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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie har varit att beskriva hur det arbetas, i en stadsdel i 
Stockholm, med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarkanden 
utifrån fyra handläggares erfarenheter. De valda handläggarna har varit två 
socialsekreterare och två Soft-handläggare. För att kunna uppfylla syftet har 
jag utgått från följande frågeställningar: Vilka krav ställs på arbetslösa 
biståndstagare som står nära arbetsmarknaden? Vilka insatser och åtgärder 
erbjuds till denna grupp av biståndstagare? Arbetas det utifrån arbetslinjen 
eller workfare?  
 
Det empiriska materialet består av fem kvalitativa intervjuer varav en med 
enhetschefen och fyra med handläggarna. Resultatet har visat att det ställs två 
krav på arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden, nämligen att 
stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande. Soft-
handläggare ansvarar inte för insatser av mer stödjande karaktär. 
Uppföljningsmöte med socialsekreterare präglas av motivationsarbete, 
lösningsfokuserat arbete samt systemteoretiskt tänkande. Som insats nämns 
också trepartssamtal och remitteringen till arbetskonsulenter som arbetar på 
enheten. Som åtgärder erbjuds en plats i aktiveringsprogram AFSO eller 
Arbete.nu. Resultatet har visat att det arbetas utifrån arbetslinjen med 
arbetslösa biståndstagare med hinder och utifrån workfare med arbetslösa 
biståndstagare som deltar i aktiveringsprogram. Resultatet har analyserats 
utifrån det socialpolitiska perspektivet, organisation samt gräsrotbyråkrati och 
gräsrotbyråkrater. 
 
 
 
 
Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, krav och aktiveringsprogram.  
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1.  Introduktion. 
 
1.1 Inledning. 
Ekonomiskt bistånd är störst både till kostnader och antalet klienter inom individ- och 
familjeomsorg. Antalet biståndstagare är hela tio till tjugo gånger fler än de som blir föremål för 
insatser för barn och unga eller missbrukare. Hälften av individ- och familjeomsorg totala kostnader 
gäller ekonomiskt bistånd (Puide, 2000, s. 7). Det är därför naturligt att många socionomer arbetar 
med ekonomiskt bistånd. Jag själv arbetar som socialsekreterare på en enhet för försörjningsstöd i en 
stadsdel i Stockholm. Av min egen erfarenhet kan jag hävda att arbetet med ekonomiskt bistånd och 
biståndstagare handlar om mycket mer än att betala ut ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt 
bistånd och biståndstagare präglas av olika faktorer som till exempel landets ekonomi, landets 
socialpolitik och individernas egna resurser. Inom forskning kring ekonomiskt bistånd brukar man 
skilja mellan fyra huvudområden. Det första rör en bestämning av själva problemet som t ex vilka 
biståndstagarna är. Det andra avser orsakerna till biståndsberoende och orsaker söks på 
samhällsnivå, på organisationsnivå eller individnivå. Det tredje området rör insatser, åtgärder och 
metoder i arbetet med ekonomiskt bistånd och den organisation man valt för detta. Det fjärde och 
sista området berör insatsernas effekter för biståndstagarna, det vill säga verksamhetens resultat 
(Puide, 2000, s. 8).  Den här C-uppsatsen vill belysa en del av arbetet med ekonomiskt bistånd och 
biståndstagare. Fokus ligger på vad socialbidragshandläggarna gör och kan göra, utifrån de resurser 
som finns till hands, för att hjälpa arbetslösa biståndstagare att komma ut på arbetsmarknaden och bli 
självförsörjande. Det innebär att denna studie hör till det tredje huvudområdet inom forskning kring 
ekonomiskt bistånd. 
 
Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft år 1982. SoL utgick från någonting nytt genom att konstituera 
långtgående rättigheter, införa ett tämligen stort utrymmer för de kommunala politikerna att utforma 
den kommunala socialpolitiken samt ge utrymme för professionella bedömningar i det enskilda 
fallet. Den enskilde var skyldig att söka arbete och var inte berättigad till bidrag om dennes behov 
kunde tillgodoses genom de statliga åtgärder som fanns för arbetslösa (Ekström, 2005, s. 24). SoL 
och dess tillämpning blev föremål för kritik redan under 1980-talet men det var först på 1990-talet 
som kritiken växte sig starkare. Uppfattningen att det fanns ett missbruk av ekonomiskt bistånd 
växte fram i samband med krisåren på 1990-talet där många människor blev arbetslösa och 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Åström, 2000, s. 26). År 1998 förändrades 
Socialtjänstlagen och det blev lättare för kommunerna att ställa högre krav på aktivering för 
arbetslösa biståndstagare. Det blev tydligare att den enskilde har ett eget ansvar för sin livssituation 
och att bli självförsörjande genom arbete (Socialstyrelsen, 2004, s. 85-89). Den nuvarande SoL 
(2001:453) trädde i kraft år 2002. Den är kapitelindelad och språkligt moderniserad i förhållande till 
SoL från 1998 och 1982. SoL innehåller regler både om den enskildes rättigheter och möjligheter i 
förhållande till myndigheten, samt myndighetens skyldigheter och befogenheter i förhållande till den 
enskilde (Norström & Thunved, 2003, s. 61-62).  
 
Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL. I denna paragraf anges att den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. Rätten till bistånd preciseras i 4 kap. 3 § (Norström & 
Thunved, 2003, s. 65). I den nya SoL poängteras såsom i SoL från 1998 och 1982 att det 
ekonomiska biståndets roll är att fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga 
försörjningssvårigheter. Den enskilde har i första hand ett eget ansvar för sitt liv, det vill säga att den 
enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som står honom eller henne till buds innan rätt till bistånd 
inträder. Av förarbetena till SoL framgår att den enskilde är skyldig att efter förmåga bidra till sin 
försörjning. Detta innebär att en person som är arbetslös och kan arbeta är skyldig att söka arbete 
innan rätt till ekonomiskt bistånd träder in. Det innebär även en skyldighet att i första hand använda 
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sig av de generella förmåner och ersättningar som den enskilde har rätt till som till exempel 
ersättningar från en arbetslöshetskassa eller Försäkringskassan (Prop. 1996/97:124, s. 62). Den 
enskilde är också skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara aktivt 
arbetssökande, godta lämpligt arbete, delta i arbetsmarknadsåtgärder som arrangeras genom den 
statliga arbetsmarknadspolitiken eller delta i kommunala arbetssökaraktiviteter för att vara berättigad 
till ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2004, s. 85-89).  
 
Av 4 kap. 4 § SoL framgår att Socialtjänsten har också möjlighet att ställa vissa krav på yngre 
personer som mottar ekonomiskt bistånd. Bestämmelsen gäller i första hand ungdomar under 25 år 
som ännu inte lyckats få fäste på arbetsmarknaden och inte heller har kunnat få någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller kommit igång med en utbildning som kan leda till ett framtida 
arbete. Kraven avser deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som kommunen 
anvisar. Insatserna ska syfta till att utveckla den unge arbetslöses möjligheter att i framtiden försörja 
sig själv. De personer som omfattas av bestämmelsen i 4 kap. 4 § SoL är även personer som fyllt 25 
år men som av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, och studerande som behöver 
ekonomiskt bistånd under ett studieuppehåll (Socialstyrelsen, 2004, s. 89). 
 
1.2 Problemformulering. 
Under krisåren på 1990-talet blev allt fler människor långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade därför kraftigt. Detta resulterade i att många svenska 
kommuner implementerade aktiveringsprogram för arbetslösa biståndstagare som en metod att sänka 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd och minska bidragsberoende (Thorén, 2005, s. 3). Sverige har 
inte varit ensam om denna utveckling. I ett flertal länder i Europa har man utvecklat olika modeller 
för den så kallade aktiveringspolitiken. Gemensamt är att man hämtat inspiration från både den 
skandinaviska arbetslinjen och USA: s workfare-modell, där man betonar arbete som skyldighet för 
mottagaren av ekonomiskt bistånd (Ekström, 2005, s. 30). Kommunerna började ställa högre krav på 
de individer som sökte ekonomiskt bistånd och under det senaste årtiondet har uttryck som 
arbetslinjen och ökade aktiveringskrav förekommit regelbundet i den allmänna debatten kring 
arbetslösa biståndstagare (Thorén, 2005, s. 4). Dessutom är Socialtjänstlagen utformad som en 
ramlag vilket innebär att både kommunerna och de enskilda tjänstemännen har ett stort 
handlingsutrymme att ytterliggare bestämma utformningen av dessa åtgärder samt vem skall delta 
och i vilket utsträckning (Thorén, 2005, s. 5). 
 
Utvecklingen av de kommunala aktiveringsåtgärderna har inneburit en decentralisering av den 
statliga arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Många hävdar att den lokala förankringen innebär att 
man har bättre lokal kännedom och större flexibilitet. Jag håller med Thorén (2005) när hon anger att 
i ett system som är grundat på stor handlingsfrihet och lokala tolkningar, är det svårt att 
standardisera och att arbetslösa biståndstagare kan bli föremål för de kommunala tjänstemännens 
individuella bedömningar gällande ekonomiskt bistånd och aktiveringsåtgärdarna. Detta innebär, 
med andra ord, att den lokala politiska tillhörigheten, organisationsformer samt gräsrotbyråkraternas 
handlingsutrymme bestämmer det faktiska innehållet i insatserna och åtgärderna samt vem som ska 
bli föremål för dessa insatser och åtgärder. Utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv är detta något 
problematiskt eftersom det leder till en minskad rättssäkerhet för den enskilde. I denna C-uppsats 
finns en ambition att belysa hur det arbetas med arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden i syftet att få ut dem på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vilka krav ställs 
på arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden? Vilka typer av insatser och åtgärder 
erbjuds till denna grupp av biståndstagare?  
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1.3 Syfte och frågeställningar. 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva hur det arbetas, i en stadsdel i Stockholm, 
med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden utifrån fyra handläggares erfarenheter. 
De valda handläggarna är två socialsekreterare och två Soft-handläggare. 
  
Frågeställningar som ska besvaras för att uppfylla syftet är: 

• Vilka krav ställs på arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden? 
• Vilka insatser och åtgärder erbjuds till denna grupp av biståndstagare? 
• Arbetas det utifrån arbetslinjen eller workfare? 

 
1.4 Begreppsförklaringar. 
För att undvika felaktiga tolkningar kommer vissa centrala begrepp i denna studie att presenteras och 
förklaras i detta avsnitt. 
 
Arbetslösa biståndstagare och klienter: Med begreppet arbetslösa biståndstagare refereras till de 
individer som har full arbetsförmåga och är arbetslösa utan ersättning eller har låg ersättning från en 
arbetslöshetsförsäkring, och därför mottar ekonomiskt bistånd. I viss forskning och i viss litteratur 
används ofta begreppet klienter för att benämna begreppet biståndstagare. Arbetslösa biståndstagare 
och klienter kommer i denna studie att användas synonymt. 
 
Krav och kontroll: I det vardagliga språket menas med begreppet krav önskemål som ställs upp 
som villkor för att utföra viss handling. I förhållande till ekonomiskt bistånd menas med krav de 
villkor som Socialtjänstlagen, kommuner och tjänstemännen ställer på arbetslösa biståndstagare för 
att motta ekonomiskt bistånd. Krav måste uppfyllas för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. På 
arbetslösa biståndstagare kan det ställas två typer av krav, nämligen allmänna krav i form av 
rutinkontroll av uppgifter om klientens ekonomiska situation, och individuella krav som ställs utifrån 
klientens egen situation och förmåga. Kontroll används för att säkra att krav uppfylls. 
 
Insatser och åtgärder: I viss litteratur och i vissa studier kring ekonomiskt bistånd används 
begreppen insatser och åtgärder ibland synonymt. I denna studie menas med begreppet insatser det 
som socialsekreterare och Soft-handläggare gör för att stödja klienter på en personlig nivå. 
Stödsamtal anses vara exempel på insatser. Med begreppet åtgärder refereras till det som 
socialsekreterare och Soft-handläggare praktiskt gör för att lösa klienternas huvudproblematik som i 
detta fall är att få ut dem på arbetsmarknaden. Arbetsträning, praktik och de kommunala 
aktiveringsprogrammen hör till begreppet åtgärder (Bergmark, 2000, s. 154-156). 
 
Arbetslinjen och workfare: Med arbetslinjen refereras till den skandinaviska arbetslinjen som 
bygger på en arbetsmarknadspolitik som är centralt styrd och som ger arbetssökande stöd för att 
välja och skaffa ett så bra arbete som möjligt. Dessutom bygger arbetslinjen på frivilligt deltagande. 
Med workfare refereras till den amerikanska workfare-modellen som bygger på en 
arbetsmarknadspolitik som är decentraliserad och som betonar arbete som skyldighet för mottagaren 
av ekonomiskt bistånd. Deltagandet i praktik, arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet är 
tvingande och kopplat till rätten till bistånd (Salonen & Ulmestig, 2004 s. 12-16; Johansson, 2000, s. 
208). 
 
1.5 Avgränsningar. 
Syftet med denna studie är att beskriva hur det arbetas med arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden. Vissa avgränsningar har givetvis gjorts. I denna studie har jag valt att undersöka 
enbart en stadsdel i Stockholm för att försöka förstå lite djupare hur det arbetas med arbetslösa 
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biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Av samma anledning har jag valt att inte göra en 
jämförelsestudie mellan olika stadsdelar och kommuner.  
 
I syftet att få en helhetsbild av hur det arbetas med denna grupp av biståndstagare har jag valt att 
intervjua både socialsekreterare och Soft-handläggare. Jag vill påpeka att denna studie inte syftar till 
att undersöka skillnader och likheter i arbetet med arbetslösa biståndstagare mellan socialsekreterare 
och Soft-handläggare. I kapitel teoretiska utgångspunkter och i kapitel metod diskuteras närmare 
varför jag har valt att inkludera Soft-handläggare i denna studie.   
 
Socialsekreterare och Soft-handläggare har varierade och omfattande arbetsuppgifter. Denna studie 
fokuseras enbart på krav och kontroll i förhållande till arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden samt vilka insatser och åtgärder som erbjuds till denna grupp av biståndstagarna.  
 
1.6 Uppsatsens disposition. 
Det första kapitlet har inletts med en kort inledning. Ändringar i Socialtjänstlagen samt rätten till 
bistånd har diskuterats. Problemformulering och därefter studiens syfte och frågeställningar har 
presenterats. Studiens centrala begrepp har definierats och studiens avgränsningar har förklarats.  
 
I kapitel 2 presenteras de teoretiska utgångspunkterna som har varit till grund för mitt resonemang 
och som har beaktats för att analysera det empiriska materialet. Dessa är organisation, det 
socialpolitiska perspektivet samt gräsrotbyråkrati och gräsrotbyråkrater. I kapitel 3 ges en 
redogörelse för områdets forskningsläge. Litteratursökning och tidigare forskning kring arbetet med 
ekonomiskt bistånd med fokus på krav, kontroll samt insatser och åtgärder presenteras. Därefter 
presenteras Uppsalamodellen och Skärholmsmodellen som två exempel på hur man kan arbeta med 
arbetslösa biståndstagare i syftet att få ut dem på arbetsmarknaden.  
 
I kapitel 4 redogörs för den valda metoden samt vilken vetenskapsfilosofisk position som har valts. 
Vidare innehåller kapitlet en beskrivning av urvalet, insamlande och bearbetning av det empiriska 
materialet samt en diskussion kring generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras 
studiens etiska övervägande.  
 
Resultat redovisas i kapitel 5 och är indelat i fem olika teman som är stadsdelens 
aktiveringsprogram, krav, kontroll, insatser/åtgärder samt handläggarnas kommentar om hur det 
arbetas med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Resultatet analyseras i kapitel 
6. I analysen av resultatet har det empiriska materialet kopplats till de valda teoretiska perspektiven 
samt tidigare forskning.  
 
I kapitel 7 besvaras frågeställningar samt problemformuleringen diskuteras utifrån resultatet och 
analysen. Kapitlet innehåller också en kort diskussion kring den valda metodens för- och nackdelar 
och på vilket sätt det kan ha påverkat resultatet. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. Kapitel 8 
innehåller en redogörelse över de använda referenserna och därefter följer bilagor. Bilaga 1 består av 
intervjuguiden som använts som underlag för diskussion med de valda handläggarna. Bilaga 2 består 
av intervjuguiden som använts under intervjun med enhetschefen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter. 
 

I detta kapitel diskuteras vilka teoretiska perspektiv och begrepp som har varit grundläggande för 
mitt resonemang och som också har använts för att analysera det empiriska materialet. Dessa är det 
socialpolitiska perspektivet, organisation och gräsrotbyråkrater. 
 
2.1 Det socialpolitiska perspektivet. 
I denna studie används termen socialpolitik för att beteckna det som en stat gör för att tillförsäkra de 
enskilda människorna drägliga levnadsförhållanden eller med andra ord för att lösa eller förebygga 
sociala problem. För att garantera välfärden krävs samhälliga insatser. Därför använder man ofta 
termen välfärdsstat för att beteckna ett samhälle som tar på sig ansvar för medborgarnas välfärd 
(Elmér, Blomberg, Harrysson & Petersson, 2000, s. 12). 
 
Enligt Esping-Andersens kategorisering av olika typer av socialpolitiska system tillhör den svenska 
modellen den socialdemokratiska välfärdsmodellen där staten har ett huvudansvar för befolkningens 
trygghet och levnadsstandard. Detta socialpolitiska system bygger på en kombination av 
arbetsrelaterade förmåner och allmänna rättigheter. Den offentliga sektorn är stor och graden av 
skattefinansiering är hög. Ambitionsnivån är också hög vad gäller att upprätthålla sysselsättningen 
genom aktiva åtgärder från statens sida (Elmér, m.fl., 2000, s. 270). Den svenska välfärdspolitiken 
har därmed två hörnstenar, dels en politik för full sysselsättning och dels en generell socialpolitik 
som omfattar alla.  
 
Den generella eller snarare universella socialpolitiken fungerar som ett försäkringssystem som utgår 
från det faktum att alla människor kan drabbas av minskade inkomster i samband med sjukdom, 
ålder, mm eller av andra skäl och då får en rimlig kompensation för inkomstbortfallet. Dessa 
förmåner är inte relaterade till försörjningsbehov, utan till bortfall av inkomst. I det svenska 
socialpolitiska systemet finns även selektiva inslag i form av inkomst- eller behovsprövande bidrag.  
I detta sammanhang betraktas ekonomiskt bistånd som det mest utpräglat selektiva stödet med 
fullständig individuell behovsprövning. Det utgör det yttersta skyddsnätet när den enskilde inte kan 
försörja sig på annat sätt, t ex genom arbete eller genom det generella socialpolitiska systemet 
(Norström & Thunved, 2003, s. 61).  
 
En viktig del av den svenska socialpolitiken består av arbetsmarknadspolitik. Inom det 
arbetsmarknadspolitiska området finns det två inriktningar, arbetslinjen och kontantlinjen. 
Arbetslinjen vänder sig till alla medborgare och söker genom Arbetsförmedlingen, yrkesutbildning, 
beredskapsarbeten, mm, skaffa arbete åt arbetslösa samt ge var och en stöd för att välja ett så bra 
arbete som möjligt. Kontantlinjen består huvudsakligen av arbetslöshetsförsäkring som delas ut till 
medlemmar i form av arbetslöshetskassorna (Elmér, m.fl., 2000, s. 52). I Salonen & Ulmestig (2004) 
benämns arbetslinjen och kontantlinjen som aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik. De menar att 
huvudsyftet med den passiva arbetsmarknadspolitiken är ekonomisk trygghet vilket uppnås genom 
olika ersättningar till arbetslösa. Den aktiva bygger på insatser och åtgärder för att bryta 
arbetslösheten som till exempel utbildning eller praktik (Salonen & Ulmestig, 2004, s. 16). 
 
Den traditionella svenska arbetslinjen innan 1990-talet var centralt styrd och byggde på frivilligt 
deltagande. Under krisåren på 1990-talet började en ny aktiv arbetslinje växa fram. Deltagandet, 
speciellt för arbetslösa biståndstagare, blev tvingande och ersättningar behovsprövad. Politikens 
syfte var och är fortfarande att bryta bidragsberoende, vilket skulle ske genom att höja 
biståndstagarnas kompetenser, öka motivation samt förmå ungdomar att i större utsträckning ta eget 
ansvar för sin situation (Salonen & Ulmestig, 2004, s. 12-16). Inspirationen till den nya arbetslinjen 
kom, enligt Johansson (2000), från USA som driver en politik som kallas för workfare. Politikens 
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grundbult är att biståndstagaren ska arbeta eller aktiveras för att erhålla sitt ekonomiska bistånd. Om 
biståndstagaren vägrar delta i åtgärden eller projektet kan personen nekas det ekonomiska biståndet 
(Johansson, 2000, s. 208).  
 
Ser man på den utvecklingen av den lokala arbetsmarknadspolitiken kan det hävdas att i Sverige 
finns två typer av parallell arbetsmarknadspolitik. Den ena är den statliga arbetsmarknadspolitiken 
som huvudsakligen bedrivs av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som riktar sig till alla 
arbetslösa medborgare. Den andra är den kommunala arbetsmarknadspolitiken som huvudsakligen 
riktar sig till arbetslösa biståndstagare (Elmér, m fl, 2000, s. 52). Trots den arbetsmarknadspolitiska 
principen och trots att det finns omkring 800 olika lokalt engagerade aktiveringsprogram i Sverige, 
hamnar en del människor i ett bidragsberoende under en längre tid och för dessa människor 
utvecklas socialbidraget till en långsiktig försörjningskälla (Thorén, 2005 s. 5; Salonen & Ulmestig, 
2004). Ekonomiskt bistånd är en socialpolitisk fråga. Dess omfattning och dess syfte påverkas av 
landets socialpolitik. De åtgärder och de insatser som är kopplade till ekonomiskt bistånd i syftet att 
aktivera arbetslösa biståndstagare på arbetsmarknaden är påverkade av landets 
arbetsmarknadspolitik som i sin tur påverkas av landets socialpolitik. Vid analysen av det empiriska 
materialet har det socialpolitiska perspektivet, därför, beaktats. 
 
2.2 Organisationens betydelse. 
Hur kommunen organiserar arbetet med ekonomiskt bistånd har en viss inverkan på kommunens 
bidragskostnader. Under de senaste decennierna har kommunerna genomfört några 
organisationsförändringar, speciellt vad gäller Socialtjänsten, i syftet att öka arbetets kvalitet och få 
bättre resultat. Angående ekonomiskt bistånd har frågan om i vilken utsträckning ärendearbetet skall 
vara integrerat eller specialiserat utgjort ett vägval som föremål för diskussion sedan 1970-talet. 
Integrerade lösningar innebär till exempel att i stort all individ- och familjeomsorg hanteras inom 
ramen för en och samma arbetsgrupp medan vid specialisering är ansvarsområdena uppdelade 
mellan olika enheter (Bergmark, 2000, s. 150-151). Under 1970-talet drev radikala krafter krav på att 
delar av ekonomisk biståndshandläggning skulle avskiljas från det övriga sociala arbetet och istället 
skötas av Försäkringskassan. Tanken var att ett av staten finansierat och administrerat 
socialförsäkringstillägg (Soft) skulle ersätta ekonomiskt bistånd för vissa grupper av biståndstagare. 
Denna lösning kom aldrig att genomföras, men ser man till den faktiska utvecklingen kan 
konstateras att mycket av det som hänt i kommunerna de senaste två årtiondena, är återspeglingar av 
det som förespråkades i 70-taletsdebatten (Bergmark, 2000, s. 150-151). Bergmark och Lundström 
(1998) har konstaterat att de flesta kommuner i landet har valt att organisera arbetet med ekonomiskt 
bistånd genom att introducera en Soft-modell där Soft-handläggare ansvarar för vissa typer av 
löpande ärenden samt förenklad handläggning (Bergmark, 2000, s. 151).  
 
Några tidigare studier om arbetet med ekonomiskt bistånd har också visat att de flesta enheterna för 
försörjningsstöd är organiserade så att den sökandes första kontakt sker med en mottagningsfunktion 
som vanligtvis kan nås med telefonkommunikation (Minas & Stenberg, 2000, s. 208-209). 
Mottagningsgruppen består av socialsekreterare, med socionomutbildning eller liknande, som avgör 
vem som får ”inträdesbiljett” till vidare utredning. Denna grupp klassificerar också de sökande i 
olika grupper och remitterar dem till utredningsgruppen eller till Soft-handläggare. Till 
utredningsgruppen, som också består av socialsekreterare med socionomutbildning, hamnar klienter 
med ekonomiska problem med hinder i form av missbruk, bostadsproblematik, handikapp, mm 
och/eller över 25 år. Klienter med bara ekonomiska problem och/eller klienter under 25 år remitteras 
till Soft-handläggare som i regel inte har socionomutbildning (Bergmark & Lundström, 1998; 
Byberg, 1998; Byberg, 2002; Mosesson, 1998). Att inte inkludera Soft-handläggare i denna studie 
hade inneburit en risk att en stor och viktig grupp av arbetslösa biståndstagare, nämligen ungdomar, 
hade blivit lämnat åt sidan. 
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2.3 Gräsrotbyråkrati och gräsrotbyråkrater. 
Det gräsrotbyråkratiska perspektivet utvecklades av Lipsky (1980) och kallas i sin ursprungliga 
engelska form för street-level bureaucracy. Gräsrotbyråkrati är den försvenskade beteckningen. 
Detta teoretiska synsätt lägger stor vikt vid hur gräsrotbyråkrater översätter lagstiftning, regler och 
riktlinjer till praktiska handlingar (Thorén, 2005, s. 7). Med gräsrotbyråkrater menas i denna studie 
den personal som möter klienterna direkt i sitt dagliga arbete, i detta sammanhang socialsekreterare 
och Soft-handläggare.   
  
Johansson (1997) menar att byråkrati är ett socialt begrepp som inte kan användas för att beskriva 
individuella fenomen om inte vissa egenskaper hos enskilda byråkrater kan föras tillbaka som 
karaktäristiska för hela organisationen. Den byråkratiska organisationen är hierarkiskt uppbyggd och 
den är specialiserad både internt och i förhållande till omgivningen. Verksamheten bygger på någon 
form av skrivna dokument som bevaras och i uppgifterna ingår någon typ av kontrollverksamhet. 
Arbetet är formaliserat och består ofta i att tillämpa generella regler på konkreta ärenden (Johansson, 
1997, s. 35). Dessa kännetecken påminner på sätt och vis om det som Max Weber har definierat 
idealtyperna för organisationer. I byråkratiska förvaltningsstaben, enligt Weber, domineras 
handlandet av målrationella handlingar och auktoriteten av målrationell legitimitet (Månson, 1999, s. 
104-105). Förvaltningsstaben och tjänsteinnehavarna följer, bl a, följande kriterier: 

• De är organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner. 
• Varje position har sitt klart definierade kompetensområde. 
• Tjänstemannen arbetar helt fritt i förhållande till ägandet av medlen för administration och 

utan appropriation av sin tjänsteposition. 
• Tjänstemannen är underkastad en strikt och systematisk disciplin och kontroll vid utövande 

av sin tjänst (Månson, 1999, s. 105-106). 
 
Gräsrotbyråkrater i offentliga verksamheter befinner sig, enligt Lipsky (1980), i en komplex 
arbetssituation med stor handlingsfrihet, svårkontrollerade arbetsuppgifter och knappa resurser. 
Deras specifika arbetssituation medför att de anpassar sitt praktiska arbete till de organisatoriska 
förutsättningarna. Hanteringen av människors behov av hjälp ingår i en rutiniserad arbetsgång där 
vissa strategiskt placerade tjänstemän har stor grad av kontroll över vilka klienter som släpps in i 
organisationen. En etikettering och kategorisering av klienter genomförs, vilket medför att en enskild 
människa inte kommer att beaktas i sin helhet utan enbart med hänsyn till de egenskaper som har 
relevans inom organisationen. Masshanteringen av klienter byggs upp där en prioritering och 
sortering av klienterna utgör grunden för vem som får tillgång till de rättigheter och förmåner som 
organisationen disponerar (Cedersund, 1992, s. 9-10). Detta resulterar i att det är gräsrotbyråkraterna 
som bestämmer socialpolitikens konkreta utformning i mötet med klienter. Därmed är 
gräsrotbyråkraterna viktiga aktörer i den politiska processen eftersom de är kopplingen mellan de 
offentliga myndigheterna, politiken och medborgarna (Thorén, 2005, s. 7).  
 
Socialtjänsten är en gräsrotorganisation som arbetar med myndighetsutövning, bl a när det gäller 
beslut om ekonomiskt bistånd, och som styrs av Socialtjänstlagen. Socialtjänsten är också hierarkiskt 
uppbyggd och i de lägsta skikten finner man gräsrotbyråkrater, det vill säga socialsekreterare och 
Soft-handläggare. Gräsrotbyråkrater har en stor handlingsfrihet vad gäller att fatta beslut om 
ekonomiskt bistånd samt att ställa krav på klienter. Vid analysen av det empiriska materialet och för 
att kunna beskriva de karaktäristiska och övergripande dragen i hanteringen av arbetslösa 
biståndstagare har begreppet organisation och detta perspektiv, därför, beaktats. 
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3. Tidigare forskning. 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning vad gäller krav och kontroll i bidragsärende inriktade på 
arbetslösa biståndstagare samt de vanligaste insatser och åtgärder som erbjuds till denna subgrupp. 
Därefter presenteras två modeller som under senare år har vunnit terräng i arbetet med arbetslösa 
biståndstagare. Dessa är Uppsalamodellen och Skärholmsmodellen. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av litteratursökning. 
 
3.1 Litteratursökning. 
Ekonomiskt bistånd är den del av det sociala arbetet som mest har fångat mitt intresse under 
utbildningsgång. Syftet med denna studie har varit i början att undersöka hur det arbetas med 
ekonomiskt bistånd och biståndstagarna. Därefter avgränsades syftet att enbart inkludera arbetslösa 
biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Litteraturval och värdering av källorna har gjorts med 
hänsyn till uppsatsens syfte. Tidigare kurslitteratur har först och främst granskats för att lyfta fram 
det relevanta kring det valda ämnet och för att underlätta litteratursökning. Litteratursökning har 
gjorts i syftet att hitta ytterligare fakta kring det valda ämnet och för att hitta tidigare forskning kring 
arbetet med ekonomiskt bistånd och biståndstagare. Sökord har varit socialbidrag*, 
försörjningsstöd* och ekonomiskt bistånd samt welfare support och welfare support officers. De 
valda databaserna har varit DiVA och LIBRIS. Litteratur har också hämtats via sökmotorn google.se 
samt Socialstyrelsens och Regeringens hemsida. Referenser till intressant och relevant material har 
antecknats på papper och en referenslista har skapats. Viss litteratur har hämtats direkt från Internet 
och viss litteratur har hämtats från biblioteket för socialt arbete. 
  
3.2 Krav och kontroll. 
Av några tidigare studier om arbetet med ekonomiskt bistånd och biståndstagare framgår det, 
sammanfattningsvis, att handläggning av ärende är den främsta arbetsuppgiften som 
socialsekreterare och Soft-handläggare arbetar med. Krav och kontroll är två verktyg som används 
för att fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Det främsta krav som ställs på arbetslösa biståndstagare 
som står nära arbetsmarknaden är att stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt 
arbetssökande. Hur man bedömer begreppet arbetssökaraktivitet varierar från kommun till kommun. 
Ett annat krav är att klienter skall söka ersättningar från Försäkringskassan eller någon 
arbetslöshetsförsäkring, om de är berättigade till dem (Byberg, 1998; Byberg, 2002; Mosesson, 
1998).  
 
Byberg (1998; 2002) har konstaterat att i vissa kommuner arbetskravet innebär att arbetslösa 
biståndstagare måste vara registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och redovisa 
sökta arbeten för handläggare i form av arbetssökarlistor för att motta ekonomiskt bistånd. Hur 
många arbeten det är lämpligt att söka per månad avgörs efter individuell bedömning. Vid behov 
eller oklarhet kontaktar socialsekreterare Arbetsförmedlingen för att få fram om klienterna är aktiva 
arbetssökande eller inte.  Av andra kommuner framgår det, däremot, inte arbetskravet som väsentligt 
i samma utsträckning för att bevilja bistånd, och att vara aktivt arbetssökande innebär det att klienter 
ska kunna uppvisa besökskort från Arbetsförmedlingen. Det uppmanas klienter att besöka 
Arbetsförmedlingen minst en gång i veckan. Besöket ska stämplas i besökskortet som ska lämnas in 
i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd (Byberg, 1998, s. 110-113; Byberg 2002; Jönsson & 
Mosesson, 1998, s. 43). 
 
Såväl lönespecifikation som utbetald ersättning från någon arbetslöshetsförsäkring och 
Försäkringskassan hör till de uppgifter som kontrolleras ofta via datanät eller via direkt 
telefonkontakt med Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och klientens 
arbetslöshetsförsäkring. Kontroll av klienters tillgångar via bilregistret och kontroll av vilka som bor 
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på angiven adress görs i väldigt lite utsträckning. Detta görs endast vid misstankar om felaktigt 
lämnade uppgifter (Byberg, 1998, s. 118-123). Rutinmässigt kontrolleras i några kommuner alla 
uppgifter som den sökande angivit i sina ansökningshandlingar. Detta görs via kontakt med andra 
myndigheter och i samtal med klienten (Jönsson & Mosesson, 1998, s. 43). 
 
3.3 Insatser och åtgärder. 
Bergmark & Lundström (1998) frågade företrädare för arbetet med ekonomiskt bistånd i alla 
kommuner vilka insatser som i övrigt tillämpas i arbetet med biståndstagarna. Den dominerande 
insatsen som angavs är motivationsarbete. Med detta avses i första hand insatser som syftar till att 
hjälpa klienter med bristande självförtroende och handlingskraft, och att inskärpa arbets- och 
försörjningsmoral hos klientgrupper där försörjningsviljan inte uppfattas vara den rätta. Parallellt 
med detta finns det insatser av mer stödjande karaktär. Ytterst handlar det också delar av detta om 
individuell motivation, men det finns goda skäl att anta att den huvudsakliga utgångspunkten för 
arbetet här är att man uppfattat en mer sammansatt psykosocial problematik. Stödsamtal är det 
tydligaste uttrycket för detta perspektiv. Lösningsfokuserat arbete, nätverksarbete och 
systemteoretiskt arbete är också insatser som socialsekreterare använder sig av i arbetet med 
biståndstagarna (Bergmark, 2000, s. 153-156). Byberg (1998; 2002) har också konstaterat att 
motivationsarbete och stödsamtal hör till de insatser som erbjuds ofta. Av de mer konkreta insatser 
som förekommer i socialbidragsarbetet är ekonomisk rådgivning den kanske mest etablerade. Det 
vanligaste sättet att hantera ekonomisk rådgivning är via remittering till kommunens 
budgetrådgivare (Bergmark, 2000, s. 155; Byberg, 2002 s. 65; 1998). 
 
Jönsson och Mosesson (1998) har indelat handläggning av ärende i fyra olika kategorier: enbart 
administrativ, administrativ och kurativ, kurativ och administrativ och enbart kurativ. De flesta av 
arbetslösa biståndstagare fick enbart administrativa insatser, det vill säga ekonomiskt bistånd. En 
relativ liten del fick också andra kurativa insatser i form av budgetrådgivning och stödsamtal, samt 
som åtgärd remittering till arbetscentrum (Jönsson & Mosesson, 1998, s. 29-30). Av Bybergs 
undersökning (1998; 2002) framgår att arbetscentrum utgörs av praktikarbete i syfte att visa inför 
Arbetsförmedlingen att klienten är kapabel till arbete. Det innebär således en slags arbetsprövning. 
Remittering till arbetscentrum sker huvudsakligen när klienter har nedsatt arbetsförmåga eller 
arbetshinder i form av missbruk. Ungdomar, som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden, 
remitteras också till arbetscentrum (Byberg, 1998, s. 80-82, 113-114; 2002). 
 
3.4 Uppsalamodellen.   
I slutet av 1980-talet började Socialtjänsten i en del av Gamla Uppsala kommundel att, som en 
reaktion på vad som uppfattats som en tidigare passiv och kravlös handläggning, arbeta med en 
särskild metod inom projektet ”arbete i stället för bidrag” vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 
Denna arbetsmetod har sedan kommit att benämnas Uppsalamodellen. Uppsalamodellen 
uppmärksammades i början av 1990-talet som ett sätt att handlägga ekonomiskt bistånd med syftet 
att hjälpa arbetslösa biståndstagare att så snabbt som möjligt finna försörjningsalternativ till 
ekonomiskt bistånd och, därigenom, minska kostnaderna för kommunerna. Uppsalamodellens 
utgångspunkt är att alla människor kan och vill klara sig utan insatser från Socialtjänst. Ansvaret för 
att bli självförsörjande ligger främst hos klienten själv. Socialsekreterarens uppgift är att hjälpa 
klienten att utveckla sin förmåga och sina resurser så att han eller hon av egen kraft kan bli 
självförsörjande (Milton & Bergström, 1998, s. 7-11; Rönnlund, 1992). 
 
Arbetsmetoden omfattar en noggrann behovsbedömning. Inför första besöket kontrolleras det om 
sökande är aktuell vid annan kommundel, om sökande får ersättning från Försäkringskassan 
eller/och till exempel A-kassan, och om sökande är bilägare. Dessutom tas också kontakt med 
Skatteverket. Syftet är, med andra ord, att kartlägga den ekonomiska situationen samt vilka resurser 
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klienten själv har i form av sparkapital och kapitalvaror (Milton & Bergström, 1998, s. 11; 
Rönnlund, 1992). 
 
Under mötet med klienten bestäms vilka krav som ställs på klienten i fråga. De vanligaste är att stå 
till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande. Socialsekreterare kontrollerar 
noggrant att biståndstagare söker alla arbete efter sin förmåga på heltid inom pendlingsavstånd i hela 
regionen. Klienten måste själv kontakta arbetsgivare, gå runt och fråga och erbjuda sina tjänster. En 
arbetssökarlista av sökta arbeten diskuteras därefter med socialsekreteraren vid besöket. I samband 
med ansökan om ekonomiskt bistånd måste kopia av besökskort från Arbetsförmedlingen bifogas. 
Ekonomiskt bistånd beviljas för en tidsbegränsad period, högst en månad i taget (Milton & 
Bergström, 1998, s.11; Rönnlund, 1992). 
 
Socialsekreterare och klienten träffas minst en gång i veckan i syftet att stärka klientens 
självförtroende och handlingskraft, att inskärpa arbets- och försörjningsmoral och att kontrollera och 
diskutera vilka arbeten klienten sökt. Detta innebär att varje socialsekreterare har relativt få ärenden, 
högst 25. Trepartssamtal är en betydelsefull del av metoden, där socialsekreterare, arbetsförmedlare 
och klient träffas för att diskutera klientens situation, vad som sker och varför samt vad skall göras i 
fortsättning (Milton & Bergström, 1998, s. 11, Rönnlund, 1992). 
 
Bergmark & Lundström (1998) har konstaterat att en fullt genomförd tillämpning av 
Uppsalamodellen i andra kommuner är mycket ovanligt. Vad man framförallt tycks ha tagit fasta på 
är idén att klienterna bör ta ett större eget ansvar, skärpta krav på aktivt arbetssökande och tätare 
kontakter med klienterna (Bergmark, 2000, s. 157-158; Bergmark & Lundström, 1998). 
 
3.5  Skärholmsmodellen.  
Jag vill påpeka att beskrivningen av Skärholmsmodellen görs utifrån hur modellen används i 
Skärholmens stadsdelförvaltning. Modellen kan ses som en utvecklad version av Uppsalamodellen. 
Den består av ett samarbete mellan å ena sidan enheten för försörjningsstöd (myndighetsutövning) 
och å andra sidan av Jobbcentrum Sydväst som är en verksamhet för arbetslösa biståndstagare som 
startades 1998 av Skärholmens stadsdelförvaltning (Ekström, 2005, s. 52).  
 
När en klient vänder sig till Skärholmens stadsdelförvaltning för att söka ekonomiskt bistånd 
intervjuas klienten av personal på mottagningsgruppen. Om klienten i fråga klassas som arbetslös 
med full arbetsförmåga får den en tid på Jobbcentrum inom ett par dagar och oftast innan man får en 
tid att träffa en socialsekreterare. På det första besöket på Jobbcentrum träffar klienten sin coach som 
informerar om Jobbcentrums verksamhet och de regler som gäller (Ekström, 2005, s. 54). 
Coachernas arbetsuppgifter innefattar bl a att bedöma klienters arbetsrelaterade behov och matcha 
dem till lämpliga arbeten. Coacherna är också noggranna med att påpeka att det är socialsekreterarna 
som fattar alla beslut om ekonomiskt bistånd och närvarokrav (Thorén, 2005, s. 10). 
 
Jobbcentrums huvudsakliga aktivitet är självständigt arbetssökande där klienterna söker efter lediga 
arbeten genom annonser i dagstidningar, på anslagstavlor och via Internet, främst från 
Arbetsförmedlingens egen hemsida. Förutom att självständigt söka arbete kan klienter erbjudas 
praktikplatser hos reguljära arbetsgivare eller delta i några av Jobbcentrums egna verksamheter. 
Klienterna har även möjlighet att söka utbildningsplatser (Thorén, 2005, s. 9-10). Jobbcentrums 
viktigaste mål är att stödja klienterna och öka deras möjligheter att bli självförsörjande. Andra mål 
med verksamheten är att minska bidragsberoende, bryta social isolering och förbättra klienternas 
psykiska och fysiska hälsa. Jobbcentrum har också ett lösningsfokuserat förhållningssätt där det är 
klienternas egna lösningar som ska ligga till grund för arbetet (Thorén, 2005, s. 10-11). 
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På samma sätt som i Uppsalamodellen görs en omfattande utredning av klientens ekonomiska 
situation och tillgångar inför besöket hos socialsekreterare. Därefter ställs det krav på klienten. Att 
stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande innebär i Skärholmsmodellen 
att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och att deltar i Jobbcentrumsverksamhet med obligatorisk 
närvaro. Huvudregeln är att klienter kommer till Jobbcentrum varje vardag tre timmar per dag. 
Scheman växlar från vecka till vecka i syftet att försvåra för klienter att arbeta svart. Frånvaro måste 
styrkas med giltiga handlingar och frånvaro som omfattar mer än fem dagar måste styrkas med ett 
läkarintyg. Ekonomiskt bistånd beviljas månadsvis och ogiltig frånvaro från Jobbcentrum leder till 
avslag för hela månaden. I Skärholmsmodellen ses avslaget som ett verktyg för att påverka 
klienternas sökande och dels för att markera gentemot icke acceptabelt beteende (Ekström, 2005, s. 
55-60).        
 
I likheten med Uppsalamodellen är trepartssamtal också en viktig del av modellen. Coach, 
socialsekreterare och arbetslösa biståndstagare träffas i Jobbcentrums lokaler och samtalar om hur 
det går för klienten och om man skall förändra något eller göra på något annat sätt. Regelbunden 
kontakt med socialsekreteraren är, däremot i Skärholmsmodellen, inte central och inte heller 
redovisningen av antal sökta arbeten. Närvaron på Jobbcentrum tycks ha ersatt kravet på att redovisa 
sökta arbeten (Ekström, 2005, s. 60 och 112). 
 
3.6 Sammanfattning. 
Resultatet från tidigare studier kring arbetet med ekonomiskt bistånd och arbetslösa biståndstagare 
speciellt vad gäller krav, kontroll, insatser och åtgärder har använts för att se skillnader och likheter 
mellan den undersökta stadsdelen och andra kommuner i landet. Uppsalamodellen bygger på 
antagandet att alla människor vill och kan klara sig utan insatser från Socialtjänsten. För att motta 
bistånd i Uppsalamodellen måste klienten aktivt söka arbete. Socialsekreterares uppgift är att stödja 
klienten och att hjälpa klienten att utveckla sin förmåga och sina resurser i syftet att inom kort tid bli 
självförsörjande. Jag ser på sett och viss vissa likheter mellan Uppsalamodellen och arbetslinjen. I 
Uppsalamodellen är rätten till bistånd inte kopplad till någon form av aktiveringsprogram utan 
klienterna får stöd från den centrala arbetsmarknadspolitiken. Klienter får stöd och hjälp att välja ett 
så bra arbete som möjligt.  
 
I Skärholmsmodellen är klienter, däremot, tvungna att delta i Jobbcentrums verksamhet alla dagar i 
veckan, tre timmar om dag. Frånvaro leder till avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd för hela 
månaden. Inom en månad måste klienter ha en praktikplats eller arbetsträning och delta i det varje 
dag, 8 timmar om dag. På så sätt är Skärholmsmodellen, enligt min mening, ett exempel på den 
amerikanska workfare-modellen vad gäller arbetet med ekonomiskt bistånd. Krav på någon form av 
sysselsättning för att motta ekonomiskt bistånd är grunden i arbetet med arbetslösa biståndstagare i 
Skärholmsmodellen. Jobbcentrums verksamhet är en aktiveringsprogram på lokal nivå. 
 
Uppsalamodellen och Skärholmsmodellen har använts för att se skillnader och likheter i arbetet med 
arbetslösa biståndstagare mellan den undersökta stadsdelen och dessa modeller. De har också 
använts för att avgöra om den undersökta stadsdelen liknar mest Uppsalamodellen och, därefter den 
skandinaviska arbetslinjen, eller Skärholmsmodellen och den amerikanska workfare-modellen.   
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4. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för vilken metod som används i denna studie. Först diskuteras valet av 
metoden samt den vetenskapsfilosofiska positionen. Sedan presenteras urvalet samt hur 
genomförande och bearbetning av materialet har skett. Slutligen behandlas validitet, reliabilitet, 
generaliserbarhet och etiska aspekter.  
 
4.1  Val av metod. 
Kvalitativ forskning hänför sig till forskningsstrategier som ger beskrivande kvalitativa data om 
individens eller aktörens skrivna eller verbala utsagor samt observerbara handlingar. Utifrån en 
kvalitativ strategi kan man i detalj beskriva och analysera vetenskapliga texter eller 
forskningsintervjuer eller observerbara handlingar som hänför sig till vissa situationer som är i fokus 
för en given undersökning. Syftet är ofta att beskriva och förstå en annan persons upplevelser i något 
visst studerat avseende ur ett helhetsperspektiv. I den kvalitativa metoden försöker man att nå 
kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck och 
meningsbeskrivningar (Larsson, 2005, s. 91-92). 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur det arbetas i en stadsdel i Stockholm med arbetslösa 
biståndstagare som står nära arbetsmarknaden utifrån fyra handläggares erfarenheter med fokus på 
krav, kontroll, insatser och åtgärder. Jag vill försöka beskriva och förstå på djupet hur det arbetas 
med denna grupp av biståndstagare i syftet att få dem ut på arbetsmarknaden. Krav och kontroll samt 
insatser och åtgärder bestäms efter individuell behovsprövning. I syftet att få fram hur begreppen 
krav och kontroll används i praktiken på arbetslösa biståndstagare och vad det är som ligger till 
grunder för bedömningen angående insatser och åtgärder har jag därför valt att använda den 
kvalitativa forskningsintervjun för att samla in det empiriska materialet. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun är i regel halvstrukturerad och definieras som en intervju vars 
syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening. Med halvstrukturerad menas att intervjun är varken ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär utan den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig 
till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor (Kvale, 1997, s.13). I denna studie har en 
halvstrukturerad kvalitativ intervju används.  
 
4.2 Vetenskapsfilosofisk position. 
Vid kvalitativ forskning är det av stor betydelsen att beskriva den vetenskapsfilosofiska 
utgångspunken som vägleder undersökningen. I denna studie har valts det hermeneutiska synsättet 
som syftar till en förståelse av en texts mening (Larsson, 2005, s. 93). Forskningsintervjun är ett 
samtal om den mänskliga livsvärlden, där det muntliga samtalet omvandlas till texter som ska tolkas. 
Tolkning av textens mening karakteriseras av en hermeneutisk cirkel. Det betyder att en texts 
mening sker via en process där textens enskilda delar eller delarnas mening formas av hur man 
förstår textens helhetliga mening. Den ständiga processen av tolkningen upphör då man i praktiken 
uppnått en rimlig mening som är fri från inre motsägelser. (Kvale, 1997, s. 49-50). 
 
I denna studie har intervjuerna transkriberats till textform och sedan analyserats i flera stadier. Först 
har jag skaffat mig en övergripande uppfattning av textens helhet och efteråt har jag gått in i de olika 
temana för att försöka utveckla deras mening. Sedan har jag återvänt till den helhetliga meningen av 
intervjun utifrån delarnas fördjupade mening.   
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4.3 Urval. 
Valet av stadsdelen har utgått från det faktum att jag arbetar på enheten för försörjningsstöd i den 
valda stadsdelen. Det har underlättat insamlingen av det empiriska materialet och fakta kring 
ekonomiskt bistånd. Antalet invånare i den valda stadsdelen är 46072 personer. När det gäller barn 
och ungdomar har stadsdelen en lägre andel än i riket och en högre andel i den allra äldsta 
åldersgruppen jämfört med riket. I övrigt kan det hävdas att stadsdelen är blandad 
befolkningsmässigt. Andelen arbetslösa är i stadsdelen 2,7%, lite lägre än i hela Stockholms stad 
som är 3,0%. Cirka 2,4% av stadsdelens invånare mottar ekonomiskt bistånd och av dessa är 37% 
arbetslösa. Den valda stadsdelen kan anses vara en stadsdel med låga kostnader för ekonomiskt 
bistånd då andelen invånare som mottar ekonomiskt bistånd i hela Sverige är cirka 6%. Dessa 
statistiska uppgifter har angetts av enhetschefen. 
 
Enheten för försörjningsstöd i den valda stadsdelen består av åtta socialsekreterare och fem Soft-
handläggare. En socialsekreterare sitter på mottagningen och tar emot samtal av de klienter som för 
första gången är i behov av ekonomiskt bistånd. Utredningsgruppen består av sju socialsekreterare 
som tar hand om svåra ärenden där en utredning behövs för att optimera klienternas sociala och 
ekonomiska resurser. Soft-gruppen består av fem handläggare som tar hand om utredda och 
okomplicerade ärenden. Dessutom finns två biträden enhetschefer som är gruppledare för respektive 
arbetsgrupp samt en enhetschef (Hansson, 2005, s. 1).  
 
Urvalet av handläggarna i denna studie består av två socialsekreterare från utredningsgruppen och 
två Soft-handläggare från Soft-gruppen. Urvalet anses vara strategiskt. Med strategiskt urval menas 
att man söker en bestämd kunskap och man väljer att intervjua dem som kan ge den kunskapen, eller 
man väljer att observera på den plats som man tror kan ge information om platser av just den typen 
(Hartman, 1998, s. 255). I denna studie är den bestämda kunskapen hur socialsekreterare och Soft-
handläggare arbetar med arbetslösa biståndstagare i syftet att få ut dem på arbetsmarknaden, därför 
har det valts att intervjua dem som kan ge denna kunskap, nämligen socialsekreterare och Soft-
handläggare.  
 
Anledningen till att jag har valt att också inkludera Soft-handläggare i denna studie har att göra med 
faktum att som tidigare nämnts under rubriken ”Organisationens betydelse” också Soft-handläggare 
träffar arbetslösa biståndstagare, ställer krav på dem och gör bedömningar angående insatser och 
åtgärder, speciellt vad gäller ungdomar under 24 år. Att inte inkludera Soft-handläggare i studien 
hade det inneburit att en stor och viktig grupp av arbetslösa biståndstagare hade blivit lämnade åt 
sidan. Förutom socialsekreterare och Soft-handläggare har jag också intervjuat enhetschefen i syftet 
att få ytterligare fakta kring de aktiveringsprogram som är aktuella på enheten och som riktar sig på 
arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. 
 
4.4 Intervjuernas genomförande. 
Eftersom jag själv arbetar på den valda enheten har kontakten med intervjupersonerna tagits direkt 
på enheten. Intervjutillfälle bokades in, och i samband med detta presenterades studiens syfte samt 
intervjuguiden, för att ge utrymme att reflektera kring hur man arbetar med arbetslösa biståndstagare 
som står nära arbetsmarknaden. Intervjuguiden består av fyra huvudteman, nämligen, krav, kontroll 
samt insatser och åtgärder. För varje tema har formulerats underfrågor (bilaga 1). Underfrågor till de 
olika temana har delvis hämtats från tidigare forskning. Intervjuerna har varat under cirka 45 minuter 
och har skett på den valda enheten. Intervjuerna har genomförts med hjälp av bandspelare och 
mikrofon. Enligt Kvale (1997) är detta det vanligaste sättet att registrera en intervju så att 
intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun.  
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Alla intervjuer har inletts med en kort bakgrund till intervjun där jag omnämnt studiens syfte, 
användning av bandspelare, anonymitet och hur materialet kommer att användas. Eftersom 
intervjuguiden delades ut i förväg, har jag frågat till alla intervjupersoner om något var oklart innan 
intervjun satts igång. Intervjuerna har avslutats med en avrundning av det som sagts under intervjun 
genom att ta upp några centrala motiv. 
 
Intervjun med enhetschefen har varat cirka en halvtimme och har också skett på den valda enheten. 
Intervjuguiden för detta intervjutillfälle har bestått av en enda övergripande fråga samt några 
underfrågor (bilaga 2). Intervjun med enhetschefen har också genomförts med hjälp av bandspelare 
och mikrofon. 
 
4.5 Bearbetning av materialet. 
Varje intervju har skrivits ut till text. Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som 
lämpar sig för närmare analys. Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig början till 
en analys. Även om det inte finns någon standardiserad form eller kod för utskriften av 
forskningsintervjuer, finns det vissa standardval som man ställs inför (Kvale, 1997, s.155-156). I 
denna studie har valts att ge utskriften en mer formell skriftspråklig karaktär. Detta innebär att 
pauser och förekommande upprepningar inte har transkriberats. Hela intervjun har återgetts 
ordagrant, det vill säga jag har också transkriberat de delar av intervjun som inte innehåller så 
mycket information av värde. Intervjuerna har därefter sammanfattas med hjälp av analysmetoden 
”meningskategorisering”.  
 
Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden reduceras till enkla 
kategorier vilket anger förekomst eller inte förekomst av ett fenomen eller som anger ett fenomens 
styrka. Genom kategorisering kan en stor text således reduceras och struktureras till några få 
påstående. Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller växa fram ad hoc under analysens gång. De 
kan hämtas från teorin, från vardagsspråket eller från intervjupersonernas eget idiom. 
Meningskategorisering har länge utnyttjats för analys av kvalitativt material. Metoden ligger i linje 
med, men begränsar sig inte till, en positivistisk tonvikt på kvantifiering av fakta inom 
samhällsvetenskaperna (Kvale, 1997, s. 174).  
 
I denna studie har arbetet med arbetslösa biståndstagare undersökts utifrån begrepp krav, kontroll, 
insatser och åtgärder. Intervjuguiden har också skapats på så sätt att dessa begrepp har blivit 
intervjuguidens olika tema. Det blev därför naturligt att dessa begrepp också har blivit 
huvudkategorierna i bearbetningen av det empiriska materialet. Intervjun med enhetschefen har 
sammanfattats utifrån två huvudkategorier, nämligen kategori ”Arbete.nu” och kategori ”AFSO” 
som också är de aktiveringsprogram som erbjuds till arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden i den valda stadsdelen. Alla meningar från intervjuerna har först sammanfattats och 
sedan flyttats till respektive huvudkategorierna. Allt som har sagts om till exempel kontroll har 
hamnats under huvudkategori kontroll, och så vidare. Innehållet av alla huvudkategorier redovisas i 
resultatavsnittet. I kapitel analys har resultatet kopplats till de valda teoretiska utgångspunkterna 
samt till tidigare forskning. 
 
4.6  Generaliserbarhet. 
Den vetenskapliga kunskapen ställer anspråk på generaliserbarhet. Generaliserbarhet är att förutse 
något genom vetenskapliga metoder. Om resultatet från ens studie är generaliserbart, innebär det att 
resultatet blir densamma vid liknande situationer. Generaliserbarhet kan diskuteras utifrån tre 
former, naturalistisk, statistisk och analytiska generaliseringar. Den naturalistiska generaliseringen 
utgår från personlig erfarenhet och den tysta kunskapen utvecklas till en tydlig påståendekunskap. 
Statistiska generaliseringar bygger på att intervjupersonerna väljs ut slumpmässigt ur en population. 
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Analytiska generaliseringar innebär att bedömningar görs om resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. En forskare kan göra det möjligt för 
en läsare att bedöma generaliseringen, genom att argumentera för sitt resultat utifrån en vald teori 
(Kvale, 1997, s. 209-211). 
 
Denna studie kan inte generaliseras statistiskt, då den inte bygger på undersökningspersoner som 
valts ut slumpmässigt från en population. Dessutom har det bara intervjuats fyra handläggare och det 
blir därför omöjligt att analysera resultatet statistiskt. Denna studie kan i viss mån generaliseras 
analytiskt då den kan ge vägledning för hur man arbetar med arbetslösa biståndstagare i andra 
stadsdelar i Stockholm och i andra kommuner vad gäller krav, kontroll, insatser och åtgärder. 
Studien kan också vara underlag för fortsatt forskning. Jag vill påpeka att denna studie avgränsar sig 
till arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Avgränsningen innebär att resultatet 
gäller för en relativ lite del av arbetet med arbetslösa biståndstagare. Det finns därför vissa 
svårigheter också när det gäller att generalisera denna studie analytiskt.  
 
4.7 Validitet. 
Validitet handlar om i vilket utsträckning en metod undersöker det den är avsedd att undersöka. I 
den kvalitativa forskningsintervjun blir validitet inte bara en granskning som görs i slutet av 
produktionslinjen utan en kvalitetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga 
stadier, nämligen tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering 
(Kvale, 1997, s. 214-215). I denna studie har det strävats efter så hög validitet som möjligt utifrån 
den tid och de resurser som stått till buds. 
 
De teoretiska förutsättningar och logiken i härledningarna från teorin till undersökningen syfte och 
frågeställningar anses vara hållbara och metoden som använts anses vara adekvat i förhållandet till 
syfte, frågeställningar och det etiska perspektivet. Intervjupersoner har för det mesta gett värdefulla 
och noggranna beskrivningar om hur de arbetar med arbetslösa biståndstagare utifrån krav, kontroll, 
insatser och åtgärder. Jag vill ändå påpeka att en mer erfaren forskare troligtvis skulle ha ställt 
intervjufrågorna på ett annat sätt och möjligtvis fått fram mer information från intervjupersonerna. 
Under intervjuerna har jag frågat till intervjupersonerna om det var något som jag tyckte var oklart 
och jag kontrollerade med dem att jag förstått dem rätt.    
 
Validiteten i denna studie har höjts genom att jag redogör för tillvägagångssätt, urval och 
datainsamlingsmetod samt bearbetning av materialet. Under hela forskningsprocessen har studiens 
upplägg diskuterats med min handledare, som även kritiskt har granskat mina val, resultatet och 
analysen. Det tyder på att en viss validering hela tiden ägt rum samt att en kontroll skett av 
forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet.   
 
4.8 Reliabilitet. 
Med reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är. I kvalitativ forskning hänför reliabilitet sig 
till resultatets konsistens. I den kvalitativa forskningsintervjun diskuteras intervjuarens reliabilitet 
särskilt i relation till ledande frågor som oavsiktligt kan inverka på svaren. Man pratar också om 
intersubjektiv reliabilitet under utskriftsstadiet. Om olika och oberoende mätningar av en och samma 
sak ger i princip samma resultat anses undersökningen ha hög reliabilitet. För att uppnå detta 
rekommenderas att olika personer skriver ut samma avsnitt av en intervju (Kvale, 1997, s. 213).  
 
I denna studie har strävats efter att undvika ledande frågor under intervjun. Frågorna i intervjuguiden 
har formulerats så öppna och neutrala som möjligt. Vid oklarhet har valts att använda sonderande 
frågor och uppföljningsfrågor. Ledande frågor har använts för att pröva tillförlitligheten i 
intervjupersonens svar och för att verifiera intervjuarens tolkning. I syftet att kontrollera reliabilitet 
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under utskriftsstadiet har jag låtit en bekant skriva ut en del av en intervju med hänsyn till det etiska 
perspektivet, för att se om båda utskrifterna skilde sig åt. Det har visat sig att resultatet har ganska 
bra reliabilitet. 
 
Under forskningsprocessen har jag också varit uppmärksam om reliabilitet har påverkats av det 
faktum att jag själv arbetar i den valda stadsdelen. En diskussion kring detta har gjorts med såväl 
kursansvarig som handledare. Detta har resulterat i att reliabilitet har påverkats minimalt, då syftet 
med denna studie är att beskriva handläggarnas faktiska arbetsuppgifter i förhållandet till arbetslösa 
biståndstagare med avgränsningar till krav, kontroll, insatser och åtgärder, och inte att fånga upp 
handläggarnas politiska, moraliska och etiska värderingar kring ekonomiskt bistånd och 
biståndstagarna. 
 
4.9 Etiska överväganden. 
Såsom i fråga om validitet sker etiska överväganden i den kvalitativa forskningsintervjun inte på 
något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan aktualiseras under hela forskningsprocessen 
(Kvale, 1997, s. 105). Alla intervjupersonerna har informerats om studiens generella syfte, om hur 
studien är upplagd i stort och vad den kommer att användas till. Intervjupersonerna har också blivit 
informerade om att deltagandet är frivilligt och om deras rättigheter att dra sig ur när som helst. 
 
Kvale (1997) anser att konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Om det i en undersökning blir aktuellt att 
publicera information som gör att intervjupersonen kan kännas igen av andra, måste 
intervjupersonen godkänna att den informationen lämnas. Att skydda undersökningspersonernas 
identitet och identifierande drag genom att undanröja deras personliga uppgifter, är ett viktigt inslag 
vid redovisning av intervjuer (Kvale, 1997, s. 106). För att säkra anonymiteten har valts att inte 
redovisa några riktiga namn eller annan igenkännande information i hela uppsatsen varav namnet av 
den valda stadsdelen. 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Först presenteras de aktiveringsprogram som den 
undersökta stadsdelen erbjuder till arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden utifrån 
det insamlade materialet från intervjun med enhetschefen. Sedan redovisas studiens resultat vad 
gäller krav, kontroll, insatser och åtgärder utifrån det insamlade materialet från intervjuerna med 
handläggarna. Med hänsyn till det etiska perspektivet har det valts att benämna de intervjuade 
socialsekreterarna och de intervjuade Soft-handläggarna med SocSekr1 och SocSekr2 samt Soft1 
och Soft2. 
 
5.1 Aktiveringsprogram i den undersökta stadsdelen. 
Av samtalet med enhetschefen har det framkommit att i den undersökta stadsdelen finns det 
huvudsakligen två aktiveringsprogram som vänder sig till arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden. Dessa är ”Arbete.nu” och ”Arbetsforum Sydost (AFSO)”. Arbete.nu vänder sig till 
unga arbetslösa biståndstagare upp till 24 år. AFSO vänder sig till vuxna arbetslösa biståndstagare 
som fyllt 25 år. 
 
Arbete.nu har startats år 2004 som ett arbetsmarknadsprojekt för att aktivera arbetslösa ungdomar 
mellan 18 och 24 år som mottar ekonomiskt bistånd. Projektet drevs från början i samarbete med en 
annan stadsdel samt Arbetsförmedlingen och har finansierats delvis av medel från kompetensfonden. 
Anledningen till att man har startat projektet var att det konstaterades en hög arbetslöshet bland 
ungdomar från dessa stadsdelar. I dagsläget deltar ungefär 100 ungdomar i projektet varav 45 
ungdomar från den undersökta stadsdelen. Syftet med projektet var och är fortfarande att aktivera 
ungdomarna på arbetsmarknaden för att bli självförsörjande. Andra mål med projektet är att minska 
bidragsberoende och att höja deras kompetens via praktik, arbetsträning samt utbildning.  
 
Alla arbetslösa ungdomar som söker ekonomiskt bistånd och som bedöms stå nära arbetsmarknaden 
remitteras till Arbete.nu. Där träffar de arbetskonsulenter som ger information om projektet och gör 
en handlingsplan tillsammans med ungdomarna. Arbetskonsulenter gör också en bedömning om 
ungdomars egna resurser och om ungdomarna kan anses stå till arbetsmarknaden förfogande. Vid 
eventuella upptäckta hinder remitteras ungdomar till socialsekreterare för vidare utredning. 
Arbete.nu erbjuder till ungdomarna praktik, arbetsträning, utbildning och hjälp att söka arbete. För 
närvarande finns det tre arbetskonsulenter på plats samt en studie- och yrkesvägledare. Projektet har 
visat bra resultat och har implementerats i den ordinarie verksamheten. Projektet utvärderas av 
fältenheten på Ersta-Sköndal högskola AB. 
 
AFSO har startats i slutet av år 2004 i samarbetet med andra tre stadsdelar för att aktivera vuxna 
arbetslösa som mottar ekonomiskt bistånd. Syftet med AFSO är också att motverka ett passivt 
bidragsberoende, att bryta social isolering samt att maximera klienternas egna resurser. AFSO 
finansieras också via kompetensfonden. AFSO har i princip samma upplägg som Arbete.nu. 
Skillnaden är att AFSO är ett större projekt som tar emot flera arbetslösa biståndstagare än 
Arbete.nu. På plats finns det, förutom studie- och yrkesvägledare och arbetskonsulenter, coach eller 
matchare som har nära kontakt med Arbetsförmedlingen och näringslivet och som matchar 
deltagarna till de lediga arbetena. Arbetskonsulenter på AFSO gör också en bedömning av 
deltagarnas egna resurser samt avgör om deltagarna står nära arbetsmarknaden samt till 
arbetsmarknadens förfogande. Till alla arbetslösa biståndstagare som deltar i AFSO erbjuds i regel 
en praktikplats inom en månad utifrån deras önskemål, förmåga och kompetenser. Projektet AFSO 
har också visat sig vara framgångsrik och kommer att implementeras i år. En utvärdering av 
projektet pågår. 
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5.2 ”Rätten till bistånd är inte kravlös”. 
 

SocSekr1 ”Rätten till bistånd är inte kravlös utan det finns generella regler just vad gäller 
arbetslösa”. 

 
Av det empiriska materialet framgår det att de främsta krav som ställs på arbetslösa biståndstagare 
som står nära arbetsmarknaden är att stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt 
arbetssökande. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär det i den undersökta stadsdelen att 
klienten är inskriven på Arbetsförmedlingen. Soft2 påpekar att: 
 

”Om en klient vänder sig till socialkontoren efter att ha varit arbetslös i till exempel två månader 
utan att inskriva sig på Arbetsförmedlingen får klienten en månad karens då det bedöms att klienten 

inte stått till arbetsmarknadens förfogande och gjort allt han eller hon kan för att bli 
självförsörjande.” 

 
 Med begreppet en månad karens menas att klienten blir berättigad till försörjningsstöd först efter en 
månad från det datum klienten skrev in sig på Arbetsförmedlingen. Soft1 har också betonat vikten att 
vara inskriven på Arbetsförmedlingen när klienten kommer i kontakt med mottagningen men har 
inte nämnt att annars det ges en månad karens. SocSekr1 och 2 har inte nämnt den så kallad månad 
karens utan det som krävs är att klienten är inskriven på Arbetsförmedlingen och att vid första 
besöket klienter uppvisar besökskort från Arbetsförmedlingen. SocSekr1 och 2 anger också att de 
sällan ger en månad karens utan det görs en individuell bedömning utifrån det som framgått av 
nybesöket samt klientens nuvarande situation och tidigare lösningsförsök. 

 
Att vara aktivt arbetssökande innebär i den undersökta stadsdelen att klienten deltar med full närvaro 
i de ovan beskrivna aktiveringsprogrammen AFSO eller Arbete.nu. När en klient kommer i kontakt 
med enheten via mottagningen för att söka ekonomiskt bistånd görs en första bedömning om 
klientens situation och om klienten anses stå nära arbetsmarknaden. Ofta bokas klienten in på AFSO 
eller Arbete.nu innan klienten träffar en socialsekreterare eller en Soft-handläggare. Matchare och 
arbetskonsulenter som arbetar på AFSO eller Arbete.nu gör en djupare utredning vad gäller klientens 
arbetsförmåga redan vid första mötet samt en handlingsplan. Vid upptäckta hinder eller om det 
framgår att klienten inte står nära arbetsmarknaden remitteras klienten till en socialsekreterare på 
enheten för vidare utredning och planering. Alla intervjuade handläggare anger att de också kan 
remittera klienter till AFSO eller Arbete.nu. Här handlar det om klienter som under tidens gång 
närmat sig arbetsmarknaden eller blivit arbetslösa. Remitteringen sker i regel efter individuell 
bedömningen och efter att man diskuterat remitteringen med klienten. 
 
Närvarokrav består av en timme om dagen fem dagar i veckan vad gäller AFSO och en timme om 
dagen tre dagar i veckan vad gäller Arbete.nu. SocSekr1 och Soft2 poängterar att omfattningen av 
närvarokrav har bestämts ”uppifrån” när respektive aktiveringsprogram startades. Närvarokrav är 
också kopplat till rätten till bistånd. Frånvaro leder till avslagsbeslut på ansökan om ekonomiskt 
bistånd för hela månaden. Vid upprepande sjukfrånvaro krävs det läkarintyg. Alla handläggarna 
anger att de också är tydliga att informera klienter om att eftersom det handlar om en timme per dag 
är det inte acceptabelt att klienter går till exempel till läkare eller anställningsintervjuer på samma tid 
som de ska vara närvarande på AFSO eller Arbete.nu. Dessutom ställs det också krav på att klienter 
följer den planering de har med arbetskonsulenter och matchare som arbetar på AFSO eller 
Arbete.nu. Detta gäller för de som arbetstränar eller har praktik via aktiveringsprogram. 
 
Alla dessa ovan nämnda krav är allmänna och gäller för alla arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden. SocSekr1 och 2 upplever ibland att det arbetas för fyrkantigt just vad gäller denna 
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grupp av biståndstagare sedan aktiveringsprogrammen startades. Soft1 och 2 upplever att dessa 
tydliga krav underlätta handläggning av ärende. 
 
Alla intervjuade handläggare uppger att det också kan ställas individuella krav på arbetslösa 
biståndstagare. I detta sammanhang pratas snarare om sänkta krav för vissa arbetslösa biståndstagare 
vad gäller närvarokrav. Några exempel som diskuterats under intervjuerna är klienter som varit 
långtidssjukskrivna och som nu ska aktiveras. Ett annat exempel är klienter som arbetar deltid eller 
vid behov. Dessutom, inte alla arbetslösa biståndtagare som står nära arbetsmarknaden remitteras till 
AFSO eller Arbete.nu. Före detta kriminella som precis gått ut ur fängelse eller klienter som är uppe 
i åldern och aldrig tidigare arbetat följs upp av socialsekreterare och arbetskonsulenter som finns på 
enheten. SocSekr1 och SocSekr2 förklarar att speciellt AFSO vill arbeta med en viss klientel som 
står väldig nära arbetsmarknaden. Det görs, därför, en individuell bedömning utifrån klientens 
situation, förmåga, bakgrund och erfarenhet. Kravet som ställs på dessa klienter är att följa 
planeringen som de har med respektive socialsekreterare, arbetskonsulenter på enheten och Soft-
handläggare. 
 
Ett annat krav som gäller alla arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden är att de först 
och främst söker de ersättningar som de är berättigade till från till exempel Försäkringskassan, CSN 
eller någon av arbetslöshetskassorna. Soft2 påpekar: 
 
”Det är inte tillåten att studera på Komvux eller på universitet med socialbidrag utan klienten måste 

söka studiemedel hos CSN”. 
 

Rätten till bistånd kan påverkas om klienter inte söker de ersättningar klienten är berättigad till. 
SocSekr2 anger: 
 
”Om det visar sig att en klient har till exempel rätt till underhållsstöd men har inte sökt, uppmanar 
jag klienten att söka omedelbart. Därefter kontrollerar jag via datasystem att klienten har sökt eller 

jag ringer Försäkringskassan. Om det är så att klienten inte har sökt beviljar jag reducerat 
försörjningsstöd tills klienten söker underhållsstöd”. 

 
SocSekr1 anger däremot: 
 
”Om klienten inte söker ersättningar från Försäkringskassan även om jag har uppmanat klienten att 

göra det brukar jag fatta ett avslagsbeslut. Sedan, om det visar sig att klienten har sökt strax 
därefter, har jag möjligheten att ompröva beslutet”. 

 
Soft1 och 2 följer också samma linje som SocSekr1 och motiverar beslutet med att klienten inte har 
gjort allt klienten kan för att bli självförsörjande. 
 
5.3 Kontroll vid nybesök och månadsvis. 
Vid nybesök måste klienten inkomma med vissa handlingar. Handlingar som klienten måste medta 
vid nybesök beror på klientens situation och skälet till varför klienten söker ekonomiskt bistånd. 
Generellt har alla intervjuade handläggare uppgett att klienter måste redovisa sina inkomster för att 
utreda klientens ekonomiska situation samt redovisa sina utgifter. För att utreda klientens 
ekonomiska situation krävs kopian av senaste deklaration, kontoutdrag som redovisar transaktioner 
sedan två månader tillbaka och handlingar vad gäller eventuella inkomster från Försäkringskassan, 
CSN eller någon av arbetslöshetskassorna. Heltidsarbetare och deltidsarbetare måste inkomma med 
lönespecifikation. Arbetslösa måste också inkomma med besökskort från Arbetsförmedlingen och 
eventuell handlingsplan samt arbetssökarlistor. Klienter som har börjat delta i Arbete.nu måste 
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inkomma med närvarorapport. Klienter som deltar i AFSO behöver inte inkomma med 
närvarorapport, då närvaro kontrolleras via ett datasystem. Klienter måste också redovisa vilka 
kostnader de har varje månad. Hyresavi, hyreskontrakt, inneboendekontrakt och eventuella räkningar 
avseende el, hemförsäkring och fackavgift måste bifogas. 
 
I regel är det mottagningen som bestämmer vilka handlingar klienten ska inkomma med. 
Handläggarna anger att de har möjligheten att vid oklarhet begära ytterliggare handlingar. SocSekr2 
berättar: 
 

”Jag hade en klient som deltog i AFSO och ville åka utomlands 2 veckor. Jag sa nej men klienten 
åkte ändå. Sedan lämnade klienten in en ansökan samt en konstig sjukskrivning. Innan jag fattade 

beslut frågade jag efter kopia på passet. Det visade sig att klienten åkte på semester och fick avslag 
för hela månaden.” 

 
Mottagningen ansvarar också för att kontrollera att klienten bor på angiven adress samt om klienten 
är egen företagare eller äger en bil. Mottagningen hämtar dessa informationer från nätet via en 
speciell inloggning och lämnar information vidare till socialsekreterare eller Soft-handläggare.  
 
I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd måste arbetslösa biståndtagare bifoga kvitto på 
betald hyra samt lönespecifikation om klienten har arbetat. Klienter som deltar i Arbete.nu, som 
praktiserar eller arbetstränar måste bifoga närvarorapport. Närvaro angående klienter som deltar i 
AFSO kontrolleras, som ovan sagt, via ett datasystem. Klienter som inte deltar i aktiveringsprogram 
måste bifoga arbetssökarlistor. Vissa handlingar kontrolleras via datasystem eller, vid oklarhet, tas 
direkt kontakt med de inblandade myndigheterna eller personerna. Soft2 har också angett att: 
 

”I regel görs det för dem som är inneboende hembesök för att säkra sig att klienter tillhör 
stadsdelen eller om de verkligen bor på angiven adress. På grund av arbetsbelastning har detta inte 

skett så ofta på sistone”. 
 

Av det insamlade materialet framgår det att rätten till bistånd är kopplad till närvarokrav. Ogiltig 
eller snarare omotiverad frånvaro leder till avslag för hela månaden. Detta har definierats speciellt av 
SocSekr1 som ”hårda bud” men samtidigt rimligt då det handlar om en timme om dag. I regel kan 
en klient få ett avslag om klienten har varit frånvarande en enda dag. Men det är inte alltid frånvaro 
leder till ett avslag för hela månaden. Av intervjuerna framgår det också att inför ett avslagsbeslut 
beter handläggarna sig väldig olika. SocSekr1 säger att avslaget ofta diskuteras med klienter och att 
ändå kan hyran, sl-kort och matpengar beviljas speciellt med hänsyn till barnsperspektivet om 
klienten har barn. SocSekr2 säger att alltid sl-kort beviljas också om det är fråga om ett avslag. Om 
klienten ringer upp kan SocSekr2 överväga att hyran beviljas direkt till värden, och även matpengar. 
Soft1 ger avslag för hela månaden och väntar på en skriftlig överklagan från klientens sida. Soft2 
brukar ändå bevilja ekonomiskt bistånd vid ogiltig frånvaro om klienten precis har börjat delta i 
något av aktiveringsprogrammen, men informera att vad gäller kommande månader blir det avslag 
för hela månaden vid ogiltig frånvaro.        
 
5.4 Insatser och åtgärder som erbjuds till arbetslösa biståndstagare. 
Denna studie syftar inte till att undersöka skillnader mellan socialsekreterare och Soft-handläggare 
vad gäller arbetet med arbetslösa biståndstagare. Men just vad gäller insatser skiljer sig 
socialsekreterare och Soft-handläggare markant åt. Soft1 och 2 anger att de inte ansvarar för direkta 
insatser av mer stödjande karaktär. Om de upptäcker att en klient är i behov av dessa insatser 
remitteras klienten till en socialsekreterare eller en arbetskonsulent som arbetar på enheten, vilket 
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kan anses som en insats i sig. De träffar klienter i regel enbart vid nybesök och endast vid behov. Det 
sker trots allt en tät kontakt med klienter via telefonsamtal. 
 
SocSekr1 och 2 uppger att nybesök är till för att utreda om klienter har rätt till ekonomiskt bistånd 
och för att ge ut information angående ekonomiskt bistånd och angående det som krävs för att motta 
bistånd. Uppföljningsmöte, däremot, präglas av motivationsarbete och lösningsfokuserat arbete. 
SocSekr1 tillägger också att: 
 

”Arbetet med ekonomiskt bistånd och biståndstagarna utgår från ett systemteoretiskt tänkande. 
Socialsekreterare som arbetar på enheten har systemteoretisk handledning”. 

 
Som insatser nämns också trepartssamtal med klienter och matchare eller arbetskonsulenter som 
arbetar på AFSO eller Arbete.nu. En annan insats anses vara remitteringen till arbetskonsulenter som 
arbetar på enheter. Klienter som deltar i AFSO eller Arbete.nu träffas endast vid behov medan andra 
klienter träffas regelbundet. Det sker också en tät kontakt med alla klienter via telefonsamtal. 
 
Vad gäller åtgärder har det inte framkommit mycket mer än remitteringen till AFSO eller Arbete.nu. 
För dem som inte står så nära arbetsmarknaden nämns remitteringen till arbetskonsulenter på 
enheten i syftet att placera dessa klienter i någon kompetenshöjande verksamhet. Eftersom denna 
studie avgränsas till arbetslösa som står nära arbetsmarknaden, har dessa sista nämnda åtgärder inte 
diskuterats närmare under intervjuerna. Jag vill ändå påpeka att speciellt arbetskonsulenter och 
socialsekreterare arbetar aktivare med andra grupper av biståndstagarna och att det erbjuds mer 
insatser och åtgärder än de ovan nämnda till klienter som till exempel inte står nära arbetsmarknaden 
eller har andra problem än enbart det ekonomiska i bagaget. 
 
5.5 Handläggarnas kommentar om arbetet med arbetslösa biståndstagare i stadsdelen. 
Alla intervjuer med handläggarna har avslutats genom att kort sammanfatta det som sagt vad gäller 
krav, kontroll, insatser och åtgärder i förhållande till arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden. I detta sammanhang har det också frågats vad handläggarna tycker, 
sammanfattningsvis, om hur man arbetar med arbetslösa biståndstagare i stadsdelen. SocSekr1 och 2 
anser, som tidigare sagts, att det arbetas för fyrkantigt med arbetslösa biståndstagare sedan 
aktiveringsprogrammen startades. Arbetet fokuseras mer på att kontrollera klienternas deltagande i 
aktiveringsprogrammen än att bedriva socialt arbete. Soft1 och 2 anger att detta sätt att arbeta med 
arbetslösa biståndstagare inte är bara effektivt utan underlättar beslutsfattande. Alla handläggarna 
anger att vid komplicerade ärenden finns det möjlighet att diskutera med arbetskollegor och 
arbetsledare på ärendedragning. Detta, enligt Soft2, ger en viss rättsäkerhet för den enskilde. 
 
Såväl socialsekreterare som Soft-handläggare anser att Arbete.nu och till AFSO är effektiva 
aktiveringsprogrammen som aktiverar via praktik, arbetsträning och arbete flertalet arbetslösa 
biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Alla handläggarna har också varit positiva till 
aktiveringsprogrammen och deras omfattning som har definierats som ett bra och effektivt sätt för att 
få ut arbetslösa biståndstagare på arbetsmarknaden. När det har frågats om det skulle behövas flera 
projekt eller åtgärder vad gäller arbetslösa biståndstagare har handläggarna svarat nej just vad gäller 
arbetslösa som står nära arbetsmarknaden, men att det skulle behövas lite mer för dem som inte alls 
står nära arbetsmarknaden. 
 
Jag har också diskuterat närmare med handläggarna om omfattningen av AFSO och Arbete.nu och 
hur rätten till bistånd är kopplad till närvarokrav. Alla handläggare tycker att det är bra att arbetslösa 
biståndstagare deltar i aktiveringsprogrammen varje dag eller nästan varje dag. Det anses skapa 
rutiner hos arbetslösa biståndstagare och förebygga passivitet. Dessutom får klienter hjälp att söka 
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arbete samt stöd från kompetent personal. Handläggarna anser också att närvarokrav är rimligt och 
ger utrymme för vidare kontakt med andra myndigheterna och anställningsintervjuer, samt tid för att 
söka arbete på egen hand. 
 
Det har visat sig att den undersökta stadsdelens organisation består av en mottagningsfunktion som 
tar emot samtal från människor i behov av ekonomiskt bistånd, och som slussar vidare till 
utredningsgruppen eller Soft-handläggare. Sammanfattningsvis kan hävdas att såväl 
socialsekreterare från utredningsgruppen och Soft-handläggare tar emot nybesök, har 
uppföljningsbesök och handlägger ekonomi. Av resultatet framgår att Soft-handläggare sällan har 
uppföljningsbesök utan endast vid behov. Enhetens organisation har, under intervjuerna, delvis 
kritiserats speciellt av SocSekr1. SocSekr1 hävdar att: 
 
”Socialsekreterare borde ta emot alla nybesök och göra utredningar samt följa upp klienter. Soft-
handläggarna borde följa upp om klienter följer planeringar och borde handlägga all ekonomi”.  
 
SocSekr1 anger vidare att: 
 

”Det inte är lämpligt att ungdomar i behov av ekonomiskt bistånd slussas vidare till Soft-
handläggare, eftersom det borde satsas mera resurser på ungdomar. Det skulle vara lämpligare att 

socialsekreterare tar emot alla nybesök och gör utredningar”. 
 
Soft-handläggare har inte kritiserat uppdelningen av ärenden men anger att nybesök tar mycket tid 
och att deras arbetsuppgifter borde fokuseras mer på handläggningen av ekonomi.  
 
Soft2 har förklarat att det finns en anledning till varför ungdomar remitteras till Soft-handläggare: 
 

”Eftersom ungdomar som vänder sig till mottagningen remitteras till Arbete.nu har man valt att 
ungdomar skall träffa en Soft-handläggare. På Arbete.nu träffar ungdomar arbetskonsulenter, som 

har socionomexamen, och som utreder arbetsförmåga och gör en arbetsplan. På så sätt har det 
bedöms att det inte behövs att ungdomar träffar en socialsekreterare när de har kontinuerligt 

kontakt med arbetskonsulenter på Arbete.nu”. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras först vilken roll krav och kontroll spelar i arbetet med arbetslösa 
biståndstagare kopplad till lagstiftningen och tidigare forskning. Sedan diskuteras de insatser och 
åtgärder som används i den undersökta stadsdelen i arbetet med arbetslösa biståndstagare kopplade 
till tidigare forskning. Därefter analyseras handläggarnas handlingsfrihet kopplad till 
gräsrotbyråkrati och gräsrotbyråkrater. Slutligen analyseras om den undersökta enheten arbetar 
utifrån arbetslinjen eller workfare genom att använda begrepp från det socialpolitiska perspektivet. 

 
6.1 Krav och kontroll som verktyg för att fatta beslut. 
Av resultatet framgår att krav och kontroll är två viktiga komponenter i beslutsprocessen, vad gäller 
ekonomiskt bistånd. Krav markerar de villkor som klienter måste följa för att motta bistånd, och 
kontroll används för att säkra att klienten har rätt till bistånd, följer planering eller krav som ställts. 
Av resultatet framgår också att de främsta krav som ställs på arbetslösa biståndstagare är att stå till 
arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande. I 4 kap. 1 § SoL anges att den som 
inte själv kan tillgodoses sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. I 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2003:5 tolkas detta, i likheten med förarbeten, på 
följande sätt: 
 

”Om den enskilde är arbetslös, bör socialnämnden i regel kunna kräva att han eller hon står till 
arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta anvisat arbete. I detta krav bör också 

ingå att den enskilde deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. ” 
 

Att stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande är, därför, två krav som 
ställs enligt SoL. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär, i den undersökta stadsdelen, att 
vara inskriven på Arbetsförmedlingen medan att vara aktivt arbetssökande innebär att delta i 
aktiveringsprogrammen AFSO eller Arbete.nu. 
 
AFSO och Arbete.nu har startats enligt 4 kap. 4 § SoL i syftet att stärka den enskildes möjligheter att 
närma sig arbetsmarknaden och att bli självförsörjande. I denna paragraf anges också att 
socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av 
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De personer som omfattas av bestämmelsen i 
4 kap. 4 § SoL är ungdomar under 25 år och även personer som fyllt 25 år men som är av särskilda 
skäl är i behov av kompetenshöjande insatser.  
 
Av resultatet framgår att alla ungdomar som söker ekonomiskt bistånd och som är arbetslösa utan 
hinder remitteras till Arbete.nu oftast innan de träffar en Soft-handläggare. Stadsdelen remitterar 
ungdomar som söker bistånd till projektet Arbete.nu redan vid första tillfället de söker bistånd även 
om lagen anger ”den som uppbär försörjningsstöd under viss tid”. Min uppfattning är att stadsdelen 
har ambitionen att aktivera arbetslösa ungdomar så fort som möjligt. Av resultatet framgår det också 
att vuxna som är över 25 år och som är arbetslösa utan hinder remitteras till AFSO innan de träffar 
en socialsekreterare. Stadsdelen gör därför ingen skillnad mellan ungdomar och vuxna som är 
arbetslösa biståndstagare. I lagen anges att de som fyllt 25 omfattas av bestämmelsen i 4 kap. 4 § 
SoL om de är av särskilda skäl i behov av kompetenshöjande insatser. Det verkar som stadsdelen 
anser att arbetslösheten vid 25 års ålder är ett särskilt skäl för att remittera dessa människor till 
AFSO. 
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Av resultatet framgår att på arbetslösa biståndstagare som deltar i AFSO eller Arbete.nu ställs 
närvarokrav som också är kopplat till rätten till bistånd. Ogiltig frånvaro leder till avslag på ansökan 
om ekonomiskt bistånd för hela månaden. Stadsdelen följer bestämmelsen i 4 kap. 5 § SoL där det 
anges att om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 kap. 4 § SoL, får fortsatt försörjningsstöd 
vägras eller nedsättas. Detsamma gäller för dem som utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller 
den kompetenshöjande verksamheten. Av resultatet framgår det att begreppet godtagbart skäl tolkas 
restriktivt. Det anses att eftersom närvarokrav innefattar en timme per dag på AFSO eller Arbete.nu 
blir det oacceptabelt om klienter går till exempel till ett ej akut läkarbesök på samma tid som de ska 
vara närvarande i projekten. Upprepande frånvaro måste styrkas med läkarintyg. 
 
På den undersökta enheten används kontroll i två olika syften. Det första är att säkra att den enskilde 
har rätt till bistånd överhuvudtaget. Detta görs genom en utredning enligt 4 kap 1 § SoL. Därefter 
används kontroll för att säkra att klienten följer planering, och för att fastställa den enskildes rätt till 
bistånd för varje kommande månader. I lagen anges inte tydligt vilka handlingar som behövs för att 
utreda om rätten till bistånd förekommer. I olika paragrafer i lagen anges att socialnämnden behöver 
kontrollera de handlingar som behövs för att bedöma om den enskilde har rätt till bistånd. Det gör att 
socialnämnden har rätt att i princip kräva och kontrollera vilka handlingar som helst som har att göra 
med klientens inkomster och utgifter. Varje månad kontrolleras närvaro på AFSO eller Arbete.nu, 
och kvitto på betald hyra och lönespecifikation, om klienten har arbetat deltid, måste det anges i 
samband med ansökan. De som praktiserar eller arbetstränar via AFSO eller Arbete.nu måste bifoga 
närvarorapport. Full närvaro leder till bifall och frånvaro till avslag. 
 
Av tidigare studier om arbetet med ekonomiskt bistånd framgår det också att krav och kontroll är två 
verktyg som används för att fatta beslut. De främsta krav som ställs på arbetslösa biståndstagare som 
framgår av Bybergs och Jönsson & Mosessons studier är att stå till arbetsmarknadens förfogande och 
att vara aktivt arbetssökande. Att stå till arbetsmarknadens förfogande tolkas i andra kommuner, 
såsom i den undersökta stadsdelen, att vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Begreppet att vara 
aktiv arbetssökande kopplas i den undersökta stadsdelen med deltagandet i aktiveringsprogrammen 
medan i andra kommuner innebär det att ha regelbundna kontakter med handläggarna på 
Arbetsförmedlingen och att söka arbete via Arbetsförmedlingens hemsida (Byberg, 1998, s. 110-
113; Jönsson & Mosesson, 1998, s. 43). Resultatet avseende kontroll liknar helt och hållet det som 
framgår av Byberg (1998; 2002) och Jönsson & Mosesson (1998). Alla uppgifter kring klienternas 
inkomster och utgifter kontrolleras vid nybesök och vid handläggning av ärende. Uppgifterna 
kontrolleras via datasystem samt direkt kontakt med klienter eller de berörda personerna eller 
myndigheterna.     
 
6.2 Insatser och åtgärder som används i den undersökta stadsdelen. 
Vad gäller insatser har det visat sig att socialsekreterare i den undersökta stadsdelen använder sig av 
motivationsarbete, lösningsfokuserat arbete och systemteoretiskt tänkande i arbetet med arbetslösa 
biståndstagare. Liknade resultat har det också presenterats av Bergmark & Lundström (1998) som 
har frågat företrädare för arbetet med ekonomiskt bistånd i alla kommuner vilka metoder som i 
övrigt tillämpas i arbetet med arbetslösa biståndstagarna (Bergmark, 2000, s. 159). Jag håller med 
Bergmark (2000, s. 159) när han anser att inga av de ovan nämnda insatser är exklusivt avpassade 
till socialbidragsområdet. Motivationsarbete, lösningsfokuserat arbetet samt systemteoretiskt arbete 
är insatser med en mer allmän tillämpbarhet som också används inom missbrukarvård och inom 
barn- och ungdomsvård. Det verkar som att man har ”lånat” några insatser från andra områden av 
det sociala arbetet som mest är lämpliga i arbetet med biståndstagarna. Bergmark (2000) har också 
konstaterat att ingenting talar för att dessa insatser bedrivs med någon form av enhetlighet eller med 
handgrepp hämtade från någon mer sammanhållen struktur (Bergmark, 2000, s. 159-160). 
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Den undersökta stadsdelen erbjuder till arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarkanden 
aktiveringsprogrammen AFSO och Arbete.nu som åtgärder. Av Byberg (1998; 2002) framgår det att 
remitteringen till arbetscentrum sker huvudsakligen när klienten har nedsatt arbetsförmåga eller 
arbetshinder i form av missbruk samt om det handlar om ungdomar som inte har etablerat sig på 
arbetsmarknaden (Byberg, 1998 s. 80-82, 113-114). Den undersökta stadsdelen remitterar däremot 
till arbetscentrum (aktiveringsprogram) klienter som står nära arbetsmarknaden oavsett åldern och 
för arbetslösa biståndstagare med svårare problematik finns det faktiskt andra åtgärder än AFSO 
eller Arbete.nu. Personalen som ansvarar för dessa åtgärder är arbetskonsulenter som arbetar på 
enheten. Eftersom denna uppsats avgränsar sig till arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarkanden har dessa åtgärder inte diskuterats närmare med handläggarna.   
 
Bergmark (2000, s.155) och Byberg (2002, s. 65; 1998) har konstaterat att av de mer konkreta 
åtgärder som förekommer i socialbidragsarbetet är budget och skuldrådgivning den mest etablerade. 
Inga av de intervjuade handläggarna har nämnt budget och skuldrådgivning varken som insats eller 
åtgärd även om stadsdelen erbjuder budget och skuldrådgivning till sina invånare. Jag anser att det 
beror på att intervjuerna har fokuserats på arbetslösa biståndtagare utan arbetshinder och att 
handläggarna kan ha tolkat behovet av budget och skuldrådgivning som ett arbetshinder och att 
klienter som är överskuldsatta anses inte står till arbetsmarknadens förfogande.  
 
6.3 Handläggarnas handlingsfrihet. 
Socialtjänsten är en gräsrotsorganisation som är hierarkiskt uppbyggd. I de lägsta skikten finns det 
gräsrotbyråkrater, det vill säga socialsekreterare och Soft-handläggare. SoL ger ett stort utrymme för 
gräsrotbyråkratens eget omdöme. Den flexibla regeltillämpningen ökar risken för godtyckliga beslut 
och försvagad rättssäkerhet och klienter med liknade problem kan därför bli olika bemötta (Minas & 
Stenberg, 2000, s. 206-207). Handläggarna har därför en komplex arbetssituation med stor 
handlingsfrihet, svårkontrollerade arbetsuppgifter och knappa resurser. Handläggarna själva säger att 
SoL är en ramlag och att oftast används riktlinjerna och interna rutiner för att fatta beslut. Kontroll 
används i stor utsträckning men några handläggare har påpekat att fortfarande systemet är byggd på 
antagandet att människor är ärliga och söker bistånd när det verkligen behövs. Fusk förekommer och 
utifrån de medel som finns idag är det svårt att komma åt alla som fuskar. Handläggarna anger att för 
att fatta beslut det finns bra underlag i riktlinjerna, interna rutiner och stöd från arbetsgruppen samt 
arbetsledare. Speciellt vid individuell bedömning får handläggarna stöd av sina kollegor och 
arbetsledare. Allt detta garanterar en viss rättssäkerhet. 
 
Ser man på hur ett avslagsbeslut fattas anser jag att rättssäkerheten kan diskuteras. Riktlinjerna och 
interna rutiner som reglerar deltagandet i stadsdelens aktiveringsprogram är tydliga och lätt att följa. 
Full närvaro leder till bifall, frånvaro till avslag. Handläggarna har i detta fall inte så mycket 
handlingsfrihet att fatta ett annat beslut än bifall vid full närvaro. Vad gäller avslaget ser jag 
personligen en annan bild. Resultatet har visat att handläggarna fattar avslagsbeslutet på olika sätt 
och under olika villkor. Resultatet visar att vid ogiltig frånvaro kan vissa få sl-kort, matpengar och 
hyra. Vissa får bara sl-kort. Vissa får hela beloppet om det är första månaden som börjat på AFSO 
eller Arbete.nu. Vissa får avslag oavsett vad och måste skriftligt överklaga. Eftersom fyra 
handläggare har svarat så olika vad gäller att fatta ett avslagsbeslut har jag funderat över om det 
faktiskt finns tydliga riktlinjer eller interna rutiner som reglerar under vilka förutsättningar 
försörjningsstöd får vägras eller nedsättas. Om dessa finns bekräftas det som Lipsky (1980) menar 
med gräsrotbyråkraters handlingsfrihet, det vill säga att det är gräsrotbyråkrater som bestämmer 
socialpolitikens konkreta utformning i mötet med klienter och att de har stor handlingsfrihet att fatta 
beslut om ekonomiskt bistånd samt att ställa krav (Thorén, 2005, s. 7).  
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Resultatet har också visat att handläggarna har mer handlingsfrihet vad gäller krav och kontroll än 
vad gäller insatser och åtgärder. Handläggarna har inte möjligheten att erbjuda vilka insatser och 
åtgärder som helst. Stadsdelen har ett begränsat utbud av insatser och åtgärder och detta beror på de 
ekonomiska resurser som stadsdelen får från Stockholms kommun som i sin tur får från statskassan. 
Men i frågan om krav och kontroll har handläggarna stor handlingsfrihet speciellt vad gäller 
kontroll. Handläggarna kan begära vilka handlingar som helst som har att göra med klienternas 
inkomster och utgifter för att utreda klienternas ekonomiska situation. Handläggarna ställer krav på 
klienter och kontrollerar att klienterna följer planeringen. De krav som ställs hämtas i stort sätt från 
SoL och riktlinjerna men det är upp till handläggarna att kontrollera och att bedöma om dessa krav 
följs. Det är handläggarna som tills slut fattar beslut om ekonomiskt bistånd. Det finns därför en stor 
risk att klienter med liknande problem får olika beslut. Ett avslag kan till exempel motiveras med att 
klienter själv betraktas som ansvarig för sin situation eller kan beviljande ansökningar motiveras 
med klientens olyckliga omständigheter. SoL, riktlinjer och interna rutiner vägleder medan 
handläggarna bestämmer.     
 
6.4 Arbetslinjen eller workfare? 
Uppsalamodellen har utvecklats under en period där kostnader för ekonomiskt bistånd ökade kraftigt 
på grund av krisåren under 1990-talet. Uppsalamodellens utgångspunkt är att klienten ansvar för att 
göra allt i sin makt för att bli självförsörjande medan socialsekreterarens uppgift är att hjälpa 
klienten att utveckla sin förmåga och sina resurser så att klienten av egen kraft kan bli 
självförsörjande. Modellen karakteriseras av en noggrann behovsbedömning, tätare kontakt mellan 
klienten och socialsekreterare samt antagandet att det finns en omfattande arbetsmarknadspolitik 
som aktiverar arbetslösa biståndstagare. Bergmark & Lundström (1998) har konstaterat att 
Uppsalamodellen inte används fullt ut av andra kommuner och stadsdelar. Det som har tagits fasta 
på är idén att klienterna bör ta ett större eget ansvar, skärpta krav på aktivt arbetssökande och tätare 
kontakter med klienter (Bergmark, 2000, s. 157-158).  
 
Om man ser på resultatet om hur det arbetas med arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden i den undersökta stadsdelen, kan det hävdas att Uppsalamodellen inte används alls. 
Några inslag av modellen kan hittas i arbetet med arbetslösa biståndstagare som inte står nära 
arbetsmarknaden. SocSekr1 och 2 anger att klienter som deltar i aktiveringsprogrammen har tätare 
kontakter med arbetskonsulenter och matchare, och att de träffar dessa klienter endast vid behov. 
Klienter som inte delta i aktiveringsprogrammen träffas regelbundet för att se till att de får den hjälp 
och det stöd de behöver. Dessa klienter har kontakt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 
och är beroende av den centrala arbetsmarknadspolitiken för att bli självförsörjande.  
 
Skärholmsmodellen bygger på ett samarbete mellan å ena sidan enheten för försörjningsstöd och å 
andra sidan av ett Jobbcentrum vars syfte är att underlätta för klienter att söka arbete, minska 
bidragsberoende, bryta social isolering och förbättra klienternas psykiska och fysiska hälsa. 
Jobbcentrum är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som drivs och finansieras i kommunal regi. 
Deltagandet på Jobbcentrum är kopplat till rätten till bistånd. Full närvaro leder till bifall och 
frånvaro till avslag. Avslagsbeslutet ses som ett verktyg för att påverka klienternas sökande och dels 
för att markera gentemot icke acceptabelt beteende. Skärholmsmodellen är utan tvivel ett exempel på 
den amerikanska workfare-modellen där kravet för motprestation är högt för att motta bistånd. 
  
Mycket av Skärholmsmodellen kan hittas i den undersökta stadsdelen i arbetet med arbetslösa 
biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Aktiveringsprogrammen AFSO och Arbete.nu, som 
också är två arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunal regi, liknar Skärholmsmodellens 
Jobbcentrum. Syftet med Jobbcentrum, uppläggningen och dess omfattning liknar också AFSO och 
Arbete.nu. Såsom i Skärholmsmodellen är i den undersökta stadsdelen rätten till bistånd kopplad till 
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närvarokrav på aktiveringsprogrammen. Frånvaro som inte kan styrkas eller motiveras leder till 
avslag för hela månaden. Det kan konstateras två skillnader mellan den undersökta stadsdelen och 
Skärholmsmodellen. Den första har att göra med närvarokrav. I den undersökta stadsdelen består 
närvarokrav av en timme om dagen varje vardag. Scheman är fast men undantag kan göras om 
klienten uppvisar skärskilda skäl som till exempel att klienten arbetar deltid men en växande 
schema. I Skärholmsmodellen är närvarokrav mer omfattande och scheman växlar från vecka till 
vecka. Avslagsbeslutet ses i Skärholmsmodellen som ett verktyg för att påverka klienterna sökande 
medan i den valda stadsdelen tas ett avslagsbeslut med försiktighet trots att resultatet har visat att 
handläggarna fattar avslagsbeslutet på olika sätt och på olika villkor.  
 
Sammanfattningsvis kan hävdas att den undersökta stadsdelen närmar sig Skärholmsmodellen i 
arbetet med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Det kan, därefter, hävdas att 
just vad gäller dessa klienter arbetas utifrån den amerikanska workfare-modellen. Arbetslösa 
biståndstagare som inte står nära arbetsmarknaden blir inte aktiverade på samma sätt som de som 
står nära arbetsmarknaden. I sådana fall har klienter tätare kontakter med socialsekreterare och är 
beroende av den centrala arbetsmarknadspolitiken som bedrivs huvudsakligen av 
Arbetsförmedlingen. I enstaka fall kan remittering till en arbetskonsulent på enheten komma i fråga 
om klienten är i behov av arbetsträning eller kompetenshöjande insatser. Några inslag av 
Uppsalamodellen kan hittas i arbetet med arbetslösa biståndstagare som inte står nära 
arbetsmarknaden.   
 
Landets socialpolitik och speciellt landets arbetsmarknadspolitik har stor betydelse i arbetet med 
arbetslösa biståndstagare. Socialsekreterare och Soft-handläggare kan inte göra mycket för 
arbetslösa biståndstagare om det inte satsas pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som aktivera 
eller stödja arbetslösa biståndstagare via praktik, arbetsträning och utbildning såväl på kommunal 
nivå som på central nivå. Aktiveringsprogrammen AFSO och Arbete.nu har startats som projekt och 
har finansierats via medel från kompetensfonden. Eftersom de har visat bra resultat har dessa projekt 
implementerats. Detta innebär att staten har budgeterat pengar för att ge möjligheter till stadsdelen 
att fortsätta med dessa aktiveringsprogram. Den undersökta stadsdelen har valt att arbeta aktivt med 
klienter som står nära arbetsmarknaden. Arbetslösa biståndstagare som inte står nära 
arbetsmarknaden hänvisas i första hand till den centrala arbetsmarknadspolitiken, det vill säga 
Arbetsförmedlingen. Det är därför en förutsättning att i landet bedrivs en arbetsmarknadspolitik som 
håller ner arbetslösheten. 
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7. Diskussion. 
 

I detta kapitel besvaras sammanfattningsvis syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras 
problemformulering utifrån resultatet och analysen. Kapitlet innehåller också en kort diskussion 
kring den valda metodens för- och nackdelar samt förslag till fortsatt forskning. 

 
7.1 Slutsats. 
Det övergripande syftet med denna studie har varit att beskriva hur det arbetas, i en stadsdel i 
Stockholm, med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden utifrån fyra handläggares 
erfarenheter. För att uppfylla syftet har tre frågeställningar besvarats. 
 

• Vilka krav ställs på arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarkanden? 
Av resultatet framgår det att på arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden ställs i stort 
sätt två krav, nämligen att stå till arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande. Att 
stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att vara inskriven på Arbetsförmedlingen från den 
dagen man blivit arbetslös. I annat fall får man en månad karens från Socialtjänsten med 
motiveringen att man inte stått till arbetsmarknadens förfogande och därmed fördröjt sitt utträde på 
arbetsmarknaden och möjlighet till egen försörjning. För arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden har startats av den undersökta stadsdelen i samarbete med andra stadsdelar i 
Stockolm två aktiveringsprogram, nämligen AFSO och Arbete.nu. Deltagandet i dessa projekt 
innebär att man är aktivt arbetssökande. Deltagandet är också kopplat till rätten till bistånd. Full 
närvaro leder till bifall och frånvaro leder till avslag för hela månaden.  
 
Inom stadsdelen finns det tydliga riktlinjer och interna rutiner som underlättar för handläggarna att 
fatta beslut. Individuella bedömningar görs för dem som inte står så nära arbetsmarknaden eller som 
arbetar deltid. I dessa fall handlar det om att sänka närvarokrav. Individuella bedömningar diskuteras 
först med klienter och därefter får handläggarna stöd från arbetsgruppen och arbetsledare. Det kan 
ifrågasättas om det finns tydliga riktlinjer eller interna rutiner som underlättar för handläggarna i 
vilka fall försörjningsstöd skall vägras eller nedsättas. De intervjuade handläggarna har beskrivit på 
fyra olika sätt i vilka fall och hur det ges ett avslagsbeslut. Jag anser att med hänsyn till det 
rättssäkerhets perspektiv det är viktigt att alla handläggarna fattar samma beslut vid liknande fall 
speciellt vad gäller avslagsbeslutet. Det är rimligt att vid särskilda skäl handläggarna har möjligheten 
att bortse från reglerna och fatta andra beslut. Det har också visat sig att handläggarna har stor 
handlingsfrihet vad gäller individuell bedömning samt krav och kontroll. 
 

• Vilka insatser och åtgärder erbjuds till denna grupp av biståndstagare? 
Från Soft-handläggarnas sida erbjuds, som insats, remittering till en socialsekreterare eller 
arbetskonsulent som arbetar på enheten. Soft-handläggarna anger att de inte ansvarar för direkta 
insatser av mer stödjande karaktär. Socialsekreterarna anger att vid nybesök det arbetas för att utreda 
om rätten till bistånd förekommer och för att ge ut information om det som krävs för att motta 
bistånd. Uppföljningsmöte präglas av motivationsarbete, lösningsfokuserat arbete och 
systemteoretiskt tänkande. Dessa insatser är sådana med en mer allmän tillämpbarhet som också 
används inom missbrukarvård och inom barn- och ungdomsvård. Det verkar som att man har ”lånat” 
några insatser från andra områden av det sociala arbetet som mest är passande i arbetet med 
biståndstagarna.  
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Till arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden erbjuds en plats i aktiveringsprogram 
AFSO eller Arbete.nu medan till arbetslösa biståndstagare med svårare problematik finns det faktiskt 
andra åtgärder än AFSO eller Arbete.nu. Personalen som ansvarar för dessa åtgärder är 
arbetskonsulenter som arbetar på enheten.  
 

• Arbetas det utifrån arbetslinjen eller workfare? 
Stadsdelen har valt att arbeta utifrån arbetslinjen med arbetslösa biståndstagare som inte står nära 
arbetsmarknaden. Aktiveringen av dessa klienter sker huvudsakligen av Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen men också av arbetskonsulenter som arbetar på enheten. Dessa klienter har 
också tätare kontakt med socialsekreterare som följer upp planeringar som klienter har med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller arbetskonsulenterna. I dessa fall används några inslag 
av Uppsalamodellen.  
 
Arbetet med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden präglas utan tvivel av 
Skärholmsmodellen och workfare. Motprestation i form av full närvaro på aktiveringsprogrammen 
som bedrivs i kommunal regi, full närvaro på anvisad praktik eller arbetsträning är enligt min 
mening inslag av USA:s workfare-modellen där arbetet betonas som skyldighet för mottagaren av 
ekonomiskt bistånd. Den enda uppenbara skillnaden mellan den undersökta stadsdelen och 
Skärholmsmodellen vad gäller arbetet med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden 
är närvarokrav på aktiveringsprogram och att i den undersökta stadsdelen används inte 
avslagsbeslutet som ett verktyg för att påverka klienternas sökande. 
 
7.2 Diskussion av resultat. 
Under krisåren på 1990-talet ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd för kommunerna. Detta 
resulterade i att många kommuner implementerade aktiveringsprogram för arbetslösa biståndstagare 
i syftet att sänka bidragskostnaderna och minska bidragsberoende. Utvecklingen av de kommunala 
aktiveringsåtgärderna har inneburit en decentralisering av den statliga arbetsmarknadspolitiken i 
Sverige. Decentraliseringen har lett till bättre lokal kännedom och större flexibilitet med den har 
också lett till ett system som grundar sig på stor handlingsfrihet från tjänstemännens sida och till 
lokala tolkningar som är svårt att standardisera. Arbetslösa biståndstagare kan löpa risken att bli 
föremål för de kommunala tjänstemännens individuella bedömningar gällande ekonomiskt bistånd 
och aktiveringsprogram. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är detta något problematiskt eftersom 
det leder till en minskad rättsäkerhet för den enskilde (Thorén, 2005, s. 3-4). 
 
AFSO och Arbete.nu har startats under år 2004 i syftet att stärka den enskildes möjligheter att 
närmar sig arbetsmarknaden och att bli självförsörjande. Arbete.nu startades några månader innan 
AFSO. Det dåvarande projektet startades eftersom det konstaterades en hög arbetslöshet bland 
ungdomar i ålder mellan 18 och 24 år. Enhetschefen har berättat att när projektet startades, arbetades 
det med 14 ungdomar från stadsdelen. Idag deltar i Arbete.nu cirka 45 ungdomar från stadsdelen. 
Enhetschefen har visat sin glädje att ha startat projektet i tid för att fånga upp dessa ungdomar. 
AFSO och Arbete.nu är idag två aktiveringsprogram som aktiverar arbetslösa biståndstagare i den 
utsträckning som behövs. De har visat bra resultat och har implementerats. 
 
Farhågor som Thorén (2005) har beskrivit om en decentralisering av den arbetsmarknadspolitiken i 
kommunal regi har delvis bekräftats av denna studie. Bestämmelsen i 4 kap 4 § SoL har lokalt 
tolkats på så sätt att alla arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden remitteras till 
AFSO eller Arbete.nu innan de får träffar en Soft-handläggare eller en socialsekreterare. Men lagen 
anger att socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i 
av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Människor som är över 25 
år gammal ingår i bestämmelsen om av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser. 
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Stadsdelen däremot remitterar på löpande band arbetslösa biståndstagare utan arbetshinder till AFSO 
eller Arbete.nu. Detta kan i för sig vara positivt eftersom det minskar risken att människor fastnar i 
ett passivt socialbidragsberoende. 
 
Enligt 4 kap 1 § SoL har socialnämnden rätt att vägra eller nedsätta försörjningsstöd om den enskilde 
utan godtagbart skäl avböjer eller inte full deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
som anvisats enligt 4 kap 4 § SoL. Av resultatet framgår det att ogiltig frånvaro från AFSO eller 
Arbete.nu leder till avslag för hela månaden. Resultatet har visat att handläggarna har stor 
handlingsfrihet just vad gäller avslagsbeslutet. Resultatet har också visat att vid ogiltig frånvaro vissa 
kan få sl-kort, matpengar och hyra ändå. Vissa får bara sl-kort. Vissa får hela beloppet om det är 
första månaden som börjat på AFSO eller Arbete.nu. Vissa får avslag oavsett vad, och måste 
skriftligt överklaga. Detta sätt att hantera avslagsbeslutet minskar rättsäkerhet för den enskilde. Jag 
började också fundera över om det finns interna rutiner eller inte, avseende avslagsbeslutet eftersom 
fyra handläggare har svarat på fyra olika sätt vad gäller detta. 
 
Att helt vägra försörjningsstöd bör, enligt min mening, bara undantagsvis komma i fråga, såsom om 
den enskilde upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots samtal mellan klienten och 
socialsekreterare eller Soft-handläggare, och andra åtgärder från Socialtjänstens sida. Enligt 2 kap 2 
§ SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Socialtjänsten borde därför se till att den enskilde åtminstone har medel för 
det omedelbara livsuppehället också om den enskilde har missat några dagar på AFSO eller 
Arbete.nu.  
 
7.3 Metoddiskussion. 
I syftet att få fram hur begreppen krav och kontroll används i praktiken på arbetslösa biståndstagare 
och vilka insatser och åtgärder erbjuds till dessa klienter har det valts att använda en kvalitativ 
metod, snarare den kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjun, för att samla in det empiriska 
materialet. Bearbetningen av materialet har gjorts utifrån meningskategorisering. En fördel med den 
kvalitativa forskningsintervjun har det varit att jag fick reda på hur handläggarna arbetar med 
arbetslösa biståndstagare utifrån begreppen krav, kontroll, insatser och åtgärder. Intervjuerna med 
handläggarna har, i stort sätt, gett tillräcklig med information med bra kvalitet för att uppfylla syftet 
med denna studie samt för att besvara frågeställningar.  Urvalet har varit strategiskt eftersom i denna 
studie har den bestämda kunskapen, som skulle undersökas, varit hur Soft-handläggare och 
socialsekreterare arbetar med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Att ha ett 
strategiskt urval med hänsyn till syftet med denna studie har också varit en fördel.  
 
En nackdel med den använda metoden har varit att intervjua bara fyra handläggare. Resultatet hade 
förbättrats om jag hade intervjuat alla handläggare som arbetar på den valda enheten speciellt 
socialsekreterare som arbetar på mottagningen. Resultatet har visat att mottagningen ansvarar för en 
stor del av arbetet med arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden. Det är 
socialsekreterare på mottagningen som gör en första bedömning av klientens situation och 
arbetsförmåga, samt som först remitterar vissa klienter till aktiveringsprogrammen. Det är också 
mottagningen som kontrollerar vissa uppgifter om klienter som till exempel folkbokföring och bil- 
och företag register samt bestämmer vilka handlingar klienter ska medta vid nybesök. 
  
Att intervjua alla handläggare på enheten hade också lett till ett bättre resultat vad gäller 
avslagsbeslut. Resultatet jag fick om avslagsbeslut har varit svårt att hantera, och frågan om det finns 
tydliga riktlinjer eller interna rutiner som reglerar hur ett avslag hanteras har blivit obesvarad. Det 
hade också varit intressant att inkludera några deltagare från aktiveringsprogram AFSO och 
Arbete.nu men utifrån den tid och de resurser som jag haft har denna möjlighet valts bort.  
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En annan nackdel har varit det faktum att jag inte är en erfaren forskare. Det har varit svårt att skilja 
mellan hur handläggarna bör arbeta med arbetslösa biståndstagare enligt SoL och riktlinjerna, och 
hur de verkligen arbetar. Detta kan bero också på det faktum att jag själv arbetar på enheten. Men en 
mer erfaren forskare skulle ha ställt intervjufrågor på annat sätt och möjligtvis fått fram mer 
information från intervjupersonerna just vad gäller hur de enskilda handläggarna arbetar. Den 
kvalitativa forskningsintervjun är ett mänskligt samspel mellan människor. Hur detta hanteras på ett 
professionellt sätt lär man sig med tiden. Analysmetoden meningskategorisering är också en metod 
som för min del är ganska ny. Allt detta har säkert påverkat validitet och reliabilitet.  
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning. 
Resultatet i denna studie har inte varit tillräckligt för att kunna dra några generella slutsatser som kan 
gälla för alla kommuner i landet som arbetar med arbetslösa biståndstagare. Jag anser att resultatet 
snarare ger en vägledning på hur det arbetas med arbetslösa biståndstagare som står nära 
arbetsmarknaden. Det skulle därför vara intressant att göra en liknande studie med ett större antal 
intervjuer genom att inkludera alla arbetslösa biståndstagare, med eller utan hinder, samt genom att 
kombinera den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Detta för att kunna se om studien skulle ge 
liknande resultat vad gäller arbetslösa biståndstagare som står nära arbetsmarknaden, och om det 
skulle gå att kunna dra ytterliggare slutsatser om hur det arbetas med arbetslösa biståndstagare.  
 
Resultatet kring avslagsbeslut har utan tvivel fångat min uppmärksamhet. Det skulle också vara 
intressant att göra en aktstudie för att se under vilka grunder det ges ett avslag och hur mycket ogiltig 
frånvaro på AFSO eller Arbete.nu faktiskt behövs för att få ett avslag. Aktstudien kan väl 
kombineras med en kvalitativ forskningsintervju där resultatet från aktstudien diskuteras med de 
berörda handläggarna. Eftersom aktiveringsprogrammen AFSO och Arbete.nu bedrivs i samarbete 
med andra stadsdelar i Stockholm skulle det också vara intressant att göra en jämförelsestudie för att 
se skillnader och likheter mellan dessa stadsdelar vad gäller hanteringen av deltagandet på dessa 
program samt hanteringen av avslagsbeslutet. Är vissa stadsdelar ”snällare” än andra? Remitteras det 
på löpande band också i andra stadsdelar eller görs först och främst en fullständig utredning innan 
remitteringen på AFSO eller Arbete.nu kommer i fråga? 
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Bilaga 1 – Intervjuguiden till de valda handläggarna. 
 
 
Det övergripande syftet med den här studien är att beskriva hur fyra handläggare i en stadsdel i 
Stockholm arbetar med arbetslösa biståndstagare för att få ut dem på arbetsmarknaden och bli 
självförsörjande.  
 

• Vilka krav ställs på arbetslösa biståndstagare? 
• Vilka insatser och åtgärder erbjuds? 
• Arbetas det utifrån arbetslinjen eller workfare? 

 
 

Tema 1 – Krav. 
1. Vilka allmänna krav ställs på arbetslösa biståndstagare med full arbetsförmåga? 
2. Vilka individuella krav kan ställas på vissa arbetslösa biståndstagare och varför? 
3. Vem bestämmer dessa krav och under vilka grunder? 

 
 
Tema 2 – Kontroll. 

1. Vilka uppgifter kontrolleras vid nybesök och vilka handlingar måste man bifoga? 
2. Vilka uppgifter kontrolleras rutinmässigt för att fatta beslut? 
3. Vilka handlingar måste bifogas i samband med ansökan varje månad för att fatta beslut? 
4. Hur kontrolleras alla dessa uppgifter och handlingar? 

 
 
Tema 3 – Insatser. 

1. Vilka insatser erbjuds till arbetslösa biståndstagare? 
2. Vem kan bli föremål för dessa insatser? 
3. Vem fattar beslut angående de insatser som erbjuds? 

  
 

Tema 4 – Åtgärder. 
1. Vilka åtgärder erbjuds till arbetslösa biståndstagare? 
2. Vem kan bli föremål för dessa åtgärder? 
3. Vem fattar beslut angående de åtgärder som erbjuds? 
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Bilaga 2 – Intervjuguiden till enhetschefen. 
 
 

1. Vilka aktiveringsprogram finns i stadsdelen till arbetslösa biståndstagare med full 
arbetsförmåga? 

 
(till varje aktiveringsprogram) 
 

• Hur finansieras aktiveringsprogram x? 
• Samarbetar ni med andra stadsdelar vad gäller program x? 
• Till vem vänder sig program x? 
• Vad är syftet med program x? 
• Hur många arbetar med program x? 
• Hur arbetar dem? 
• Är program effektivt? (statistik/utvärdering) 
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