de inte på egen hand kunde tillgodogöra sig 
den hjälp som fanns att tillgå från andra myndigheter och verksamheter i samhället. Dessa 
personer var i behov av samordnade insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden och de 
behövde en person som agerade spindeln i nätet och hjälpte dem att ta vara på sina rättigheter 
och möjligheter. Detta var startskottet för Unga Vuxna som startade 2006 och vars uppdrag 
var att hjälpa målgruppen ut i egen försörjning (lön, studiemedel eller aktivitetsersättning). 
 
Under åren som gått har arbetsgruppen varierat i storlek från två till fyra socialsekreterare, 
men den största delen av tiden har gruppen utgjorts av tre socialsekreterare. Från starten 2006 
fram till mars 2011 hade arbetsgruppen en egen gruppledare på 100 %. I april 2011 slogs 
Unga Vuxna ihop med Rehabgruppen och fick då dela gruppledare med ytterligare åtta 
socialsekreterare. I september 2011 fick Unga Vuxna en egen socialbidragshandläggare 
knuten till gruppen, vilket resulterade i att arbetsgruppen bytte namn till Team Unga Vuxna. 
Sedan dess utgörs teamet av en socialbidragshandläggare och tre socialsekreterare.  
 
Även ärendemängden har ändrats över tid. Fram till sammanslagningen med Rehabgruppen 
våren 2011 var ärendetalet för en heltidsanställd ca 30. Våren 2012 ökade ärendetalet till 40 
ärenden/socialsekreterare. 
 
Team Unga Vuxnas arbetsuppgifter och förväntade handläggningstid är också något som 
ändrats under de senaste åren. För att mer konkret visa på detta bifogas längre ned i detta 
dokument utdrag från andra dokument där aktuella gruppledare beskrivit ”nuläget”. Bifogat är 
också det koncept (som numera dessvärre är nerlagt till följd av det inte är förenligt med 
nuvarande ärendemängd) som socialsekreterarna i Team Unga Vuxna själva skapat i början 
av 2011. Konceptet är skapat utifrån den erfarenhet som socialsekreterarna i arbetsgruppen 
fått genom åren från att arbeta med målgruppen samt den vision som vi har för arbetet med 
målgruppen.  
 
Individerna vi arbetar med är trots alla förändringar i stort sett samma klientel, även om 
målgruppen nu är på väg att förändras. Team Unga Vuxna har hittills arbetat med personer 
med kategorierat [sic] insatsbehov 3 och 4 (ibland även 5), men ska framöver enbart arbeta 
med de som har kategoriserat insatsbehov 3. Exakt vad det innebär vet vi inte än, men tydligt 
är att vi inte längre ska arbeta med de personer som har stora rehabiliteringsbehov och stora 
behov av samordnade insatser. De andra ”yttre ramarna” för målgruppen är dock fortfarande 
desamma, dvs. personer mellan 18 och 25 år, som har socialbidrag till sin försörjning och är 
eller riskerar att bli långvarigt socialbidragsberoende.  
 
Nedan följer en beskrivning av det som hittills varit/är Team Unga Vuxnas klienter:  

- De har oftast ett eller flera av funktionshinder. Vanligast är psykisk ohälsa, 
neuropsykiatriska funktionshinder, intellektuella begränsningar och fysisk ohälsa.  
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- Många har erfarenhet av bristande vuxenstöd och omsorg under uppväxten, avbruten 
skolgång, mobbing, våld i nära relationer, övergrepp, missbruk i hemmiljön och/eller 
eget missbruk samt insatser från IFO. 

- De flesta klienter saknar eller har bristande färdigheter, motivation, struktur, nätverk, 
självinsikt, självkänsla, social kompetens, förtroende för vuxen- och 
myndighetsvärlden samt känsla av sammanhang.  

Personerna som remitteras till Team Unga Vuxna har ofta stor erfarenhet av att misslyckas. 
Detta gäller bland annat skola, arbete, boende och professionella kontakter. Självkänslan är 
låg och vår uppfattning är att dessa personer har en syn på sig själva som präglas av att vara 
en person som saknar förmåga och som inte passar in. En av de vanligaste orsakerna till att 
personer remitteras till Team Unga Vuxna är att kontakten med olika myndigheter så som 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och landstinget inte har fungerat. Den målgrupp som vi 
arbetar med nås således ofta inte av andra professionella. Vi har dock genom socialbidraget en 
exklusiv ingång i personens liv och därmed chansen att påverka och hjälpa personen att få 
ökad livskvalitet samt skapa förutsättningar för att på sikt bli självförsörjande.  
 
Utöver det som hittills nämnts om Team Unga Vuxnas målgrupp kan tilläggas att de flesta är 
ensamstående utan barn. Majoriteten av klienterna är män, ca 60 %. De flesta saknar slutbetyg 
från gymnasiet. Ett fåtal har inte gått ut grundskolan. Av de klienter som har barn så är barnen 
ofta aktuella hos Barn och Familj alternativt så har barnavårdsanmälan gjorts, men inte lett till 
någon utredning, Många av klienterna har kontaktperson och/eller boendestöd.  

 

 

 

 

 

 

 


