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Sammanfattning
Arbetskraftsbrist och en krympande välfärdsstat har ökat fokusen på individer som står långt
från arbetsmarknaden såväl som på arbetsintegrerande sociala företag. I den här
hermeneutiska studien som baseras på intervjuer med tjänstemän som arbetar gentemot dessa
grupper undersöker vi hur tjänstemännen upplever sitt handlingsutrymme och sin roll
gentemot klienterna.

För att kunna utföra sitt arbete behöver de handlingsutrymme vilket ligger i linje med
Michael Lipskys teori om gatubyråkrater (Lipsky 2010). Sociala företag beskrivs som
behövda för att lösa brister på arbetsmarknaden men också problematiska eftersom både de
sociala entreprenörerna och klienterna har en bakgrund med bristfällig skolgång vilket leder
till problem att navigera i samhället. Tjänstemännen kompenserar för det genom att ta på sig
olika roller.

Paradoxen med de sociala företagen analyseras med hjälp av en teori om pre-paradigmatiska
fält och isomorfism som för med sig ett tryck på organisationerna att anpassa sig för att uppnå
legitimitet och få tillgång till resurser. Med mer kunskap om den roll som tjänstemän kan
spela för att förebygga utestängningar från arbetsmarknaden skulle det kunna möjliggöra för
resurser att distribueras effektivare inom välfärdssystemet.

Nyckelord: tjänsteman, gräsrotsbyråkrat, handlingsutrymme, arbetsintegrerande sociala
företag (ASF), arbetsmarknad, doxa, pre-paradigmatisk, isomorfism

Abstract
Lack of workers and a shrinking welfare state have increased the focus on individuals who
are excluded from the labor market as well as social enterprises. In this hermeneutic study,
based on interviews with officials working towards these groups, we investigate how officials
perceive their discretion and role towards clients. To be able to do their job they need
discretion which is in line with Michael Lipsky's theory on street-level bureaucrats (Lipsky
2010).

Social enterprises are described as needed to solve shortcomings in the labor market, but also
problematic, as the social entrepreneurs could be lacking skills, as both clients and social
iii

entrepreneurs have a background of failed schooling due to disabilities and socio-economic
causes. Bourdieu’s concept of doxa is applied to understand how failed schooling lead to
shortcomings in navigating society and how officials compensate for this by taking on
different roles.

The paradox of the social enterprises is analyzed with a theory on pre-paradigmatic fields and
isomorphism which brings a pressure for organizations to conform to gain legitimacy and
access to resources. More knowledge on the role the officials can play to prevent exclusion
from the labor market could enable resources to be more effectively distributed within the
welfare system.

Keywords: official, street- level bureaucracy, discretion, social enterprises, labor market,
doxa, pre-paradigmatic, isomorphism

Förord
Först och främst vill vi tacka alla våra informanter som tålmodigt har deltagit i vårt
uppsatsarbete och tagit sig tid med oss. Det hade inte blivit någon uppsats utan er. Vi har känt
oss välkomna och omhändertagna. Ni är bäst och har lärt oss väldigt mycket under resans
gång. Vi vill även rikta ett särskilt tack till Karin Norin och Johanna Fredriksson som delat
med sig av sitt nätverk och hjälpt oss att hitta fler informanter. Våra medstudenter Ornina
Iskander och Hanna Leijon har också gett oss kontinuerlig feedback och goda råd under
uppsatsens framväxt. Vi vill även tacka vår briljanta handledare Boel Larsson för hennes
engagemang, konstruktiva feedback samt tydliga och pedagogiska sätt. Avslutningsvis vill vi
rikta ett tack till våra familjer som tålmodigt har stått ut med oss under uppsatsarbetet.
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Introduktionskapitel
Inledning
I Arbetsförmedlingens siffror för våren 2018 går det att läsa att arbetslösheten för inrikes
födda är rekordlåg och arbetslösheten hos utrikes födda har börjat minska även om den
fortfarande är hög. Majoriteten av de yrken som finns dras med arbetskraftsbrist
(Arbetsförmedlingen 2018a). Samtidigt ligger arbetslösheten för personer med
funktionsnedsättning kvar på samma nivå som tidigare år, fastän gruppen bedöms som
välutbildad och skulle kunna komma i sysselsättning med små medel (Arbetsförmedlingen
2018b). Vilka livsvillkor någon har och ges tillgång till menar vi påverkar individens
möjligheter i både nutid och framtid vad gäller sådant som utbildning och försörjning.

Jennie K. Larsson som är forskare inom etnicitet och migration, beskriver hur
välfärdspolitiken har förändrats och hur insatser numera baseras på kontroll, disciplinering
och att utveckla den arbetslösas kompetens. Det handlar om krav på motprestationer och att
få ta del av välfärdssamhällets stöd. Förr ansågs det som en rättighet men har nu blivit
villkorat. Välfärdspolitiken inriktas på att öka deltagandet på arbetsmarknaden och minska
det ekonomiska stödet till individer som står utanför arbetsmarknaden (Larsson 2015).
Arbetsintegrerande sociala företag (hädanefter refererat till som ASF) är en grupp aktörer
som har aktualiserats på senare år parallellt med att arbetsmarknaden har förändrats. De har
som företagsidé att rehabilitera och anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
(Hedin et al. 2015). Under tidigare uppsats- samt projektarbete på området ASF, har vi fått
till oss att de behov de som står långt från arbetsmarknaden har och som måste uppfyllas för
att de ska kunna gå till ett arbete, inte alltid kan mötas från myndighetshåll. Larsson beskriver
hur även arbetsförmedlare upplever frustration över att inte kunna uppfylla de behov
klienterna har. För att klienterna ska kunna arbeta kan de exempelvis behöva ha någonstans
att bo (Larsson 2015). Utifrån ovanstående parters frustration tänker vi att det verkar finnas
ett “systemglapp” mellan samhällskrav, handlingsutrymme och behov. Glappet skulle i så fall
manifestera sig i mötet mellan klienter och tjänstemän och vi vill titta närmare på den
relationen.
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Syfte, problemformulering och forskningsfråga
Statsvetaren Michael Lipsky menar att det är hos tjänstemän den faktiska politiken görs och
inte av centrala politiska organ eller lagstiftare (Lipsky 2010). Det är i de så kallade
gräsrotsbyråkratierna som individen möter välfärdsstaten. För att tjänstemännen ska kunna
utföra sitt arbete har de ett handlingsutrymme knutet till sitt uppdrag (Larsson 2015). De som
arbetar gentemot de individer som står utanför arbetsmarknaden är oftast representanter för
olika typer av myndigheter och vi utgår vi från Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat och
handlingsutrymme för att belysa skärningspunkten mellan samhället, tjänsteman och klient.
Syftet med studien är därför att försöka förstå på vilket sätt tjänstemän i Falkenberg, som
arbetar gentemot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som kan vara tänkbara
för att genomgå en förmedlingsprocess till ASF, upplever och uppfattar sin roll och sitt
handlingsutrymme. Frågeställningarna lyder därför:
● Hur uppfattar tjänstemannen sin roll gentemot ASF och de individer som står långt
från arbetsmarknaden?
● Hur upplever tjänstemannen mötet med de individer som aktualiseras för att komma
till ett ASF?
● Hur uppfattar tjänstemannen sitt handlingsutrymme inom sitt uppdrag?
Disposition
I de följande avsnitten i texten kommer vi att börja med att gå igenom tidigare forskning på
området tjänstemän och myndighetsutövning samt ASF. Därefter presenterar vi våra
teoretiska utgångspunkter följt av ett metodkapitel som sedan följs av studiens resultat utifrån
den tematisering som analysen av materialet har lett fram till. Vi avslutar med att tolka
resultatet utifrån våra teoretiska ståndpunkter för att avslutningsvis se om vi kan besvara våra
forskningsfrågor och beskriva de rekommendationer som vi kommer fram till.

Bakgrund och tidigare forskning
Det är inte svårt att hitta tidigare forskning om tjänstemän och myndighetsutövning, det är
däremot magrare på området ASF, i alla fall när det gäller forskning på svenska förhållanden.
Det finns däremot flera utvärderingar och rapporter både om och av ASF att tillgå på
Sofisams webbsida. Den har utvecklats i samarbete mellan Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att samla kunskap om att starta och driva
ASF (Sofisam 2018). När vi valt bland tidigare forskning så har vi fokuserat på den som tar
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upp sådant som påverkar tjänstemannens roll och utförande av politiska beslut och därmed
maktutövande. Men också hur politiken bestämmer och påverkar verksamheter, som
exempelvis ASF, som de individer som tjänstemännen interagerar med, kan befinna sig i.
Alex Nicholls som är författare till artikeln “The Legitimacy of Social Entrepreneurship:
Reflexive Isomorphism in a Pre-Paradigmatic Field “ menar att sociala företag är ett preparadigmatiskt fält vilket skulle kunna vara en förklaring till att utbudet av tidigare forskning
på ASF inte är så omfattande. Nicholls bygger sitt argument på avsaknaden av en etablerad
epistemologi (kunskapsteori). Det finns ingen konsensus om vad socialt entreprenörskap
innefattar, det finns ingen definierad plan för forskning inom området och de forskare som
finns är ett fåtal utan tillgång till någon större mängd resurser (Nicholls 2010).

Förändringar i välfärdspolitiken och hur de påverkar välfärdssystemet

Strukturella, ekonomiska och politiska maktformer präglar i stor grad de diskurser
(samtalsordningar) som dominerar de sociala institutionerna. Det sociala systemets uppgift
blir enligt den danska socialarbetaren Flora Ghosh att motivera och om nödvändigt trycka på
individerna till deltagande på arbetsmarknaden. Genom att kategorisera individerna efter
resurser i förhållande till arbetsmarknaden kan dessa samordnare av olika slag ses som
systemrepresentanter, vars uppgift är att disciplinera individerna (Ghosh 2007). I
doktorsavhandlingen Integrationen och arbetets marknad: hur jämställdhet, arbete och annat
"svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer hänvisar Jennie Larsson till
statsvetaren Jessica Lindvert, som menar att det går att se en förändring i att svagare grupper
fått större uppmärksamhet inom arbetsmarknadspolitiken. En konsekvens av detta är att
Arbetsförmedlingens arbete främst riktas mot dem som anses stå långt från arbetsmarknaden
(Larsson 2015). Larsson undersöker aktörer som på olika sätt har makt att påverka hur
politiken görs i praktiken och hänvisar till statsvetaren Evelyn Brodkin som understryker
vikten av att studera gräsrotsbyråkratier där politiken omsätts i praktik. Enligt Brodkin är
gräsrotsbyråkratier platser för policykonflikter och de individer som arbetar där inom ramen
för sitt arbete behöver förhandla och lösa dessa. Konflikterna gäller även deras egna
värderingar som kan komma att stå i motsättning till policys (Larsson 2015). För att förstå
hur makten skapar och håller fast vid distinktioner, är det ur ett intersektionalitetsperspektiv
enligt Ghosh nödvändigt att se till de sammanflätningar som härrör från faktorer som kön och
etnicitet. Författaren lyfter i texten forskarna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari
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mening ”(...) den simultana effekten av kön, klass och etniska/rasstrukturer är en central
komponent i maktens konstituering”. Hon menar att det är viktigt att socialarbetaren tar med
dessa faktorer, då sociokulturella dimensioner kan ha stor påverkan på en individs
livshistoria. Intersektionalitetsperspektivet gör det möjligt att förstå olika maktrelationer i
samhället som en ojämn fördelning av materiella och symboliska resurser samt att ifrågasätta
uppdelningar och klassifikationssystem. I den politiska retoriken innefattar ett “normalt” liv
att individen har ett lönearbete och de människor som inte kan eller vill arbeta ses som
sociala avvikare som måste få hjälp av staten. Detta reproducerar synen av “vi” och “dem”
och blir ett stigma som de som arbetar inom socialt arbete bidrar till. Författaren hänvisar till
Fahlgren och Sawyer som menar att: ”På detta sätt kan samhälleliga institutioner anses vara
normerande och kopplas till reproduktionen av maktojämlikheter inom samhället” (Ghosh
2007). Även Nicholls fokuserar på betydelsen av samhällsstrukturer och maktförhållanden i
förhållande till vilka som är “vi” och vilka som är “dem”, men expanderar istället begreppet
isomorfism, som handlar om att två olika strukturer speglar varandra i sin utformning, till
begreppet reflexiv isomorfism. Det för att förklara hur inte bara institutioner men även olika
aktörer på olika nivåer inom ett fält påverkar varandra. Nicholls beskriver hur det genom åren
har det funnits ett antal olika definitioner av vad socialt entreprenörskap är. Ibland har det
varit en modell för social förändring, ibland ett verktyg för politisk förändring och begreppet
har fyllts med både stort och litet innehåll från olika aktörers håll (Nicholls 2010).
Politikens påverkan på tjänstemannen
Larsson menar att görandet av politik måste analyseras utifrån ett maktperspektiv, då
handlingar, problemformuleringar och lösningar kan skapa ojämlika villkor för
människor beroende på sociala positioner. Hon intar därför en intersektionell ansats på
tjänstemannaperspektivet. Genom att koppla ihop makt och intersektionalitet med
gräsrotsbyråkrati menar hon att går det att analysera och problematisera den avgörande
roll som exempelvis en handläggare som gör politik har på enskilda individer (Larsson
2015). Enligt Larsson beläggs handläggarna med krav uppifrån i sin organisation på att
de ska uppnå vissa resultat. I mötet med klienten upplever handläggaren att klienternas
behov är större än de resurser som finns tillgängliga (Larsson 2015). Deras egna
värderingar kan då komma att stå i motsättning till policys (Larsson 2015). Brodkin
menar att de som arbetar i gräsrotsbyråkratier måste anpassa och förhandla för att det
ska fungera och att de utvecklar olika strategier för att kunna bli mer effektiva. Det kan
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innebära strategier som kan missgynna klienter eller innebära att saker görs på ett sätt
som bryter mot regelverk (Larsson 2015).

Stereotypifiering, ett sätt för tjänstemannen att utföra sitt arbete

När det kommer till kategorisering av klienter menar Lipsky att det är en central del av
gräsrotsbyråkraternas arbete och något de behöver använda sitt handlingsutrymme till.
Det är nödvändigt för tjänstemän att ge sina klienter en identitet som är byråkratisk för
att kunna utföra sitt arbete och att det sker utifrån det Lipsky kallar nödvändig
stereotypifiering. Genom att kategorisera klienterna i olika system är det möjligt att
snabbt kunna placera in klienten i en kategori för att kunna sätta in rätt åtgärder (Larsson
2015). Beroende på hur klienter kategoriseras, delas de in och konstrueras som en grupp
trots att de har olika bakgrund och egenskaper. När handläggare i sitt arbete möter dessa
personer resulterar det i att vissa förutsättningar redan är givna (Larsson 2015). Ghosh
menar i sin artikel Magt og Intersektionalitet att det finns goda intentioner hos de
människor som arbetar inom socialt arbete att behandla sina klienter med respekt men
att det sällan blir så. Det då socialarbetare för det mesta blir något av ett språkrör för
systemet. Hon kopplar socialarbetarens roll och maktutövande gentemot den enskilda
individen till Michel Foucaults maktbegrepp, där makt kan ses som ett processuellt
konstituerat fenomen vilket innebär att den uppstår i samhällets utformning. Makt kan
inte reduceras till att vara en fråga om lagstiftning, varken i praktik eller teori, då makt
och kunskap är något som hänger samman. Den disciplinerande makten innebär att styra
individens kropp och själ så att den blir användbar, nyttig och lydig. Denna typ av makt
underlättar för att kategorisera andra människor och skilja mellan normalitet och
avvikelse. Den sätter sig i vårt undermedvetna och förkroppsligas genom den mänskliga
individen som därigenom uppfattar sig själv och sin omvärld på ett bestämt vis. Denna
osynliga disciplinering gör att många av de som arbetar inom socialt arbete har svårt att
förstå att de utövar makt gentemot medborgarna (Ghosh 2010). Gemensamt för både
Lipsky och Ghosh är att de lyfter fram att stereotypifiering behövs men att den utgår
från fördomar hos tjänstemannen.
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Tjänstemannens professionella identitet grundas i en social tillhörighet

När det kommer till handlingsutrymme och hur det används är gräsrotsbyråkratens
professionella och sociala identitet faktorer som påverkar. Larsson hänvisar till
sociologen Celeste Watkins-Hayes som menar att hur gräsrotsbyråkraten uppfattar sig
själv, utifrån social tillhörighet grundad på ”ras”, kön eller klass, bidrar till hur
byråkratens professionella identitet formas. Som exempel menar Watkins-Hayes att en
tjänsteman inte slutar att vara kvinna, rasifierad eller medelklass i det ögonblicket när
denne kliver över tröskeln till arbetet, utan det är även något hon tar med sig i hur
personen ser på sitt arbete och de beslut som tas (Larsson 2015:68). Även Gosh
förklarar distinktioner och hur de uppstår till faktorer såsom kön, etnicitet, klass och
hänvisar till Foucault och andra teoretiker som berör ämnet såsom Mulinari och De Los
Reyes. Det sociala arbetet är inbäddat i institutionella maktformer, där socialarbetaren
representerar makt över medborgaren. Klienter kan stigmatiseras och exkluderas
beroende på hur de klassificeras och på så vis får socialarbetaren makt över individen.
Ghosh menar att makt och intersektionalitet är något personer som arbetar med socialt
arbete måste tänka på för att kunna bedriva etiskt försvarbart socialt arbete. Hon menar
att de upplevelser invånarna har av att inte bli sedda, hörda eller förstådda har att göra
med olika maktformer i sociala institutioner, samt socialarbetarnas värderingar som är
på kollisionskurs med idealet om det goda sociala arbetet (Ghosh 2010).

Sociologerna Ylva Ulfsdotter Eriksson och Christel Backman utgår också från klass och kön i
sin artikel Föreställningar om klass och kön i Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar för att
förklara hur yrkesbeskrivningar som produceras av den statliga Arbetsmarknadsstyrelsen, är
mer än bara informationskällor om olika yrken. De skapar också och upprätthåller en
indelning i arbeten utifrån klass (Eriksson & Backman 2014). Här beskriver de hur de
återupprepar en studie från sjuttiotalet, av forskaren Bengt Gesser, som undersökte
yrkesbeskrivningar hos den tidens Arbetsmarknadsstyrelse, men även gör tillägget kön.
Yrkesbeskrivningarna innehåller enligt både Gesser, Eriksson och Backman information om
olika förväntningar som kommuniceras till de arbetssökande om vem de ska vara för att passa
in i ett yrke (Eriksson & Backman 2014). Eriksson och Backman lyfter fram hur det visat sig,
i en annan tidigare studie utförd av sociologen Malin Linde, att de tjänstemän som författar
arbetsbeskrivningar huvudsakligen har en medelklassbakgrund. Det färgar av sig på deras
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förmåga att författa texter för yrken de inte själva har någon erfarenhet av och medför risken
att beskrivningarna bygger på fördomar (Eriksson & Backman 2014). När det gäller kön,
refererar Eriksson och Backman till tidigare forskning av bland annat sociologen och
kulturantropologen Pierre Bourdieu, som visar att egenskaper som tålamod och hjälpsamhet
förknippas med kvinnor medan fysisk ansträngning, tekniska kunskaper och maktutövande
associeras till den manliga sfären (Eriksson & Backman 2014).
ASF och det sociala entreprenörskapets utveckling kopplad till välfärdsstatens
förändring
Vad är ett ASF?
Ett ASF definieras utifrån fyra kriterier men det finns svårigheter att dra tydliga gränser
mellan kriterierna. Företagen ska driva en näringsverksamhet organisatoriskt fristående från
offentlig verksamhet, de ska ha som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få
eller behålla ett arbete, de ska skapa delaktighet för medarbetarna och överskottet från en
eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten (Hedin et al. 2015). Det som Alec Carlberg,
initiativtagare till Basta som är ett av Sveriges första arbetskooperativ, menar skiljer sig mot
andra företag är att det sociala företaget behöver göra två typer av marknadsanalyser istället
för bara en. Dels behöver företaget fundera över vilken trygghetsstruktur de behöver skapa
för att möta behoven hos de individer som ska arbeta i företaget. De behöver också fundera
över vad som ska produceras och hur den produktionen ska organiseras så att de första
behoven inte krockar samtidigt som det ska gå att uppfylla en kommersiell efterfrågan
(Carlberg 2011).
Från kooperativ frigörelse till entreprenörskap och andra dubbla budskap
60- och 70-talets radikala tidsanda ledde 1982 till en progressiv socialtjänstlag. Den hade
föregåtts av en mobilisering av klientorganisationer inom områden som
funktionshinderrörelsen, psykiatrin och fångvården för att kunna få en ökad påverkan på
ekonomi och möjligheter. I slutet av 80-talet och början av 90-talet ledde den pågående
ekonomiska krisen till att de progressiva tankarna ersattes av mer repressiva modeller med
fokus på att få klienter i arbete. Bristen på makt hos de som utsattes för myndighetsutövning
och organisationer som var beroende av offentliga medel ledde till tankar om att oberoende
byggde på att ha en egen ekonomi (Carlberg 2011). Utvecklingen som skedde under 2000talet ledde till en vidgning av begreppet till ASF (Hedin et al. 2015). Genom samarbeten och
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inspiration från andra EU-länder förändrades synen i Sverige. Företagen blev både en
arbetsmarknadspolitisk och en näringslivspolitisk fråga. ASF har ur både ett vänster och ett
högerperspektiv med sig att de ska frigöra sig ifrån ett beroende av välfärdsstaten och på så
sätt skapa egenmakt och socialt kapital hos de individer som verkar däri (Levander 2011). I
realiteten menar Levander att bandet mellan ASF och myndigheter ofta är kvar. Som exempel
säljer ofta företagen tjänster till myndigheterna som myndigheten inte längre utför själva och
de som verkar i företagen kan i många fall göra det på grund av att det utgår lönebidrag från
myndigheterna (Levander 2011).

Nicholls tar på sätt och vis också ett historiskt perspektiv genom att utföra innehållsanalyser
på beskrivningar av socialt entreprenörskap som skapats av aktörer som har resurser för att
kunna bygga ett paradigm inom fältet. Analyserna visar på tre olika diskurser som växt fram
där den ena är hjälteentreprenören, den andra idealtypen av affärsverksamhet och den tredje
är ett slags kommunitaristisk (en politisk filosofi som betonar vikten av det civila samhället)
syn på kopplingen mellan individer, samhället och social rättvisa. Dessa narrativ (berättelser),
som fortfarande är under framväxt menar han, utgör material för resursrika aktörer som kan
använda dem för att legitimera sig på fältet. Nicholls utgår från vetenskapsteoretikern
Thomas Kuhn som argumenterade för att ett etablerat akademiskt paradigm drar till sig
legitimitet och resurser. Utifrån Kuhn menar Nicholls också att det finns tecken på att det
pågår ett framväxande av diskurser, narrativ och idealtyper som tyder på att det är ett
forskningsfält under frammarsch. Nicholls använder sig av bland annat sociologen och den
politiske teoretikern Anthony Giddens strukturella teori för att undersöka
legitimeringsstrukturer och finner att det finns en relation mellan olika nivåer av
organisationer inom fältet och att dessa har påverkan på varandra (Nicholls 2010).

Även Levander kopplar företagens utveckling till den politiska agendan som berör
förhållandet mellan staten och civilsamhället där nyliberala intressen drivit på en separation
mellan de båda parterna för att legitimera privatiseringar och nedskärningar i det offentliga
(Levander 2011). Ansvarsskiftet mellan stat och privat sektor har lett till framväxten av flera
positivt laddade benämningar inom området som empowerment och socialt kapital vilket ses
som exempel på hur verksamheterna bryter mot tidigare statliga välfärdslösningar. Det
medför att empowerment som från början var ett vänsterideologiskt laddat begrepp kopplat
till kooperativt ägande fylls med mening från högerhåll med fokus på individuell utveckling
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(Levander 2011). Hon menar att det inte egentligen är några nya sociala problem det berör,
utan att det snarare sammanfogar den självstyrande idéen med en inte så synlig
disciplinerande maktutövning (Levander 2011). Levander beskriver hur, även om det initiala
syftet med de sociala företagen var att genom mer individuella lösningar bryta från den
statliga välfärdslösningen, de två fortfarande är tätt sammanlänkade och att staten utövar
makt mot dessa (Levander 2011). Det bidrar till att narrativen runt ASF blir dubbla där både
en framgångsberättelse och en rehabiliteringsberättelse ska rymmas (Levander 2011).

Om dubbelheten menar Nicholls att till framväxten av ett paradigm (med paradigm menas
vad som får ta plats inom det vetenskapliga tänkandet) hör att det uppstår en kamp mellan
olika parter. Den handlar om vilken legitimitetsdiskurs det är som kommer att få skapa den
slutliga formen, på i det här fallet, det sociala entreprenörskapet som fält (Nicholls 2010). I
analysen i den studie som Nicholls gjort och redogör för i sin artikel beskrivs hur
nyckelaktörer använder sig av olika legitimeringsstrategier för att skapa kontroll över den
framväxande institutionen och därmed en dominerande ställning över paradigmet. Ytterligare
dubbelheter som Levander lyfter är hur relationen till myndigheter visar på dem som en
viktig partner i rehabiliteringsberättelserna men i framgångsberättelserna målas de samma ut
som byråkratiska betonghinder (Levander 2011). I sin slutdiskussion tar Levander upp
arbetets centrala mening utifrån sociologen Nicholas Rose där, även om arbetet alltid haft en
central position för att lösa sociala problem, det från att ha varit något av en rättighet nu
kopplas till individens handlingar och antar en moralisk dimension (Levander 2011).

Teoretiska begrepp
Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme valde vi på ett tidigt stadie
av arbetet för att kunna förstå vad som skulle kunna utgöra det glapp vi vill undersöka och
användes som grund för att definiera vår problemställning. Sociala fält och doxa framkom
som begrepp när vi gick igenom tidigare forskning som berörde Arbetsförmedlingen för att
försöka förstå våra tjänstemäns arbetsuppdrag och blev aktuell som teori att använda för att
förstå de delar av vår empiri som berör relationerna mellan samhälle, tjänsteman och klient.
Pre-paradigmatiska fält och isomorfism framkom också under genomgången av tidigare
forskning och hjälpte oss att förstå vilken forskning som var tillgänglig men också de dubbla
narrativ om socialt entreprenörskap som var återkommande i litteraturen.
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Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme
För att förstå hur välfärdspolitik görs i praktiken, är det enligt Lipsky nödvändigt att studera
det som sker på gatunivån i möten mellan tjänstepersoner och välfärdsstatens klienter. Han
skriver i sin bok Street- Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, att
gräsrotsbyråkrater gör politik ur två aspekter. Den ena är de tjänster som har beslutats
politiskt av staten och den andra är de enskilda beslut som byråkraten tar. Han använder i
boken begreppet discretion, som kan översättas till handlingsutrymme. Byråkrater i de flesta
myndigheter har ett avsevärt handlingsutrymme vid beslut som påverkar typ, mängd och
kvaliteten på de förmåner som förmedlas av myndigheten. Lipsky kallar de tjänstemän som
har direkt kontakt med samhällsmedborgaren och som har ett väsentligt handlingsutrymme i
sitt beslutsfattande för gatubyråkrat. De kan utgöras exempelvis av lärare, poliser,
socialarbetare och andra offentligt anställda som tar beslut och kan ge tillträde till statliga
medel och tillhandahålla service inom dem (Lipsky 2010). På svenska brukar oftast
benämningarna frontlinjebyråkrat eller gräsrotsbyråkrat användas istället för gatubyråkrat och
vi har därför valt att använda oss av det mer bekanta ordet gräsrotsbyråkrat.
Gräsrotsbyråkrater har utrymme för självständiga beslut men måste ändå förhålla sig till
lagar, regler som har fattats politiskt eller normativa regler inom deras egen yrkeskategori
(Lipsky 2010). Anledningar till att gräsrotsbyråkraten har ett handlingsutrymme är enligt
Lipsky att de ofta arbetar i situationer som är för komplicerade för att kunna reduceras till
detaljstyrda listor som tjänstemännen ska följa. För det andra menar han att
gräsrotsbyråkrater arbetar i situationer som ofta kräver respons på saker som människor gör
och att de har ett visst handlingsutrymme kopplat till sitt arbete för att kunna göra grundliga
bedömningar vilka inte går att detaljstyra. Handlingsutrymmet bidrar både för byråkrat och
klient till välfärdsstatens legitimitet trots att gräsrotsbyråkraten inte kan påverka vad staten
kan lägga sig i (Lipsky 2010). Lipsky hänvisar till sociologen David Mechanic som menar att
det finns vissa faktorer som påverkar makten hos gräsrotsbyråkraten Faktorerna innefattar
sådant som expertkunskaper, hur mycket de intresserar och engagerar sig i sitt arbete samt
hur omtyckta de är i sitt sammanhang. De innehåller också strukturella aspekter som vilken
plats gräsrotsbyråkraten har inom organisationen, vilket påverkar makt och tillgång över
information och organisatoriska verktyg. Dessa resurser förstärker makten hos
gräsrotsbyråkraten då personer som sitter på högre positioner blir mer beroende av dem
(Lipsky 2010). Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten, precis som andra som gör politik, arbetar
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i en miljö som sätter upp vissa förutsättningar för dem och att det påverkar hur byråkraten
hanterar problem och hur de löser dem (Lipsky 2010).
Sociala fält och doxa
I Pierre Bourdieus teoretiska begreppsapparat för hans studier av det sociala rummet ingår
begreppen sociala fält, doxa och habitus. Bourdieu menar att det under vissa förhållanden
utvecklas sociala fält i det sociala rummet. Fältbegreppet bygger på att det finns symboliska
och kulturella trosföreställningar, så kallade doxor. En doxa styr vilka handlingar som anses
falla inom det normala på det specifika fältet. Dessa bilder ett system som styr hur vi
uppfattar saker, hur vi tänker om dem samt vilka handlingar vi har tillgång till. Det utgör en
taxonomi (indelning) över den sociala ordningen som även bidrar till att reproducera
ordningen i sig. På det sociala fältet, med hjälp av doxa reproduceras sociala normer. Det
fungerar både som en mekanism för socialisering och ett politiskt instrument då det förmedlar
en förväntad social ordning. För sociala kategorier som är underordnade i det symboliska
sociala rummet innebär det att de för att lyckas uppnå sina mål måste acceptera och
underordna sig den överordnade kategorin. Om de inte underordnar sig kan de inte heller
tillgodogöra sig eventuella fördelar i systemet. Bourdieu lyfter skolan som en viktig
institution för att förmedla doxor till medlemmarna i ett samhälle (Bourdieu 1977).
Isomorfism och legitimering
Isomorfism är ett begrepp som sociologerna Paul DiMaggio and Walter Powell utvecklade i
artikeln The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in
organizational fields i American Sociology Review från 1983. Författarna vidareutvecklar
Max Webers teori som berör byråkratier och andra organisationsformer. Weber menade att
byråkrati var en så effektiv organisationsform att den till slut skulle vara ostoppbar.
Begreppet beskriver hur individuella organisationer påverkas av tryck som utgår ifrån
resursfördelning och konkurrens. DiMaggio och Powell gör tillägget att när byråkratiseringen
har lagt under sig både företag och stater är det konkurrensen på en marknad som driver
utvecklingen av isomorfism. Det innebär att desto mer etablerat ett område blir, som
organisationer rör sig inom, desto mer lika varandra blir dessa organisationer och får som
effekt att mångfalden minskar. Etableringen av ett område innebär också att ju mer lik en
organisation blir de andra aktörerna på fältet desto mer legitimerad blir den. Det gör att
organisationerna behöver anpassa sig till samhällets normativa ramar och blir mer och mer
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lika snarare än mer effektiva för att kunna överleva och växa. Organisationer konkurrerar inte
bara om kunder utan även om inflytande, social ställning och legitimitet. DiMaggio och
Powell räknar upp tre typer av isomorfism där den ena är hur starka aktörer som exempelvis
staten tvingar in organisationer i en mer enhetlig form. Den andra är mimetic eller härmande
isomorfism där organisationer uppmanas att ta efter redan existerande modeller för att på så
vis undvika att skapa mer osäkerhet på fältet. Den tredje är normativ isomorfism där sådant
som standarder och offentliga verksamheter kan ha påverkan på hur organisationerna
formerar sig. Genom att förstå begreppen menar de att de går att förstå “den politik och de
ceremonier som genomsyrar mycket av det moderna organisationslivet” (DiMaggio och
Powell 1983:150).

Metod
Vetenskaplig utgångspunkt och val av metodansats
Richard Swedberg menar i sin bok The Art of Social Theory att det är viktigt att ta reda på det
som är okänt för oss, alltså det vi inte redan vet och att vi ska försöka finna nya saker i det
fenomen som studeras. Han menar även att det är viktigt att komma ihåg att det aldrig bara
finns en förklaring till ett problem (Swedberg 2014). När vi gick igenom forskning på
området hittade vi lite om tjänstemannens roll i mötet med de sociala entreprenörerna och de
som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket gör att det kan finnas en möjlighet att hitta något
nytt i det vi har studerat. I antologin Uppdrag forskning menar Katarina Sjöberg i kapitlet
Forskaren och Fältet att de samhällsvetenskapliga traditionerna legitimerar metoder och
strategier men också definierar vad som forskas på (Sjöberg 2008). När vi som studenter här
gått in i en forskarroll behöver vi därför vara medvetna om att utan medvetet tankearbete kan
vi förstärka politiska och ideologiska klimat. Det gäller också att vi håller oss nära våra
teorier och använder dem i vår analys för att synliggöra de diskurser som föreligger. Vi har
valt en kvalitativ ansats då vi anser att det bättre fångar upp studiesubjektens egna
upplevelser. Det då det enligt Sjöberg är så att kvalitativa metoder utgår ifrån studiesubjektets
perspektiv (Sjöberg 2008). Hon menar att forskning inom de kvalitativa traditionerna främst
är ute efter kvalitet eller materialets beskaffenhet och inte mängd eller bredd (Sjöberg 2008).
I vår frågeställning ville vi gå på djupet och ta reda på vilka uppfattningar och upplevelser
som tjänstemännen har i sin roll gentemot de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
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Vi har inte heller varit ute efter att skapa ett stort och brett material och vi anser att deras
upplevelser fångats bättre av en kvalitativ ansats än en kvantitativ.
Val av forskningsansats
I vår studie har vi utgått från ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv eftersom det
är upplevelser som är det centrala i det vi har velat undersöka. Perspektivet passade också bra
eftersom vi byggt på en tidigare förförståelse av delar av fenomenet vi undersökt. Genom att
alternera mellan del och helhet kan vi få en fördjupad förståelse av bådadera. Alvesson och
Sköldberg ser det som en spiral där forskaren börjar på en viss punkt och sedan borrar sig in
genom att som innan alternera mellan del och helhet. Det gör att forskaren undan för undan
får en fördjupad förståelse av både del och helhet (Alvesson & Sköldberg 2017). Centrala
hermeneutiska drag är bland annat dialektiken mellan tolkning som del och helhet,
inställningen hos uttolkaren samt den karaktär hos texten som ska uttolkas. Aspekterna består
av tolkningens helhet, vad som tolkas, hur det relateras till tolkningen och mikroprocesser
inom tolkningen. Inom hermeneutiken används tillvägagångssättet att ställa frågor till texten
och lyssna i dialogform, då frågorna ursprungligen utgår från förförståelse och kommer att
omformas under processens gång. Det är enligt författarna genom språket vi når den
hermeneutiska erfarenheten, vilket endast kan ske genom att vi försätter oss i en dialog med
texten och lyssna till texten (Alvesson & Sköldberg 2017). Det innebär att vi behövt ställa
frågor till texten genom att ha gjort det som de kallar för att “knacka på texten”. Elin Lundin
skriver att hermeneutiken som metod förutsätter antagandet att vår uppfattning om
verkligheten alltid handlar om tolkningar av den. Att arbeta hermeneutiskt innebär dock inte
att endast fokusera på subjektet, utan även att lika mycket på forskaren själv och hur personen
i fråga vet saker (Lundin 2008). Vi har därför kontinuerligt behövt fundera över och diskutera
sinsemellan hur vi kommit fram till eller trott oss veta vissa saker för att inte ta något förgivet
eller som sanningar. Alvesson och Sköldberg rekommenderar en ödmjuk men aktiv
inställning och menar att en dialektik mellan distans och familjaritet är det bästa
förhållningssättet (Alvesson & Sköldberg 2017).
Förförståelse
Hans-Georg Gadamer betonar förförståelsen och menar att vi alltid möter det vi möter med
en förförståelse av det. Han beskriver hur det som förstås görs inom en viss tid, plats och
inom ramen för en tradition. En konsekvens av Gadamers tankar är enligt Lundin att det inte
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finns några sanna tolkningar, utan de är alltid påverkade av den tradition som råder i en viss
historisk kontext. Det leder enligt Lundin till att vi hela tiden måste söka nya tolkningar då
tolkningsprocessen kan ses som en växelverkan mellan förförståelse och förståelse (Lundin
2008). Vi har använt vår förförståelse från tidigare studentarbeten och de upplevelser som vi
där har fått ta del av för att skapa forskningsfråga, syfte och frågeställningar. Trots vår egen
förförståelse kring fenomenet har vi försökt att hålla oss så objektiva som vi kan till de
beskrivningar och berättelser informanterna delgivit oss och låtit dessa stå i fokus för
tolkningen. Så långt som det var möjligt har vi lagt våra egna föreställningar åt sidan även om
vi varit medvetna om att varje tolkning ändå utgår ifrån oss själva som subjekt. Vi har behövt
ha i åtanke att det vi kommit fram till inte är någon absolut sanning eller fakta, utan det som
varit i centrum för vår studie är informanternas egna upplevelser.
Urval och avgränsningar
Sjöberg menar att när forskningsfrågorna väl mött fältet kan det vara så att de måste
omformuleras. Oavsett vilka avgränsningar som gjorts och vilka beslut som tagits, har
tillträdet till fältet avgörande betydelse för tolkningarna och förståelsen av det. Det är de
personer som släpper in forskaren eller så kallade gatekeepers som leder en i mer eller mindre
utsträckning i riktningar som forskaren själv inte råder över (Sjöberg 2008:28ff). Vårt urval,
bestod av anställda på olika typer av myndigheter som de som deltar i förmedlingsprocessen
till ASF kommer i kontakt med. Då vår tidigare förförståelse om ASF utgår från företag som
har sitt säte i Falkenberg, har vi utgått från de som arbetar i det så kallade IST
(Individsamverkansteamet) Falkenberg, AMA (arbetsmarknadsavdelningen) i Falkenberg,
Arbetsförmedlingen, samt KRAMI (samverkan mellan Kriminalvård, Arbetsförmedling och
kommun). De två första personer som vi intervjuade fungerade som gatekeepers och gav oss
namn på möjliga informanter som vi sedan arbetade vidare ut i från för att hitta en tillräcklig
mängd tjänstemän som var relevanta för vår frågeställning vilket gör det till ett
bekvämlighetsurval utifrån snöbollsmetoden. Enligt Annika Eliasson, som är filosofie doktor
i sociologi, är snöbollsurvalet ett exempel på ett subjektivt urval som passar bra när du har
någon eller några kontakter inom området du vill undersöka och inte har möjlighet att få med
en större del av gruppen från början (Eliasson 2013). Vi har utgått från Falkenbergs kommun
då det är den kommun som ligger närmast oss båda. Vi har sammanlagt intervjuat fem
kvinnor och tre män. Vi hade önskat att könsfördelningen varit jämnare men fick utgå ifrån
de informanter som fanns tillgängliga under intervjuperioden. Av de tjänstemän som vi har
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intervjuat identifierar en del sig inte som myndighetsutövare. De arbetar dock på uppdrag av
en myndighet till vilka även kommuner räknas. Vi har beslutat att därför ändå definiera dem
som myndighetsutövare även om alla inte arbetar med specifik myndighetsutövning utan kan
ha en mer behandlande roll.
Metodinstrument
Vi har använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som vårt metodinstrument.
Svend Brinkman och Steinar Kvale menar att ljudinspelning är en central markör vid
datainsamlingens kontext och att desto bättre planerad och förberedd en intervju är desto
högre blir kvaliteten på den kunskap som produceras i intervju. Det gör enligt författarna
förutsättningarna bättre för behandlingen av det insamlade materialet (Brinkmann & Kvale
2014). När vi genomförde våra intervjuer utgick vi från en semistrukturerad intervjuguide.
Guiden är konstruerad utifrån Lipskys begrepp gräsrotsbyråkraten och dess upplevelser samt
deras handlingsutrymme och finns att tillgå i Bilaga 1. Vi tog med oss delar av den
nivåstrukturering vi använt oss av under tidigare arbeten för att täcka in några av byråkratens
olika kontaktytor exempelvis klient, samhälle och olika typer av företag. För varje begrepp
lade vi därför till frågor för olika typer av interaktioner för att på så sätt försöka fånga ett
antal för frågeställningen relevanta upplevelser och möten.
Insamling och bearbetning av empiriskt material
Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Brinkmann och Kvale ett sammanhang som
möjliggör för intervjuaren och den person som blir intervjuad att förhålla sig till varandra
men som kan ställa sig i vägen för analysen. Forskaren kan fastna i en idé om att det finns ett
universellt äkta jag som kan avslöjas i intervjusammanhanget och kan då glömma att
intervjupersonens jag inte avslöjas så mycket som konstrueras under intervjun (Brinkmann &
Kvale 2014). För att motverka det har vi reflekterat tillsammans efter intervjutillfällena om
sådant som vi noterat under tiden intervjuerna ägt rum och fört anteckningar kontinuerligt
över våra upplevelser och tankar. Det för att försöka synliggöra vad vi och informanten
konstruerar i intervjutillfället. Trots att intervjuer är ett muntligt samtal mellan två personer
menar Monica Dalen i boken Intervju som metod, att intervjuutskrifter kan användas som
texter i tolkningsprocessen. Hon menar även att det kan vara fördelaktigt att skriva ut
intervjuerna direkt efter att de genomförts för att få bästa möjliga återgivning av det som
informanterna faktiskt har sagt och att det ger tillfälle att bekanta sig med det egna
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datamaterialet (Dalen 2007). Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner
och har utifrån Dalens råd valt att utföra transkriberingen av analyserna så nära
intervjutillfället som det är möjligt. Ljudfilen för de intervjuer som utfördes med bara en
intervjuare har delats med den som inte deltog som därefter lyssnat igenom den och jämfört
med transkriberingen för att både kvalitetsgranska men också komma nära materialet. Efter
transkriberingen har vi analyserat och tematiserat innehållet. Vårt empiriska material
utgjordes av primärmaterial då vi själva genererat det och det har skapats utifrån vår
frågeställning. Det gör att vi enligt sociologen Patrik Aspers fått förlita oss på oss själva i att
säkerställa materialets kvalitet genom att välja de mest lämpade metoderna (Aspers 2011). Vi
har använt oss av en öppen kodning där vi gått igenom materialet och kodat det rad för rad.
Syftet med öppen kodning är enligt Aspers att möjliggöra olika tolkningar av vårt material
och inte applicera våra förutfattade teoristödda meningar (Aspers 2011). Han menar vidare att
för att undersöka om ett teoretiskt begrepp är centralt för vår forskningsfråga behöver vi vara
uppmärksamma i vår kodning och kan behöva inkludera en ytterligare ansats. Efter att ha
genomfört en analys behövs det göras en bedömning om resultatet är tillfredsställande för
forskningsfrågan (Aspers 2011). Efter att vi genomfört den öppna kodningen och den initiala
analysen konstaterade vi att vi hade underlag som vi bedömde vara tillräckligt för våra
forskningsfrågor. Det innebär att vi inte använde oss av någon ytterligare metod för kodning.
Analys av data
Dalen beskriver två begrepp som används inom kvalitativ forskning som är “experience near”
och “experience distant”. Den förstnämnda är en beteckning på uttalanden som informanterna
använder då de talar om konkreta förhållanden. De finns i utskrifterna från intervjuerna och
är ofta grundstommen i de citat som senare används i studien. Experience distant är
uttalanden där forskaren även tagit med informantens tolkningar av händelser och
upplevelser. På så sätt har det enligt Dalen skett en analytisk process från en beskrivande till
en nivå som är mer tolkande. Nästa steg i analysprocessen enligt Dalen är att fundera över
vilka teoretiska infallsvinklar som skulle vara naturligt att ha med. Som exempel tar hon citat
och uttalanden där forskaren först skriver korta beteckningar och uttryck och går sedan vidare
från dessa beteckningar och kopplar dem till nästa nivå i tolkningsprocessen, vilket då blir
experience distant. På så vis menar Dalen att forskaren lyfter materialet från en beskrivande
till en mer tolkande nivå, då forskaren måste använda informanternas egna ord, reflektioner
samt tillgänglig teori. Det handlar enligt Dalen om att få fram vilket det egentliga budskapet
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är, eller vad informanterna verkligen ger uttryck åt (Dalen 2007:70ff). Vi har därför behövt
växla i vår analys mellan ett upplevelsenära och upplevelsefjärmande perspektiv med hjälp av
våra valda teorier för att kunna förstå och få fram vad det egentliga budskapet i vår empiri är
och vad det betyder. Genom att vi diskuterat materialet, möjliga teorier och våra tankar om
tolkning kunde vi komma en bit längre än att bara beskriva de upplevelser som våra
informanter beskrivit och även kunnat sätta dem i en teoretisk tolkande ram.
Validitet och reliabilitet
Katarina Jacobsson menar i kapitlet Den svårfångade kvaliteten i antologin Uppdrag
Forskning, att det är inte helt enkelt att kunna redogöra för studiens validitet och reliabilitet.
Det då begreppen som syftar till studiens kvalitet främst är förknippade med en kvantitativ
och positivistisk tradition. Det är enligt Jacobsson både viktigt och eftersträvansvärt, oavsett
typen av studie, att den är rimlig, solid och välgrundad (Jacobsson 2008). Hon skriver att för
att uppnå det så är det viktigt att visa prov på metodologisk medvetenhet. Det genom att ha
tydliga redogörelser av hur forskaren gått tillväga (Jacobsson 2008). Vi menar att vi baserat
på det Jacobsson skriver kan hävda att det vi kommer fram till är rimligt och välgrundat
genom att tydligt ha beskrivit hur vi tänkte gå tillväga. Vi baserade oss på väl prövade
metoder och följde sedan den beskrivningen och har beskrivit hur vi avvikit där så skett så att
vi på så vis ger utrymme för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om kvaliteten på vårt
arbete. För vår studie när det gäller reliabilitet hävdar vi att vi har haft ett relevant underlag
baserat på det urval vi gjort. Vi kan däremot inte påstå att vi har någon statistisk signifikans
då vårt underlag varit litet och vi utfört en kvalitativ studie och inte en kvantitativ. Om vi
tydligt lyckats beskriva hur vi har gått tillväga kan studien vara reproducerbar. Det är dock
troligt att resultatet blir ett annat då de som utför studien förmodligen har en annan
förförståelse och därmed andra tolkningsramar. För att hålla en god validitet behöver vi
kunna visa att intervjuerna handlade om det vi åtagit oss att undersöka och att de håller god
kvalitet som i att frågorna inte är ledande. Hur vi knutit an teorier och begrepp påverkar
också validiteten. Genom att tydligt förklara varför vi valt vilka teorier blir det möjligt för
läsare och granskare att bilda sig en egen uppfattning om validiteten.
Etiska reflektioner
Dalen beskriver hur informanterna under en forskningsintervju kan komma att berätta om
personliga och intima saker under anonymitetslöftet. Det då intervjuaren kan be informanten
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att uttala sig om saker som denne kanske inte annars skulle diskuterat med någon.
Informanternas uttalande kommer sedan att analyseras, tolkas och sammanställas med annat
material samt med akademiska teorier i ämnet. Forskarens framställning kan då i vissa fall
upplevas som oigenkännlig och provocerande för informanterna. Gränsen mellan vad som
bör förmedlas, vad som får förmedlas och vad som kan gömmas i forskarens hjärta eller
skrivbordslåda, kan vara svår att dra. Solidaritetsproblematik berör inte bara själva innehållet
i slutprodukten utan kan även handla om hur något rent språkligt beskrivs eller vem som ges
tolkningsföreträde. Dalen skriver att en annan etisk aspekt som kan anses som ett
metodproblem, är rädslan för att skada saken, då risken för självcensur när det gäller att
förmedla eventuellt negativa fynd är uppenbar (Dalen 2007). Det är viktigt att vi behandlat
både de vi intervjuar och materialet vi fått med respekt då yrkesrollen kan vara känslig. Det
är något vi kunnat påverka genom att vara tydliga med syftet vi haft med att samla in
informationen och försökt bygga ett förtroende hos informanterna i informationsfasen. Vi har
inte helt kunnat komma runt den risken men vi har försökt vara medvetna om det när vi tolkat
vår empiri.

Brinkman och Kvale beskriver hur i de etiska riktlinjerna för forskning ingår informerat
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke innebär
enligt dem att i förväg informera de personer som ska ingå i undersökningen om själva syftet
med undersökningen och även upplägget, samt vilka risker och fördelar som kan vara
förenade med att delta i forskningsprojektet. Informerat samtycke menar de innebär också att
de personer som ingår i undersökningen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som
helst. Det ska även ingå information om konfidentialitet som vem eller vilka som kommer att
få tillgång till intervjun (Brinkmann & Kvale 2014). I och med att Falkenberg inte är så stort
och vi har intervjuat en stor del av de tjänstemän som arbetar med personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden och de har rekommenderat varandra för intervju har vi inte kunnat
erbjuda full konfidentialitet. Vi har däremot sett till att inga obehöriga kunnat ta del av vårt
insamlade material. Genom att inte skriva ut fingerade namn eller dylikt i resultatet minskade
vi risken för att enskilda tjänstemän skulle kunna bli identifierade. I samband med det
informerade samtycket har vi delgett informanterna den nivå av konfidentialitet vi kunnat
erbjuda. Genom att vara tydliga med syfte och tillvägagångssätt inledde vi kontakten genom
att gå igenom missivbrevet som innehåller information om sådant som syfte, konfidentialitet
och möjligheten att avbryta deltagandet för att på så sätt uppnå förtroende. Vi informerade
även om att det transkriberade materialet inte kommer att delas med någon annan förutom
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examinator och handledare och att det efter att uppsatsen är publicerad kommer att raderas.
Brinkman och Kvale lyfter att det är viktigt att bedöma konsekvenserna av en kvalitativ
studie både efter den skada som deltagarna kan ta men också utifrån de vetenskapliga fördelar
som deras deltagande i studien faktiskt ger. Den etiska principen att göra gott innebär att
risken för att deltagaren på något sätt ska lida, ska vara så absolut liten som möjligt.
Forskaren är skyldig att överväga möjliga konsekvenser, inte bara för de personer som ingår i
studien, utan även för hela den större gruppen som personerna representerar (Brinkmann &
Kvale 2014). Den grupp som de vi har intervjuat arbetar med är en av samhällets sköraste
grupper, en grupp som i en del sammanhang är utsatta för negativa samhällsnormer vilket vi
inte har velat bidra ytterligare till. Vi bedömer att både informanterna och vi varit medvetna
om de risker det medfört och att vi behöver hantera det genom att vara transparenta med att
så är fallet. Det har påverkat sådant som vilka citat vi valt och hur vi presenterat vårt material
för att inte i onödan lämna utrymme för negativa tolkningar av den grupp det berör.
Beskrivning av arbetsfördelning
Vi har försökt att göra huvuddelen av uppsatsarbetet tillsammans. När det gäller de inledande
styckena till och med metod har vi börjat skriva på var sitt stycke för att sedan byta stycken
med varandra när det funnits ett första utkast. Efter ett par byten fram och tillbaka har vi
sedan läst stycket högt tillsammans och i genomläsningen gjort de sista ändringarna. Vi har
delat upp huvudansvaret för teorierna mellan oss men gått igenom och sammanfattat dem
tillsammans. När det kommer till intervjuer gjorde vi de två första gemensamt men upplevde
att det gjorde informanterna lite mer på sin vakt så därefter delade vi upp informanterna
mellan oss och utförde separata intervjuer. Malin har utfört en större del av intervjuerna och
transkriberingen då Agnes var sjuk delar av intervjuperioden. Sedan gjorde vi kodningen och
tematiseringen tillsammans. De efterföljande styckena är skrivna både med den inledande
metoden och genom att sitta tillsammans och arbeta framför samma skärm. Agnes har tagit
ett huvudansvar för layouten av uppsatsen eftersom hon har större erfarenhet av
ordbehandling.
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Empiri
Vilka är våra informanter?
Då det inte finns så många som arbetar med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden i
Falkenberg kommer vi när vi använder oss av citat inte att skriva ut arbetsplats eller vilken
informant det gäller. De tjänstemän vi intervjuat arbetar med allt från
arbetsförmågebedömning, kartläggning av livsmönster, vägledning, samordning, positiv
förstärkning, bygga upp social handlingskompetens, till att hjälpa individerna att få ett arbete
och att behålla det. Informanterna har blandade bakgrunder. En del har bytt mellan många
olika karriärer medan andra har haft hela sin yrkeskarriär inom området. Det finns många
olika typer av yrkesexpertiser bland informanterna som socialpsykiatri, arbetsterapi,
arbetsförmedling, kriminalvård samt beroende- och drogbehandling. En del har redan under
sin utbildning haft klara och tydliga mål med vad de vill åstadkomma och förändra inom de
områden de arbetar medan andra har hittat dit efter en helt annan karriär. Många av
informanterna uppger att de brinner för att arbeta med målgruppen och vill kunna vara med
och bidra till att skapa förändring för individerna och samhället. En del vill helst prata om
klienterna och inte sig själva medan andra verkar vara vana att dra historien om sig själva och
sitt arbete och ser det som en del av uppdraget.
Tematisering av empirin
Efter att vi genomfört vår kodning av intervjumaterialet delade vi in resultatet i tre teman
med underteman baserat på vad vi har uppfattat som budskap eller meningsbärare i
informanternas berättelser utifrån vår frågeställning. För vårt första tema har vi utgått från de
förväntningar som finns på tjänstemännen inom deras yrkesutövning. De riktar sig mot tre
huvudsakliga parter. Dels mot klienter, dels mot samhället i form av andra myndigheter och
beslutsförfattare men också mot ASF. Vårt andra tema utgår ifrån de förväntningar som ställs
på och av varje part utifrån vilka tjänstemannen utför ett antal funktioner för att uppfylla
respektive parts behov. Ibland krockar förväntningar och behov vilket utgör vårt tredje tema.
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Tema 1. Förväntningar på tjänstemannen som kommer med uppdraget
I relationen till klienten
När det kommer till relationen mellan klient och tjänsteman finns det en förväntan från
myndighetsledning, politiska beslutsfattare och klienterna att tjänstemannen i hög grad ska
kunna anpassa sig efter klientens behov. När vi frågar om vilket utrymme de upplever att de
har för att anpassa efter klienternas behov, framgår av samtligas svar att de tycker att det är
en viktig faktor för att lyckas med sitt arbete. De beskriver genomgående att de tycker att de
har stor frihet att anpassa sin verksamhet och sina arbetsmetoder. De beskriver att de har
större frihet jämfört med andra tjänstemän på andra arbetsplatser. En informant beskriver hur
de kan skräddarsy insatserna efter det som de uppfattar som behov:
Ja jag har ganska stora möjligheter att anpassa. Vi har ju ett grundkoncept här där vi vill att våra
deltagare ska gå igenom. En checklista får man väl säga och det kan ju ta olika lång tid. Sedan kan jag
ju också stoppa in om jag till exempel ser att “det här, det behöver denna deltagaren mer av” och då
kan vi ju anpassa det.

Tjänstemännen beskriver att det finns en förväntan från en del klienter på dem att de ska
kunna tillhandahålla “riktiga” jobb. En av informanterna lyfter att vi idag ofta identifierar oss
genom det vi arbetar med och att det ger en social status. För de som kommer från ett långt
utanförskap där även i vissa fall personens föräldrar också stått långt ifrån arbetsmarknaden,
så är det arbete informanten utför ett sätt att hjälpa till att skaffa klienten en social status i
form av arbete eller praktik. En informant berättar att det kan finnas motstånd hos klienterna
att få en plats på ett ASF då de har fördomar om vilka som arbetar där:
Det finns ju de som absolut inte kan tänka sig någon särbehandling i att de vill komma ut på en sådan
arbetsplats. Det kan vara ASF, det kan vara Samhall man har fördomar om. Alltså att “det här det är
arbetsplatser för såna som är knäppa i huvudet” eller sånt där.

I relation till samhället
En förväntan, som majoriteten av informanterna berör i intervjuerna, är den från samhället att
tjänstemannen ska överbrygga klyftan som har uppstått mellan samhället och den som står
långt ifrån arbetsmarknaden. En informant beskriver det som att det ofta är så att samhället
har mer problem med deras klienter än vad klienterna har med samhället och att informanten
upplever att det finns ett förakt från båda håll gentemot varandra som grundar sig i rädsla och
brist på kunskap. Informanten beskriver hur verksamheten därför fungerar som en slags bro
mellan klient och samhälle för att minska rädslorna från båda håll och att den blir en länk in i
samhället för klienterna. Informanten lyfter att ett av deras största syften är att skapa en väg
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för klienten in i samhället. Omkring hälften av våra informanter lyfter betydelsen av
förståelse av att vi befinner oss i ett systemsamhälle och att individerna måste klara av de
krav som myndigheterna ställer på dem, för att kunna klara av andra saker, som att
exempelvis ha en anställning. Det finns däri en förväntan på att tjänstemannen ska kunna
förmedla de krav som ställs på klienten och kunna lära ut hur systemet samhället fungerar. De
förväntas också att få individen att acceptera samhällssystemet så att klienterna kan agera
inom det och komma närmare samhällsnormer och i förlängningen arbetsmarknaden.
Anledningar till att en del klienter inte förstår kraven är enligt informanterna sådant som att
de kan ha en utländsk bakgrund eller vuxit upp i en familj i utanförskap. Det kan göra att det
inte har lärt sig hur systemet fungerar och vilka krav de förväntas leva upp till för att kunna
delta i samhället. Det kan också bidra till att de har en låg tillit till myndigheter och dess
representanter. Att de får komma till en av de samverkande grupperna istället för till andra
enskilda myndigheter gör att de enligt informanterna kan bygga upp en större tillit till
myndigheter och dess representanter.

På frågan om vilken samhällsroll informanterna tror att de fyller svarar alla att de tycker att
de gör stor nytta för samhället. Det då de arbetar med att stärka individerna psykiskt och
arbetar med dem så att de kan hitta strategier för att få en fungerande vardag för att så
småningom få ut sina klienter i arbete. De menar att det gör nytta inte bara för samhället utan
även för individen och dess relationer då denne kommer in i samhället. Det är en möjlighet
för samhället att till och med spara pengar framhåller majoriteten av informanterna. Det är
stora summor, som miljontals kronor, de menar att det gäller. Genom att få ut fler klienter i
arbete menar en informant att personerna även kan börja bidra då de får en inkomst och kan
betala skatt. Det finns andra aspekter kring nytta som inte endast är kopplat till ekonomiska
perspektiv utan även klienternas psykiska hälsa.
Rent ekonomiskt så är det ju en samhällsroll att samhället tjänar pengar. Rent den psykiska ohälsan tror
jag med den gruppen, i och med det att vi har ett uppdrag att personerna ska känna högre livskvalitet så
sprider det ju sig i familjerna, alltså som ringar i vattnet. Vi har ju inte många deltagare, men säg att en
deltagare har kanske 10 närstående och de märker att den personen mår bättre, då mår ju de också
bättre och så vidare och vidare. Där tror jag att vi har en stor roll.

Vi ställer också frågor om styrning och hur de känner inför det. Informanterna tycker
genomgående att de krav de får på sig i form av styrning och redovisning är bra avvägda. En
informant beskriver det som ett gummiband som går att dra ut och böja lite extra om de anser
att det behövs. De upplever också en skillnad där de inte är lika hårt styrda av mål och krav

Sida 22 av 42

på effektivitet som andra avdelningar på myndigheter. Redovisningskraven ses till och med
som ett viktigt medel för att förankra verksamheten hos beslutsfattare:
Konkret så är det ju så att våran verksamhet betalar sig om du bara får ut några eller en handfull
liksom. Det håller vi på med att försöka informera mycket om vår verksamhet så att den blir förankrad
hos våra samarbetspartners men även mot kommunpolitiker. Det är jätteviktigt att ha dem med sig.

Relationen mellan tjänstemannen och ASF
Det finns en förväntan på ASF från tjänstemännens håll att de jämfört med andra typer av
företag ska ha stor förståelse för de som rekryteras dit: “...den stora skillnaden kan ju vara
alltså bemötandet och förståelsen för olika slags problematik”. ASF har som andra företag en
ekonomisk redovisningsskyldighet men det finns också en förväntan från tjänstemän och
beslutsfattare såsom kommunpolitiker att ASF ska kunna visa på framgångar inom företagen.
På en fråga som berör redovisningen av tjänstemannens arbete och hur ASF skiljer sig från
andra funktioner svarar en informant:
Det är ju jätteviktigt att vi redovisar till våra politiker för det är ju ett engagemang och ett intresse från
dem och vi har också det som vi behöver utveckla våra verksamheter alltså behöver vi utveckla då så
då måste vi också visa på. Det har ju varit jättemycket kring ASF, varför ska vi satsa på det? Det kan
man ju undra och då behöver man redovisa och titta på och visa det.

Tema 2. Behov som tjänstemannen ställs inför inom sitt uppdrag
I relation till klient
Där förväntningar utgör ramen för tjänstemännens uppdrag utgör uppfyllande av behov
innehållet i uppdraget. För att kunna hjälpa sina klienter beskriver informanterna hur de
behöver uppfylla behov som klienterna har. En informant beskriver, hur den upplever att det
inte är konstigt att en del av de klienter de arbetar med, tidigare tagit till enkla lösningar för
att kunna tjäna snabba pengar. Det då det ofta är så att även klientens föräldrar står eller har
stått långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör att de har det tufft ekonomiskt såväl som socialt
eftersom de aldrig riktigt kommit in i samhället och fått känna sig som en del av det.
Informanterna beskriver hur det finns ett behov av att tjänstemannen ska fungera som en bro
mellan samhället och dess myndigheter hos klienterna. På en fråga om saker som kan fungera
mindre bra i mötet med klienten beskriver en av informanterna vikten av att vara lyhörd och
beskriver sitt arbete som ett rollspel: “Man får ju prestigelöst ge sig in i ett sådant arbete och
man får vara allt. Ibland får man vara den där kompisen, ibland får man vara den där morsan
som talar om att “nu ska du göra si eller så” och ibland får man vara myndighetsperson. Man
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är ju ett enda rollspel alltid liksom.”. I materialet kan vi se hänvisningar till flera av de roller
som ryms i citatet. Föräldrarollen, kompisrollen och lärarrollen beskrivs exempelvis av en
annan informant. Generellt verkar “rollerna” skifta utifrån klienternas behov. En informant
beskriver på frågan om sitt handlingsutrymme att denne ser sig själv lite som en kameleont
och att det inte finns situationer som denne inte kan lösa. En annan informant beskriver
liknande upplevelser av sitt handlingsutrymme och att det handlar mycket om att “fixa och
trixa” så att det ska bli så bra som möjligt för klienten. Ibland kan det vara så att de får ta på
sig rollen som förälder gentemot en klient och förklara vad denne bör eller inte bör göra. Det
kan inbegripa allt från att tillrättavisa till att peppa eller visa hur något kan göras. Det kan
handla om mötet med en myndighet där sådant som att använda rätt språk och att passa tider
lyfts fram. Det kan även vara så att de behöver förklara för personerna vad som anses som
socialt accepterat beteende på en arbetsplats för att de ska kunna få ett jobb och behålla det.
De kan behöva motivera och förklara syftet med en aktivitet. För att kunna ta på sig den
uppfostrande rollen behöver tjänstemannen bygga upp en god relation och ett förtroende till
klienten så att den kan lita på och ta till sig råden. En informant beskriver det som att trolla
med ett trollspö och vara fantasifull när det ska hittas lösningar för individen.

I kompisrollen handlar det mycket om att lyssna. Klienterna har ett behov av att prata då de
ofta kommer ifrån någon form av kris. Att lyssna är för informanterna ett sätt att bygga tillit.
Återkommande är beskrivningen av livsmönster som inte fungerar hos klienterna, mönster
som kommer informanterna till dels genom att de lyssnar. De flesta klienterna har mer än en
problematik, ofta psykisk ohälsa i kombination med något annat som exempelvis
funktionshinder, missbruk eller kriminalitet. På frågan om hur den tycker att samarbetet med
klienterna fungerar svarar en av informanterna:
Jag har tid och möjlighet att svara på deras frågor när de kontaktar mig. Jag följer upp deras
anställningar, jag jobbar nära dem och jag lyssnar. Jag har tid och ibland så tar de väldigt mycket av
min tid för att prata och jag behöver inte avbryta, för jag har hur mycket tid som helst. Även om jag
tänker att “ja det börjar bli lite tjatigt, jag tror att jag har fattat din poäng” så vet jag att många utav dem
behöver känna sig trygga med mig och då är det bara att lyssna och vara närvarande.

Ibland är det en roll som lärare som blir tydlig som när en del av informanterna lär ut bland
annat samhällskunskap då klienterna ofta har en bristande skolgång bakom sig som de
behöver kompensera för. Som exempel tog en informant upp att det är valår och då lär de ut
hur det fungerar och hur klienterna ska göra för att rösta. Informanten förklarar att för att
kunna vara en del av samhället måste de även förstå grunderna i hur systemet inom det
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fungerar vilket de lär ut till sina klienter. De överför även andra färdigheter genom att
arrangera olika studiebesök och ordnar fritidsaktiviteter som simning, svampplockning samt
lär ut om kost och hälsa. När vi frågade våra informanter, om det är någon bakgrund som
känns vanligare hos de klienter de arbetar med, så finns det ett antal gemensamma drag. Det
är ofta så att det redan under skoltiden blivit problem. Det är ovanligt att ha ett
gymnasiebetyg eller körkort.
En del har jättedålig skolbakgrund och det kan vara jättesvårt att bara läsa och förstå. Det kanske är en
dyslexi som ligger i grunden. Ja då är det ju till en logoped man ska gå för att få det utrett. Det är unikt
om vi får in någon här som har gått ut gymnasiet och kanske har körkort. Det två viktiga saker för att
kunna få jobb idag. För jobb finns det, men kraven ligger där någonstans för att du ska få ett hyfsat
jobb. Har du inte det, ja då blir du hänvisad till att inte få de här bra jobben eller inte få något jobb alls.

I relation till samhället
Gentemot samhället beskriver informanterna hur de fyller ett behov i att fånga upp de klienter
som har fallit igenom maskorna i samhällets skyddsnät. Det är klienter som inte fått till några
fungerande livsmönster och även kan sitta fast i andras icke fungerande livsmönster.
Våra informanter upplever också att det har skett en förändring av vilka klienter de kommer i
kontakt med på senare tid vilket de kopplar till att det är högkonjunktur. En informant
beskriver att det är betydligt fler av de som kommer till deras verksamhet i dagsläget som
lider av psykisk ohälsa och att antalet yngre klienter med exempelvis utmattningsdepression
har ökat markant mot hur det var för några år sedan. På frågan om informanten kunde
beskriva sitt arbete svarade en informant:
Det har varit en ganska stor förändring egentligen när det gäller vilka vi jobbar med. De som står hyfsat
nära arbetsmarknaden får jobb idag. Vi jobbar med personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.
Mer psykisk ohälsa, mer hinder, mer bekymmer i livet och svårigheter. Mer sånt. Vi jobbar mer med
sådana personer idag än vad vi gjorde tidigare.

Huvuddelen av informanterna berör ett behov av att inte bara fånga upp utan även minska
avståndet mellan klienten och arbetsmarknaden. Många av klienterna har skickats mellan
olika typer av myndigheter i vad en av informanterna beskriver som “rundgången” eller att de
befinner sig i ett “Ingemansland”. Klienterna kan beskrivas som sköra och förutom olika
typer av ohälsa verkar även aspekter som funktionshinder, kön och ursprung vara en
ytterligare riskfaktor för att hamna långt ifrån arbetsmarknaden. En av arbetsplatserna vi
intervjuat på är fokuserad på individer som försöker ta sig ur kriminalitet och där är de
intersektionella riskfaktorerna ännu mer framträdande. De arbetar huvudsakligen med män
och många har en invandrarbakgrund. En informant beskriver hur män kan ta på sig skulden
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för ett brott som den begått tillsammans med sin kvinnliga partner eftersom kvinnan behövs
hemma för att ta hand om barnen. Informanten beskriver hur män begår fler brott än kvinnor
men också hur kvinnor har lättare att “ligga under radarn” och hur de oftare sjukskrivs
jämfört med män. Det beskrivs även hur många av klienterna aldrig har haft ett arbete. När vi
frågade en av informanterna om denne kunde ge exempel på bakgrunden hos någon av deras
klienter och om det var någon bakgrund som var vanligare beskriver informanten att det går
att se ett mönster:
Om man tittar på våra deltagare här, så har vi ganska många med en invandrarbakgrund. Med det vill
jag säga att jag tror att de är de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Därför så har vi mer av dem här
just nu. Jag säger inte att de är den stora målgruppen, för det är de inte. Men arbetsmarknaden är ju
oerhört...det är lätt att få arbete idag och det är lättare för en svenska att komma in på arbetsmarknaden
idag även om du har ett kriminellt förflutet så där kan jag också se.

I relation till ASF
Informanterna lyfter att det finns blandade känslor och en slags “dubbelhet” när det gäller
ASF. Det då många ASF har svårigheter att få verksamheten att gå runt ekonomiskt, vilket
gör både verksamheterna samt de som arbetar i dem sårbara. Men även att de som arbetar och
driver ASF enligt en informant saknar tillräckliga kunskaper om företagande för att kunna
driva företagen som exempelvis kunskap om arbetsledning, marknadsföring och
företagsekonomi. De som driver ASF kan också ha en egen problematik och det sammantaget
kan påverka vilken möjlighet ASF har att vara självständiga och ekonomiskt stabila. Trots att
informanterna lyfter en dubbelhet gentemot ASF ses de ändå som ett alternativ som är här för
att stanna. De som förmedlar individer till ASF beskriver hur dessa företag möter ett behov
som tjänstemännen har för att kunna uppfylla sitt uppdrag. ASF menar en del informanter kan
öppna upp nya möjligheter genom att bredda arbetsmarknaden och erbjuda karriärmöjligheter
som inte annars finns tillgängliga för klienterna. Det som lyfts som ASF:s styrka är att
informanterna tycker att de kan erbjuda en mer välkomnande miljö som de andra privata
aktörerna inte har i lika stor utsträckning. Det beskrivs hur en del klienter inte får någon
chans att visa vad de går för då privata arbetsgivare i många fall har en negativ inställning till
att ta in personer med ett brokigt förflutet. En av informanterna beskriver att det ofta är svårt
att sälja in individer som har ett brottsregister till privata företag. Det finns de företag som
tittar mindre på klientens förflutna och ser mer till vad personen istället kan och personliga
egenskaper. De är inte vanligt förekommande och när det finns så beror det på att den som
anställer har ett öppnare tänk och är villig att ge människor en andra chans. När vi frågade
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informanterna om de upplever skillnader i rekrytering mellan ASF och ett så kallat vanligt
företag, svarade en informant:
Ja det är ju ett annat fokus. Det är ju tydligt med de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och
har funktionshinder. Där är det ju en mer välkomnande miljö för dem. Det märker man ju. Det ställs ju
högre krav om vi går ut till en privat arbetsgivare, vilken som helst även om en sådan också kan vara
aktuell för lönebidrag och funktionshindrade. Det finns ju privata arbetsgivare som har det patoset och
det fokuset också, men de växer inte på träd.

Tema 3. När förväntningar och behov krockar
Mellan klient och tjänsteman
Informanterna uttrycker överlag att de tycker om sitt arbete och finner det meningsfullt men
ibland uppstår frustration hos handläggarna när de inte lyckas hjälpa en klient. På frågan om
informanterna ibland blir frustrerade svarar en tjänsteman:
Det är viktigt att det kan behöva ta lång tid för deltagaren och att det kan vara ett behov. Det ska ta lång
tid. Inte att vi ska dra ut på något men att personen kan behöva ha mer grejer med sig. Sedan är det ju
så att byråkrati kan fastna, så är det ju. Då kan man fastna med deltagare ibland.

Det handlar enligt en del av informanterna om både ett trögt system som deltagare kan fastna
i eller trilla ur men informanterna menar också att det kan handla om ifall en deltagare är redo
och motiverad att ta sig igenom en insats.
Ja, frustrationen handlar väl kanske mer om att då om man jobbar med människor där man ser en
potential och man vill att de själva ska se det men inte alltid gör det. Det är väl där frustrationen är,
eller att man tappar någon som väljer att inte vara kvar för tidigt helt enkelt. Men oftast handlar det ju
om att det ska vara lite timing att det ska vara en bra tid i deras liv också och så ibland så kommer man
kanske tillbaka när man är mer motiverad och är mer redo men det är väl den frustrationen kanske i så
fall för att man vill så mycket, man vill hjälpa så mycket att det inte alltid går den vägen som man
tänkt.

En av informanterna beskriver att de ibland får in klienter som är öppna med att de egentligen
inte vill vara där men har blivit ditskickade av sin socialsekreterare. Informanterna beskriver
att de som kommer till dem är de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är en längre
process för dem att jobba med eftersom klienterna har en komplex problematik kring sig och
behöver mer stöttning och vägledning. Ett par informanter beskriver också hur rollen som
förälder, särskilt för klienter som är kvinnor, kan försvåra deltagande i insatser. Det då det
medför, som ett par informanter beskriver det ett “livsmönster”, som kan göra det svårt för
dem att delta då de har åtaganden kopplade till en ofta besvärlig familjesituation. Ett par av
våra informanter uppger att ibland vill inte klienterna delta i den process eller de steg som
finns för att kunna gå från att stå långt ifrån arbetsmarknaden till att stå till dess förfogande.
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En del klienter anser sig inte behöva fler resurser med sig i bagaget förutom just ett arbete
och där kan tjänstemannens intentioner att förbereda klienten och klientens egen bild av vad
som behövs kollidera med varandra.
Mellan samhälle och tjänsteman
Både en förväntan och ett behov som återkommer i materialet är att samhället har ålagt
tjänstemannen att återskapa tilliten mellan klienten och samhället. Det återkommer under alla
tre teman eftersom det är både en förväntan, ett behov och något som ibland våra informanter
beskriver inte kan uppnås. Att återskapa tillit är de medvetna om är ett komplext mål att
uppnå. De beskriver hur det kan ta lång tid och i vissa fall kanske aldrig går att återupprätta.
När vi frågar om sådant som kan fungera mindre bra i mötet med klienter och hur våra
informanter tror att deras klienter känner sig behandlade beskriver informanterna att det kan
finnas rädsla och skepticism. Ibland beskrivs det också som ett sätt att undvika eget ansvar.
De har lite svårt att förstå konsekvenserna av sitt eget handlande och “varför ska jag vara hos
myndigheterna, det är bara myndigheterna som är dumma och det är alla andra som är dumma och det
är alla andras fel och jag har inte gjort något fel”.

Men det finns enligt en del av informanterna förklarliga skäl till att deras klienter är skeptiska
mot myndigheter. Det finns många av deras klienter som har trillat igenom skyddsnäten
upprepade gånger och bollats mellan olika instanser vilket lett till känslor av besvikelse och
att de känner sig svikna av samhället. De beskriver även de hur deras klienter här kan få extra
omsorg, som de många gånger inte fått någonstans innan, vilket kan återuppbygga tilltron hos
klienten till samhället och myndigheter. En annan informant beskriver hur denne upplever att
det är viktigt att ha en brokig samling av människor anställda på den typ av verksamhet där
personen arbetar, då alla är olika, har olika bakgrund och kan komplettera varandra.
Mellan tjänstemän och ASF
Ibland uttrycker en del av informanterna under intervjuerna frustration eller lyfter sådant som
de inte riktigt får ihop. En sådan sak är förväntningarna på ASF och de begränsade resurser
de kan ha som kan beröra sådant som ekonomi och kunskap om att driva ett företag. På
frågan om informanterna tycker att det skiljer sig åt när det gäller rekrytering till ASF och så
kallade vanliga företag svarar en informant:
Vad jag tycker? Jag tycker det är något som inte stämmer där. Jag tycker att det är en jättebra idé. Det
är jättebra att de finns, men för att det ska kunna funka så kräver det en hel del saker som inte finns
med. Det finns ju den...de drivs av personer som ofta är just sköra själva och det är ju ett problem bara
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det. Det krävs att de människorna som driver de här företagen har kunskaper inom ledarskap,
marknadsföring, ja så mycket... och ofta så har de inte det. Det handlar ofta inte om ledare, utan det
handlar om andra människor och så vidare. Så det är något som är problematiskt. Sedan är det den
ekonomiska aspekten. De har ju, många har svårt att klara sig ekonomiskt och ofta så söker ju de
deltagare som de vill säga. Då hoppas de få bidrag från olika håll medans de är sociala företag och det
är företag som ska sälja produkter och tjänster ute på marknaden och de ska också bringa in pengar.
Där har vi också någon slags paradox känner jag. Sedan är det just det, det har mycket att göra med,
allting tjänar eller koncentreras kring just ledarna. De som leder styrelsen eller de som leder
verksamheten, vad de nu heter. För det är ju de som ska kunna sälja sina produkter och tjänster. Det är
ju de som ska kunna bringa in pengar för att få företaget att rulla. Det är ju de som ska kunna ta
konflikter och hur ska de göra det själva utan någon större erfarenhet och kompetens? Alltså mycket
kretsar kring just de här personerna...där har vi något.

Ett par informanter menar att det till och med kan finnas en risk med att placera en klient på
ett ASF, om klienten inte är redo att gå till den typen av arbetsplats eller ASF inte är redo att
ta emot klienten. Risken att klienten mår sämre lyfts även med företag som inte är ASF men
utifrån det informanterna delger verkar det finnas mindre förväntningar på den typen av
företag. En informant beskriver hur ASF behöver redovisa sin framgång för att beslutsfattare
ska förstå varför de är bra. Ingen av informanterna tar upp något exempel på att en annan typ
av företag som kanske också tar emot personer som ska rehabiliteras har behövt redovisa
framgång på ett liknande sätt. Informanterna beskriver också att ASF behöver finansiering i
form av deltagare som kommer genom myndigheters beslut exempelvis vad gäller lönebidrag
eller rehabiliteringsersättning. Samtidigt lyfts de fram som en aktör som behövs och kan
erbjuda något som andra privata företag inte kan. Flera informanter beskriver att det finns en
ekonomisk aspekt som inte är helt lätt i att inte ha en verksamhet som alla andra men ändå
samma ekonomiska krav. En av informanterna beskriver att det ibland kan vara svårt att få in
sina klienter på ett ASF då en del av de har det kämpigt ekonomiskt. De kan då behöva neka
för att det inte finns pengar att anställa fler men att det kan också bero på andra saker som att
viss verksamhet är säsongsbetonad. En informant menar att det kanske egentligen inte
handlar om en skillnad mellan ASF och andra privata företag utan om inställningen på
arbetsplatsen. “Det har mer kanske inte med arbetsplatsen att göra utan människorna som är
där.” En informant beskriver på frågan om det är något som skiljer ASF från ett så kallat
vanligt företag att det inte borde vara någon skillnad men att det ändå är det.
Egentligen tänker jag såhär att det ska inte vara någon skillnad utan man ska ha samma förhållningssätt
och ingångssätt till dem. Man ska erbjuda samma stöd och samma utrymme i tid och samma avtal. Det
ska liksom vara på samma sätt, men det blir nog inte riktigt alltid så. Man kanske placerar personer som
har lite längre kvar i ASF. Man kanske inte säljer in en person hos en privat arbetsgivare. Då står de
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inte riktigt på samma nivå. Man kanske ser att en person har haft en arbetsroll tidigare i livet, då kanske
det är lättare att sälja in de hos privata arbetsgivare eller arbetsträning. Man kanske mer prövar ASF för
de som inte har så mycket erfarenhet med sig i bagaget. Sedan är det ju ofta hur de här ASF: n har
startats, så är vi ju involverade på olika sätt med dem, det är olika samarbetspartners vi har haft med de
olika ASF. Men det är nog så att de som placeras ute på ASF, de har mindre resurser än andra.

Analys, resultat och tolkningar
Att förstå systemet och kunna förmedla det
Om vi använder oss av Bourdieus begrepp doxa och sociala fält för att förstå det
informanterna beskriver, så har inte klienterna byggt upp en doxa som är passande eller
tillräcklig för de sociala fält de behöver agera på. Det är doxan som styr både vad som anses
vara normalt handlande och vilka roller som görs tillgängliga inom ett fält. Doxa menar
Bourdieu är både en socialiseringsmekanism och ett politiskt redskap för de som är
överordnade i samhället och de som är underordnade behöver acceptera doxan för att kunna
ta del av systemet (Bourdieu 1977). I vårt resultat kan vi se att informanterna i sin
yrkesutövning tar på sig olika roller dels för att stötta och hjälpa individer att vara en del i
samhället men också hur de förmedlar normer och regler genom rollen som lärare, kompis
och förälder. Uteslutningen från arbetsmarknaden förklaras med att klienterna inte fått full
tillgång till skola, föräldrar och sociala sammanhang. De behöver därför lära sig hur
samhällssystemet fungerar för att kunna ta del av det. Bourdieu lyfter fram skolan som
central för socialiseringen med hjälp av doxan (Bourdieu 1977). I stort sett alla klienter som
beskrivs av våra informanter har en ofullständig skolgång, vilket skulle kunna vara en
anledning till att de inte utvecklat och internaliserat en doxa, som är tillräcklig för att de ska
kunna navigera inom samhället och hitta en plats de passar in på. Informanternas
arbetsuppgifter är sådant som kartläggning av brister hos klienten och kompenserande
aktiviteter för att bygga upp olika typer av färdigheter som saknas. När klienterna kan visa att
de kan navigera i myndighetssammanhang och på en arbetsplats och på så sätt kan sägas ha
underordnat sig den dominerande kategorins doxan, då blir de klara för att kunna återgå och
ta del av samhället. Informanterna beskriver också att det finns en könsaspekt som är särskilt
tydlig när det gäller klienter med en kriminell bakgrund där män dominerar eller föräldrar där
kvinnor i större utsträckning blir sjukskrivna och har svårare att ändra sin livssituation om de
har barn. Eriksson och Backman menar att doxa är bidragande för att vi delar in i olika
kategorier såsom manligt och kvinnligt (Eriksson & Backman 2014). En del av klienterna
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uttrycker enligt informanterna att de är för fina för ASF eller andra insatser. Det kan kopplas
till att det kan finns en doxa om vilka som kan tänkas arbeta i ett ASF. De som har före detta
kriminella som klienter beskriver också hur det är både en skillnad i ursprung och kön bland
dessa gentemot den övriga populationen vilket pekar på att det kan finnas en doxa som
definierar för vem en kriminell karriär är mer eller mindre acceptabel. Den doxa som
tjänstemannen bär med sig skulle kunna påverka vilka insatser som blir tillgängliga för vilka
klienter utifrån den kategori de tilldelas.

Ghosh menar att den som utför socialt arbete måste förstå hur makt skapar och håller fast vid
distinktioner för att kunna se hur sådant som kön, etnicitet, klass spelar in (Ghosh 2010).
Våra informanter är huvudsakligen medvetna om och beskriver hur de upplever att kön,
etnicitet och klass samverkar och försöker kompensera för det genom olika insatser och
socialiseringsförsök. Medvetenhet om att de kategorier tjänstemannen själv ingår i kan spela
roll verkar variera. Där det finns en sådan medvetenhet menar en informant att det är en
fördel att tjänstemännen är av olika kategorier. Informanten menar att det behövs variation
för att de ska kunna komplettera varandra i ett team. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten
ständigt ställs inför att alla människor ska bemötas på samma sätt. Byråkraten kan ändå inte
frigöra sig ifrån att påverkas av sin egen sociala ställning där sådant som kön, ålder, etnisk
bakgrund och inkomst spelar in. Han menar att personliga värderingar hos gräsrotsbyråkrater
angående vad denne anser att klienten förtjänar eller inte påverkar gräsrotsbyråkratens
insatser och att det kan leda till favorisering (Lipsky 2010). Som våra informanter beskriver
kan det ha tagit mycket lång tid innan klienten har kommit till deras organisation. De
beskriver att de klienter som kommer till dem är privilegierade. Att få tillgång till de här
typen av insatser föregås av kontakter med andra gräsrotsbyråkrater som har beslutat att
tidigare inte prioritera den klienten. De beslut som fattas av gräsrotsbyråkrater kan då bidra
till att förlänga den rundgång som beskrivs som problematisk. Många av klienterna som våra
informanter berättar om, har tidigare trillat igenom skyddsnätet. Ghosh beskriver hur
invånare kan ha upplevelser av att inte bli sedda, hörda och förstådda i sina kontakter med
olika institutioner (Ghosh 2010). Det innebär att gräsrotsbyråkrater, som arbetar inom till
exempelvis skola, behöver ha en god kunskap om riskfaktorer för att individer kan trilla
igenom skyddsnätet för att kunna uppmärksamma de individer de har kontakt med. Att inte
bli uppfångad i tid är en återkommande förklaring från våra informanter om varför klienterna
har hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.
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Handlingsutrymme och tillgång till välfärdstjänster
Lipsky säger för att få tillgång till samhällets välfärdstjänster så behöver den som är i behov
gå via en gräsrotsbyråkrat (Lipsky 2010). Det betyder att inte bara gräsrotsbyråkraten
behöver kunna orientera sig i systemet utan även klienten. Utifrån vad informanterna lyft om
klienter med en bakgrund som gör att de genom sina föräldrar eller sin omgivning inte fått
förståelse för välfärdssystemet är det en ytterligare riskfaktor för att hamna utanför. Att
klienten tillsammans med gräsrotsbyråkraten lär sig navigera i systemet förbereder klienten
för att leva upp till de krav som ställs av andra typer av institutioner som exempelvis en
arbetsplats eller skola. Ghosh beskriver den disciplinerande makten utifrån Foucault som ett
sätt att styra över individens kropp och själ med syfte att göra den nyttig och lydig (Ghosh
2010). Våra informanter talar genomgående om den inneboende kapaciteten hos klienterna att
göra nytta och bidra till samhället. Om byråkraterna själva lyckas med sitt arbete bidrar de
också till samhällsnytta. Organisationerna har aktiviteter som syftar till att inte bara utvärdera
arbetsförmåga utan även öva på att leva upp till de krav som samhället ställer som att komma
i tid och ha ett vårdat språk vilket är exempel på en sorts lydighet.

Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten har stort handlingsutrymme då de i sina yrke ställs inför
situationer som är för komplexa för att detaljstyras. Det förutsätts att de löser problemen
inom de ramar de har att förhålla sig till (Lipsky 2010). Han menar att det kan verka som att
en del av problemen kopplade till gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme som att de ibland
agerar i en gråzon, skulle försvinna om deras handlingsutrymme togs bort eller minskas. Det
är dock enligt Lipsky nästintill omöjligt att ta bort deras handlingsutrymme då han menar att
de utan det inte skulle kunna utföra sitt uppdrag (Lipsky 2010). Utifrån Lipskys teori om
handlingsutrymme, så upplever de vi intervjuat att de har ett stort handlingsutrymme, ibland
hur stort som helst enligt dem själva. Informanter upplever att de har god tid på sig att fatta
välgrundade beslut, trots att de har ramar och regler att förhålla sig till. Reglerna som finns är
generöst tilltagna och går att tänja på om det finns behov för att skapa bättre förutsättningar
för individen. Genom att ge generöst tilltagna regler minskas risken för gräsrotsbyråkraten att
hamna i en gråzon. Vi har fått uppfattningen av våra informanter att ju större
handlingsutrymme tjänstemannen har, desto bättre blir utfallet för individen. De möjliggör att
kunna arbeta nära klienterna och bygga upp en expertis så att de kan se vilka åtgärder som är
adekvata. Lipsky menar att klienterna som gräsrotsbyråkraten kommer i kontakt med är
ofrivilliga och att ju sämre socioekonomiska förutsättningar klienten har, desto mer troligt är
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det att klienten är ofrivillig. Det spelar enligt Lipsky roll för att dessa klienter inte kan utmana
byråkraten och denne har i sin tur inget att förlora på om individerna misslyckas (Lipsky
2010). Lipsky menar att klienterna, istället för ett överbelastat välfärdssystem, i de flesta fall
får bära ansvaret för att myndigheter inte har möjlighet eller kapacitet att möta oförutsedda
behov vilket kan resultera i långa väntetider, avbokade möten samt korta och påskyndade
behandlingar (Lipsky 2010). Det skulle kunna förklara en del av den rundgång som det
beskrivs att många klienter har upplevt. Misslyckanden kan läggas på individen, som beskrivs
som inte redo, istället för på de insatser som givits i tidigare steg i processen.
Det pre-paradigmatiska fältet ASF och paradoxerna
Informanterna beskriver hur förväntningarna på ASF spretar. Krav som borde kunna ställas
på alla företag, som att det ska ha en välkomnande och accepterande psykosocial arbetsmiljö,
ställs huvudsakligen på ASF. Fördelarna som lyfts fram är att ASF erbjuder alternativ som
den övriga arbetsmarknaden inte kan tillhandahålla. Nicholls menar att sociala företag är ett
“pre-paradigmatiskt fält” och att det inte finns någon konsensus om vad som inbegrips i det
sociala entreprenörskapet (Nicholls 2010). DiMaggio och Powell beskriver att desto mer
etablerat ett område blir desto mer lika blir organisationerna varandra. Samtidigt har en preparadigmatisk typ av organisation problem med att ses som legitim eftersom den avviker från
andra sorters organisationer (DiMaggio & Powell 1983). Det som är ASF:s fördelar, som i att
de kan erbjuda en accepterande psykosocial arbetsmiljö, eftersom de inte liknar alla andra
företag organisationsmässigt, gör samtidigt att de inte ses som fullt legitima. De behöver
mätas, vägas och ständigt bevisa sin duglighet för att få utföra arbete på välfärdsmarknaden.
De som arbetar på ASF liknar inte heller vad det gäller bakgrund eller utbildningsnivå andra
företagare eller gräsrotsbyråkraterna själva. Eriksson och Backman menar att doxa är
bidragande för hur vi delar in olika kategorier och vilka yrkesbanor som blir aktuella för vilka
grupper (Eriksson & Backman 2014). De som leder ASF har enligt informanterna ofta inte en
avslutad skolgång och risker därmed att inte passa in i de tänkta kategorierna för vare sig
entreprenör eller socialt arbete. Det kan bidra till känslan av kluvenhet som en del av våra
informanter beskriver gentemot att de som leder ASF ska klara av både
rehabiliteringsuppdraget och de ekonomiska utmaningarna. I sina försök att bli en mer
legitim verksamhet, för att på sätt få tillgång till mer resurser, finns det en möjlig risk för att
ASF tappar sin konkurrensfördel. Fördelen som är att de är olika andra typer av arbetsplatser.
Det då när de blir mer etablerade, som en del av legitimeringsprocessen, kommer att bli mer
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och mer lika andra typer av organisationer som de har relationer med. Enligt isomorfismen
regler skulle de bli mer lika både myndigheterna men även andra typer av företag. Reglerna
som DiMaggio och Powell räknar upp är dels hur starka aktörer som exempelvis staten
tvingar in organisationer i en mer enhetlig form men även härmande isomorfism där
organisationer uppmanas att ta efter redan existerande modeller. Den tredje regeln är den
normativa isomorfismen där sådant som standarder och offentliga verksamheter kan ha
påverkan på hur organisationerna formerar sig (DiMaggio och Powell 1983). De regler och
ramar som de olika myndigheterna sätter upp påverkar redan idag sådant som att de flesta
ASF utför rehabiliteringstjänster för att få tillgång till ekonomiska resurser. Att både
gräsrotsbyråkraterna och ASF behöver redovisa sin verksamhet för politiska beslutsfattare
kan göra att de känner ett behov av att beskriva sin verksamhet på ett sätt som känns
förståeligt för dessa. Bourdieu menade att doxa är ett system som styr hur vi uppfattar saker
och tänker om dem och att det utgör en indelning över den sociala ordningen som bidrar till
att reproducera den (Bourdieu 1977). Hur du beskriver din verksamhet skulle både kunna
utgå ifrån existerande doxa men också bidra till den. Gräsrotsbyråkraten och representanterna
för ASF deltar då genom bland annat sin redovisning av sin verksamhet till att skapa men
även upprätthålla den sociala ordning som berör området socialt entreprenörskap.

Avslutande diskussion
Metodkritik
Vi upplever att informanterna öppnade sig mer och pratade mer avslappnat när vi bara var en
intervjuare. De två inledande intervjuerna utförde vi tillsammans men eftersom det kändes
lite stelt så valde vi att göra de följande var och en för sig och vi upplever att det blev ett
bättre resultat. Det var svårigheter att få tillgång till fältet, bland annat så svarade inte en del
myndighetspersoner på telefon eller på e-post trots ihärdiga försök. När vi väl fick tag på en
person som kunde ge oss tillträde till fältet fick vi bredda vårt urval. Det kanske inte heller
fanns så många aktörer inom vårt första urval som vi först trodde. Vi funderade först på om vi
skulle kompletterat med annat än intervjuer men vi kände att vi då hade fått en för spretig
empiri och det kändes inte heller praktiskt genomförbart att hinna planera och genomföra
ytterligare en aktivitet ur en kvalitetsaspekt. Vi anpassade istället intervjufrågorna något
beroende på vilken arbetsuppgift den vi intervjuade hade. Det fanns även en fördel med att
det bredare urvalet då det hjälpte oss att förstå hur de olika aktiviteter som finns tillgängliga
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för de som står långt ifrån arbetsmarknaden hänger ihop. Vi övervägde också på vilket sätt
det breddade urvalet skulle påverka frågeställningen. En del av de som vi har intervjuat
arbetar enligt dem själva inte på myndigheter och identifierar sig inte som
myndighetsutövare. Även om de poängterar att de inte jobbar med myndighetsutövning så
utför de arbetsuppgifter som ligger till grund för myndighetsutövning. Utifrån definitionen av
den typen av organisation som de tillhör verkar det också som att de faktiskt jobbar på en
myndighet men att det inte ses som någon av de klassiska myndigheterna som
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vi valde därför det lite bredare samlingsnamnet
tjänsteman. När vi utförde vår slutliga genomarbetning av resultatet insåg vi att det hade
kunnat bidra till ytterligare en dimension av tolkning att ta in en ytterligare teori som berör
rollhantering och sådant som hur intryck styrs som exempelvis Erving Goffmans
dramaturgiska teori. Teorin beskrivs bland annat i Goffmans bok Jaget och maskerna
(Goffman 2015). Vi bedömde att det skulle ta för lång tid att genomföra en sådan ytterligare
analys och att annat relevant material då hade fått stryka på foten.
Har vi besvarat vår frågeställning?
Syftet med studien var att försöka förstå på vilket sätt tjänstemän i Falkenberg upplever och
uppfattar sin roll och sitt handlingsutrymme inom den rollen gentemot de som står långt från
arbetsmarknaden och som kan vara tänkbara för att genomgå en förmedlingsprocess till ASF.
Den första frågeställningen lyder:
● Hur uppfattar tjänstemannen sin roll gentemot ASF och de individer som förmedlas?
De upplever att myndigheterna har ett behov av ASF:s tjänster och att ASF behöver
myndigheternas resurser för att klara sin ekonomi. De är till viss del kluvna inför ASF. Å ena
sidan erbjuder de en tjänst, en arbetsplats med stor förståelse för de behov som
funktionshinder och stigmatiserade bakgrunder medför, som det inte annars finns så gott om.
Å andra sidan ser tjänstemännen att det finns ett förakt och rädsla gentemot samhället bland
en del av de som arbetar på ASF. Tjänstemännen lyfter också fram att det är svårt för ASF att
få ekonomin att gå ihop och att klara de komplexa rehabiliterande uppgifter som ASF ställs
inför. Det innebär att tjänstemännen behöver utöva kontroll i form av uppföljningar,
arbetsplatsbesök men även genomföra legitimerande aktiviteter som att redovisa hur det går
för de klienter som förmedlas. ASF, som Nicholls menar är en del av ett pre-paradigmatiskt
fält som berör socialt entreprenörskap (Nicholls 2010), menar vi inte är en fullt ut legitimerad
verksamhet vilket kan bidra till ett behov av kontroll. Doxa är enligt Bourdieu en
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socialiseringsmekanism och ett politiskt redskap för de som är överordnade i samhället och
de som är underordnade behöver acceptera doxan för att kunna ta del av systemet (Bourdieu
1977). I den doxa som inbegriper vem som ses som entreprenör eller utförare av socialt
arbete, menar vi att personer som inte har avslutat sin skolgång inte ingår. Det kan bidra till
en kluvenhet gentemot företagen då det kan framstå som att representanter för ASF antingen
inte förstår eller accepterar sin plats i systemet.
Vår andra frågeställning lyder som följer:
● Hur upplever tjänstemannen mötet med de individer som aktualiseras för att komma
till ett ASF?
Tjänstemännen upplever att mötet med klienten känns meningsfullt både på ett personligt
plan och för samhället i stort. Arbetet uppfattas som komplext, det finns många olika behov
hos klienterna som de behöver ta hänsyn till. När tjänstemännen har olika bakgrund ses det
som en fördel för dem själva och deras team. De upplever att de får ta på sig många olika
roller för att kompensera för brister som uppstått tidigare i klientens liv såsom bristande
skolgång. Bourdieu menar att det är i skolan som mycket av socialiseringen med hjälp av
doxa äger rum (Bourdieu 1977). När klienterna har tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper
och kan visa att de kan följa regler, vilket vi ser som att de visar att de har accepterat en doxa
då anses de klara för att gå ut i arbetslivet. Informanterna beskriver att de ibland blir
frustrerade när det inte går som det är tänkt och en klient går tillbaka till sitt gamla liv. De
tröstar sig med att klienterna ofta kommer tillbaka och att tjänstemannen då kan göra ett nytt
försök när de upplever att klienten är mer redo för förändring. Att klienterna ses som
frivilliga gör det enligt Lipsky enklare att lägga över ansvaret på samhällets tidigare
misslyckande på individen själv (Lipsky 2010).
Vår sista och avslutande frågeställning är:
● Hur uppfattar tjänstemannen sitt handlingsutrymme inom sitt uppdrag?
De uppfattar att de har stort handlingsutrymme. Den styrning och kontroll tjänstemännen
upplever uppfattar de som adekvat och som en del i att legitimera både sin egen verksamhet
men även till viss del ASF. De uppfattar klienternas deltagande i insatsen som frivilligt även
när det innebär ekonomiska implikationer för klienten att avbryta. Vi bedömer att Lipsky i sin
teori om gräsrotsbyråkraterna och deras handlingsutrymme samt effekterna på dess klienter,
överensstämmer väl med våra informanters utsagor. Utan det stora handlingsutrymmet
upplever tjänstemännen att de inte skulle kunna utföra sitt arbete lika framgångsrikt.
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Diskussion
Det finns många olika ASF i Falkenberg men det beskrivs ändå som en företeelse som
drabbas av likartade problem. Det kan handla om en uppfattad brist på kompetens vad gäller
komplexa rehabiliteringsaktiviteter men också en brist i kunskap om vad som krävs för att
driva ett företag. Nicholls beskriver en liknande problematik som drabbar motsvarande
verksamheter i andra länder. Han kopplar det till att det sociala entreprenörskapet är ett preparadigmatiskt fält (Nicholls 2010). Om socialt entreprenörskap kommer att fortsätta spela en
nödvändig roll, som en del av verktygslådan för de tjänstemän som arbetar med personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden, ser vi att det hade varit positivt med mer forskning på
området. Den forskningen, skulle dels kunna undanröja problem som legitimitetsbrist medför
och kunna medföra att det blir ett paradigm som ASF kan ingå i. Det kan frigöra resurser från
den legitimeringsprocess som ASF men även tjänstemännen behöver lägga tid på att utföra.
Det medför dock en risk för att diversiteten minskar då legitimeringen kan slå ut de mer
avvikande organisationerna. Dessa organisationer arbetar förmodligen redan i dagsläget hårt
med att legitimera sig och sin verksamhet och riskerar redan att bli utslagna av andra aktörer.

De frigjorda resurserna, som en genomförd legitimeringsprocess medför, skulle kunna läggas
på att öka medvetenheten hos tjänstemän, myndigheter och politiska beslutsfattare om hur de
socioekonomiska riskfaktorerna påverkar och skapar de som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Processen att hamna långt ifrån arbetsmarknaden startar enligt våra
informanter redan under skoltiden. Genom upplysning om riskmekanismer, gentemot
tjänstemän samt beslutsfattare, skulle det kunna öka chanserna för att fånga upp individer
tidigare. Det skulle kunna frigöra och möjliggöra omfördelning av ytterligare
samhällsresurser. Enligt våra informanter är det betydande kostnader för samhället för varje
individ som står långt ifrån arbetsmarknaden och dessa individer har också en stor påverkan
på de som de har relationer med. På ett större samhällsplan skulle det också kunna vara av
fördel att ha en diskussion om huruvida det är rimligt att förväntningarna på en inkluderande
arbetsmiljö huvudsakligen läggs på ASF. Från vår metodkritik tar vi även med att det för
vidare studier hade varit intressant att undersöka tjänstemännens rollhantering utifrån de olika
situationer de möter och sådant som hur intryck styrs. En passande teori skulle exempelvis
kunna vara Erving Goffmans dramaturgiska teori (Goffman 2015) då de ställs inför
förväntningar och behov som hamnar i konflikt med varandra.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Intervjufas

Intervjufråga

Inledande

Skulle du kunna tänka dig att berätta lite om dig själv och din
bakgrund?

Kan du berätta lite om vad du arbetar med?

Hur kommer det sig att du arbetar på arbetsförmedlingen?

Kan du beskriva vilken betydelse du tror arbetsförmedlingen har
för de du möter i ditt arbete?

Vilken samhällsroll tror du att ni fyller?
Kan du ge exempel på bakgrunden hos dina klienter?

Är det någon bakgrund som känns vanligare?
Hur tycker du att kontakten med klienter fungerar?

Vad brukar fungera bra i de kontakterna?

Fungerar det ibland mindre bra?

Tror du att dina klienter från myndighetshåll känner sig
behandlade som vilken annan klient som helst?

Vad tror du det beror på?
När det gäller dina klienter och rekrytering och förmedling till
arbetsintegrerande sociala företag, känner du att det skiljer sig
mellan de sociala företagen och ett så kallat vanligt företag?
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Vad tror du det beror på?
Hur skulle du beskriva ditt arbete för vänner och bekanta?

Har du någon uppfattning om vad de tycker om ditt
arbete?

Hur stort utrymme känner du att du har att anpassa till dina olika
klienters olikheter och behov?

Är en del styrt uppifrån?
Kan du bli frustrerad ibland?

Ditt arbete, behöver du redovisa det på något vis?

Hur går det till?
Hur känns det?

Reservfrågor

Hur ser direktiven ut?
Hur ser begränsningarna ut?

Fånga upp ytterligare

Vi har inga mer frågor. Är det något du kommit att tänka på

tankar

under intervjun eller har du något mer du vill ta upp innan vi
avslutar intervjun?
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