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Abstrakt 

 
Handläggarnas krav i bidragsärenden  

– en kvantitativ studie av socialbidragsklienter i en kommun 
 

Elin Dahlberg 
 
 

Syftet med uppsatsen var att beskriva socialbidragstagarna i en kommun samt beskriva vilka 

krav socialtjänsten ställt på dem som förutsättning för att bevilja socialbidrag. För att kunna 

göra detta användes ett kvantitativt forskningsmaterial från IMS vid Socialstyrelsen. Det 

framkom att det ställs krav på större delen av kommunens socialbidragstagare och en av de 

vanligaste orsakerna till att klienterna inte klarar sin försörjning är att de saknar arbete. En 

stor del av kraven handlar om att söka arbete, ha kontakt med Arbetsförmedlingen samt att 

visa listor över sökta arbeten. Det ställs oftare krav på dem som är födda i Sverige än på 

utrikes födda. Resultaten har jämförts med tidigare forskning och analyserats utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. 

 

Nyckelord: Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, krav, klienter. 
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1. INTRODUKTION 
Socialbidragskostnaderna för kommunerna ökar för första gången sedan 1997 och 

socialbidragen är störst både vad det gäller kostnader och antalet klienter inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg (Socialstyrelsen, 2004a). Under åren har det utvecklats en rad 

olika arbetsmetoder för att minska antalet socialbidragstagare. Många av arbetsmetoderna har 

allt större inslag av krav och kontroll av klienterna vilket kan bero på kommunernas 

försämrade ekonomi och det ökande antalet klienter. Enligt forskning kring krav har det 

framkommit att de kommuner som ställer höga krav på socialbidragstagare har lägre 

kostnader för socialbidrag än de kommuner som ställer lägre krav (Byberg, 2002).  

 

Olika insatser för att aktivera socialbidragstagarna förekommer hela tiden och det ställs en rad 

olika krav (Puide, 2000). Vilka krav som ställs som förutsättning för att få socialbidrag 

varierar. Det är handläggarnas uppgift att avgöra vilka krav som ska ställas och också 

kontrollera att dessa uppfylls. Ett krav som ställs är att socialbidragstagarna är skyldiga att 

efter förmåga bidra till sin försörjning (Byberg, 2002).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva de krav socialtjänsten ställer på 

socialbidragssökande klienter i en kommun i Stockholms län. Uppsatsen syftar vidare till att 

göra en beskrivning av klientpopulationen i den valda kommunen samt presentera vilka 

klienter handläggarna ställer större respektive mindre krav på som förutsättning för att bevilja 

socialbidrag.  

 

Studien baseras på följande frågeställningar: 

– Vilka är socialbidragsklienterna i den valda kommunen? 

– Vilka krav ställer handläggarna på socialbidragssökande klienter? 

– På vilka klienter ställer handläggarna större respektive mindre krav? 
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1.2 Centrala begrepp 

Socialbidrag 

Socialbidrag och ekonomiskt bistånd är olika benämningar för samma sak och med begreppen 

avses all ekonomisk hjälp som går att få enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöd är en del av 

socialbidraget och regleras i den så kallade riksnormen. Riksnormen omfattar bland annat ett 

schablonbelopp för mat och kläder. Till de schabloniserade beloppen kommer också 

individuellt anpassade kostnader för boende (Socialstyrelsen, 2004b). Begreppen socialbidrag 

och ekonomiskt bistånd kommer att användas synonymt i den föreliggande texten.  

 

Krav 

Krav är ett mångtydigt begrepp och på socialbidragssökande klienter kan det ställas två typer 

av krav - dels allmänna krav i form av rutinkontroll av uppgifter om klientens ekonomiska 

förhållanden, dels individuella krav på klienten att utföra vissa handlingar. Rutinkontrollen av 

uppgifter avser de allmänna krav som gäller för alla som är bidragssökande hos socialtjänsten. 

För att vara bidragssökande krävs att alla uppgifter om ekonomiska förhållanden lämnas och 

det inhämtas kontrolluppgifter från försäkringskassan, bilregistret, folkbokföringsregistret, 

med flera. De individuella kraven är de som ställs specifikt på klienten utifrån dennes 

förmåga.  Exempel på sådana krav kan vara att aktivt söka jobb, delta i kompetenshöjande 

utbildning eller genomgå behandling (Puide, 2002).  

 

1.3 Disposition och avgränsningar 

Det första kapitlet har inletts med en kort introduktion och därefter har rapportens syfte och 

frågeställningar presenterats. I det andra kapitlet presenteras forskningsområdet och 

kunskapsläget. Det tredje kapitlet redogör för rapportens teoretiska utgångspunkter och i 

kapitel fyra görs en presentation av metod, material och genomförande. Kapitel fem och sex 

presenterar resultat och analysen av desamma. Det sjunde och sista kapitlet utgörs av en 

slutdiskussion.  

 

Den föreliggande uppsatsen är avgränsad till att beskriva en kommun utifrån ett redan 

insamlat material. Detta innebär att avgränsningar också gjorts utifrån begränsningar i det 

formulär som ligger till grund för det insamlade materialet. 
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2. FORSKNINGSOMRÅDET OCH KUNSKAPSLÄGET 
Syftet med detta kapitel är ge en introduktion till forskningsområdet och kunskapsläget inom 

socialbidragsområdet. Kapitlet tar upp socialbidragets bakgrund, socialtjänstlagen, 

bidragsutvecklingen, och tänkbara faktorer bakom socialbidragstagande. Vidare görs  en 

beskrivning av organisationens betydelse för socialbidragen samt en kort beskrivning av olika 

krav som kan ställas på socialbidragstagarna. 

 

2.1 Socialbidragets bakgrund 

Redan under 1700- och 1800-talen växte det fram en organiserad fattigvård som sedan kom 

att omvandlas till 1900-talets fattigvårdslag (Jansson, 1998). Fattigvårdslagen omfattade de 

människor som stod utanför arbetslivet, till exempel äldre och personer med fysiska och 

psykiska funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003). Under 1930-talet började utvecklingen av 

de moderna socialförsäkringarna och där lades grunden för dagens socialpolitik. På 1950- och 

1960-talen genomfördes ytterligare en rad socialpolitiska reformer (Salonen, 2000). Det har 

hela tiden funnits regleringar för att begränsa den ekonomiska hjälpen så att endast de 

verkligen behövande har varit berättigade till hjälp. Det har också varit reglerat på ett sådant 

sätt att det ska vara bättre att försörja sig genom att arbeta (Bergmark, 1996).  Under 1930-

talet samt under andra världskriget fick ca tio procent av befolkningen socialbidrag, vilket är 

en hög siffra. Andelen bidragstagare har annars legat på en relativt konstant nivå på runt fem 

procent (Jonasson, 1996).  

 

Socialtjänstreformen trädde i kraft den 1 januari 1982 och den nya socialtjänstlagen 

(1980:620, SoL) ersatte dels de tidigare vårdlagarna barnavårdslagen och nykterhetslagen, 

dels socialhjälpslagen. Till skillnad från de gamla lagstiftningarna, som hade en mer 

kontrollerande funktion, skulle den nya lagen vara serviceinriktad och ha en hjälpande 

funktion. Myndigheterna kunde enligt den nya lagen inte längre tvinga klienterna till social 

hjälp (Byberg, 2002). Nytt var också synen på människor och tilltron till människans egen 

förmåga att påverka sin situation. Socialtjänstens verksamhet skulle nu präglas av en 

helhetssyn vilket innebar att individens problem skulle ses i förhållande till hela den sociala 

situationen. Den sociala situationen handlar om vilka möjligheter individen har att få arbete 

och bostad men också om hur individen kan undvika segregation, utslagning och fattigdom. 

Enligt den då nya lagen skulle socialtjänsten sträva efter att hitta lösningar på individens 

 7



problem samt främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Handläggningen av 

enskilda ärenden ska präglas av frivillighet och självbestämmande (Norström & Thunved, 

2003). Enligt Byberg (2002) kan man anta att det fanns förhoppningar om att det inte längre 

skulle vara lika skamfullt att få socialbidrag. Nytt i denna lag var också att arbetslösa 

arbetsföra människor kunde vara berättigade till socialbidrag vilket de inte varit tidigare 

(Trygged, 1998). Under 1990-talet ökade kostnaderna för socialbidrag och bidragstiderna blev 

längre och arbetslösheten ökade. I takt med att den allmänna levnadsstandarden har förbättrats 

så har också villkoren för socialbidragstagare förbättras (Jonasson, 1996). 

 

2.2 Socialtjänstlagen 

Den 1 januari 2002 trädde den nya socialtjänstlagen (2001:453) i kraft. Grundtankarna i 

socialtjänstreformen från 1982 finns fortfarande kvar men under 1990-talet fick reformen hård 

kritik och det har gjorts en del ändringar av socialtjänstlagen under åren. Det har bland annat 

gjorts en indelning av socialbidraget i form av en riksnorm som är en schablonberäknad del 

samt en del som är individuellt anpassad. Riksnormen är densamma för hela landet och 

tydliggör vilken rätt individen har till ekonomiskt bistånd (Åström, 2000). En annan av 

förändringarna är att individens rätt till ekonomiskt bistånd har ökat samt rätten att överklaga 

beslut har vidgats till att gälla alla typer av bistånd. Ytterligare en viktig förändring i lagen är 

införandet av ett förstärkt barnperspektiv i enlighet med FN:s barnkonvention. Denna innebär 

att barnets bästa alltid ska beaktas samt att barnet ska ha rätt att komma till tals vid åtgärder 

som rör barn (Norström & Thunved, 2003).   

 

Enligt socialtjänstlagen ska allt bistånd prövas enligt kap 4 1 § SoL (Norström & Thunved, 

2003). Med hjälp av den nya lagen ska alla människor ha rätt till skälig levnadsnivå och den 

som inte har tillräckliga inkomster i förhållande till skäliga utgifter ska kunna få ekonomisk 

hjälp (Socialstyrelsen, 2003). Socialbidraget ska vara en rättighet och kan fås när alla andra 

resurser är uttömda eller otillräckliga. Det är viktigt att den som behöver socialbidrag för sin 

försörjning bemöts med respekt och det ska inte behöva kännas förnedrande att få denna hjälp 

(Norström & Thunved, 2003). Socialtjänsten ska arbeta för att frigöra och utveckla enskilda 

och gruppers egna resurser men insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den 

enskilde (Socialstyrelsen, 2003). 
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2.2.1 Rätten till socialbidrag   

Socialpolitiken omfattar alla medborgare och består av två olika principer, 

inkomstbortfallsprincipen och principen om att alla medborgare ska omfattas av ett 

grundläggande skydd. Inkomstbortfallsprincipen täcker de tillfällen då vi har inkomstbortfall 

på grund av sjukdom, föräldraledighet, ålder eller liknande. Vid dessa tillfällen fungerar 

principen som ett försäkringssystem och vi har då rätt till viss kompensation för vårt 

inkomstbortfall. Den andra principen är relaterad till vårt försörjningsbehov och utgår från att 

alla medborgare skall omfattas av ett grundläggande skydd och denna rättighet har alla oavsett 

tidigare inkomster. Exempel på detta är barnbidrag och folkpension. I vårt 

socialförsäkringssystem finns också selektiva bidrag i form av behovsprövade och 

inkomstprövade bidrag så som bostadsbidrag (Norström & Thunved, 2003). Socialbidraget är 

helt individuellt behovsprövat och utgör det yttersta skyddsnätet för den som inte kan försörja 

sig på något annat sätt. Enligt socialtjänstlagen ska den som inte själv kan tillgodose sina 

behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning och/eller livsföring i övrigt. Med försörjning menas att bidragstagaren har rätt till 

medel för att klara mat, hyra och andra levnadsomkostnader och med livsföring i övrigt menas 

annat som är av betydelse när det gäller att bedöma om en människa har skälig levnadsnivå. 

Viktigt är också att biståndet ska utformas på ett sådant sätt att det stärker individens 

möjligheter att leva ett självständigt liv (Byberg, 2002).       

 

Som en förutsättning för att få rätt till bistånd så krävs det att klienten själv saknar förmåga att 

tillgodose sina behov. Klienten har inte rätt till bistånd om hon eller han inte försöker bidra till 

sin försörjning efter förmåga. Är man arbetslös är man skyldig att söka arbete enligt 

socialtjänstens anvisningar eller delta i utbildning. En annan förutsättning är att söka alla de 

andra former av bidrag som finns att få, till exempel bostadsbidrag och a-kassa. Finns egna 

ekonomiska tillgångar så måste dessa utnyttjas innan det går att få försörjningsstöd (Norström 

& Thunved, 2003). 

 

2.3 Utvecklingen av socialbidragen 

Den vanligaste anledningen till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten är för att 

söka ekonomisk hjälp och socialbidrag är därmed också den insats som berör flest individer. 

Under 2001 fick omkring fem procent av befolkningen, ca 470 000 personer, socialbidrag 

någon gång under året. Kostnaden för detta uppgick till knappt nio miljarder kronor 
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(Socialstyrelsen, 2003). Antalet personer med socialbidrag har minskat sedan 1990-talet men 

kostnaderna har ökat. Ungefär 30 procent av socialbidragstagarna är utrikes födda (Franzén, 

2000). De utländska bidragshushållen har haft socialbidrag under längre perioder och har fått 

högre belopp utbetalda jämfört med de svenska bidragshushållen. Ensamstående kvinnor med 

barn är den största bidragsgruppen vilket delvis beror på låga löner. De som står för de största 

kostnaderna är de långvariga socialbidragstagarna (Bergmark, 2000b). För att bryta det 

långvariga socialbidragstagandet behövs aktiva åtgärder i form av samverkan mellan 

socialtjänst och andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det 

behövs också mer forskning och metodutveckling för att effektivisera och studera insatserna 

(Socialstyrelsen, 2003).        

 

2.4 Faktorer bakom socialbidragstagande 

Socialbidragen har en central position inom den svenska socialpolitiken. Det finns en rad 

strukturella och individuella orsaker till att människor behöver socialbidrag för sin försörjning 

och det har gjorts ett antal empiriska studier för att förklara dessa faktorer (Bergmark, 2000a). 

Inom forskning på området har man oftast fokuserat på antingen strukturella samhällsfaktorer 

eller individuella faktorer för att förklara bidragsbehovet (Byberg, 2002).    

 

2.4.1 Strukturella faktorer 

En av de strukturella faktorer som påverkar bidragsbehovet är arbetsmarknaden. Arbetslöshet 

är en vanlig orsak till att människor inte kan försörja sig av egen kraft (Bergmark, 1991). Men 

hög arbetslöshet behöver inte innebära en ökning av socialbidragstagandet. Andelen som är 

berättigad till någon form av arbetslöshetsförsäkring har visat sig vara av större betydelse. En 

tredjedel av de vuxna bidragstagarna under 2001 var arbetslösa utan ersättning från någon 

arbetslöshetsförsäkring (Byberg, 2002). En del av dem som har arbetslöshetsförsäkring får ett 

kompletterande bistånd för att de har för låg ersättning för att kunna försörja sig själva 

(Socialstyrelsen, 2003). Demografiska förhållanden är också en viktig strukturell faktor och 

kommunernas andel ensamstående personer har betydelse för bidragskostnaderna (Bergmark 

& Sandgren, 1998). Andelen personer, både med och utan barn, innebär en större 

bidragskostnad för kommunerna. Även andelen utländska medborgare är en faktor som 

påverkar kostnaderna. En annan betydande strukturell faktor är kommuninvånarnas inkomster 

(Byberg, 1998).  
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Vad det gäller migrationsförhållanden så är det stor variation i socialbidragstagandet bland 

invandrare1. Hur länge man har varit i Sverige och var ifrån man kommer är en faktor som 

påverkar bidragsbehovet (Byberg, 2002). Enligt den offentliga statistiken från 1990-talet så 

var cirka 30 procent av de bidragsberoende hushållen utländska. Så mycket som 50 procent av 

de totala socialbidragskostnaderna gick till dessa hushåll. Socialbidragskostnaderna för den 

svenskfödda delen av befolkningen och för invandrare går inte att jämföra med varandra 

eftersom att grupperna skiljer sig på många sätt. Till exempel vad det gäller utbildningsnivå 

och åldersfördelning men också i hur länge de har varit i Sverige påverkar i allra högsta grad. 

Dessutom ser de olika invandrargrupperna mycket olika ut och de går därför inte heller att 

jämföra med varandra. Många invandrare som nyligen har kommit till Sverige har oftast 

ingen möjlighet att blir självförsörjande då de inte behärskar språket och inte omfattas av våra 

socialförsäkringar. Det är viktigt att ha i åtanke när man studerar invandrares 

socialbidragstagande att socialbidrag används som ett försörjningsstöd för nyanlända 

invandrare (Franzén, 2000).  

      

2.4.2 Individuella faktorer 

Socialbidragstagarnas hälsa och sociala förhållanden har visat sig vara sämre än för övriga 

befolkningen och även de psykiska problemen har varit större (Bergmark, 1991). För att 

undersöka dessa faktorer har man inom den tidigare forskningen använt sig av enkäter eller 

gjort intervjuer med klienter. Missbruksproblem är en vanlig individuell faktor och 

socialbidragstagarna har sämre ekonomiska resurser än övriga befolkningen. Vad det gäller 

utbildning så är det många som är lågutbildade och kommer från familjer med låg utbildning. 

Bristen på utbildning leder också ofta till lågavlönade jobb vilket i sin tur leder till att 

ensamstående har svårare att klara sig och svårare att ha en ekonomisk buffert (Byberg, 

2002).  

 

Detta är en del av de individuella faktorer som påverkar bidragstagandet men det är 

egentligen svårt att säga att de bidragsberoende har annat gemensamt än att de inte klarar sin 

försörjning själva (Isaksson & Svedberg, 1987). Individens ekonomiska resurser har stor 

inverkan på hälsan och många studier visar att dålig ekonomi och låg betalningsförmåga har 

ett klart samband med ohälsa (Bergmark, 1991). Det är dock svårt att veta om det är den 

                                                 
1 Begreppet invandrare används om alla personer som är utrikes födda (Franzén, 2000). 
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dåliga ekonomin som skapar ohälsa eller om det är ohälsan som gör att man får problem med 

försörjningen (Byberg, 2002).    

 

2.5 Organisationens betydelse 

Hur kommunen har organiserat sitt arbete med socialbidrag har betydelse för kommunens 

socialbidragskostnader. För att socialtjänsten ska kunna arbeta på ett effektivt sätt med 

socialbidragstagarna så krävs det enhetliga och tydliga direktiv från kommunledningen. Det 

måste också formuleras tydliga mål för verksamheten och ett utvecklat arbetssätt. Detta är 

viktigt för att kunna minska bidragstagandet och har betydelse för klienternas möjlighet att bli 

självförsörjande (Socialstyrelsen, 1995). Den kanske största organisatoriska uppdelningen 

inom socialtjänsten är att socialkontoren arbetar integrerat eller specialiserat. Integrerat 

innebär att allt arbete inom individ- och familjeomsorgen finns inom en och samma 

arbetsgrupp. Vid en specialiserad organisation är det uppdelat på olika enheter som till 

exempel en ekonomi-, en missbruks- och en barn- och familjeenhet (Bergmark, 2000a). Enligt 

Byberg (2002) så är det stor del av kommunerna som har specialiserade enheter för 

socialbidragsarbetet och det är mycket vanligt med särskilda enheter för ekonomiskt bistånd. 

Det har under de senare åren blivit ännu vanligare med en allt mer specialiserad socialtjänst 

men det har inte forskats särskilt mycket på området (Bergmark, 2000a).  

 

En annan organisatorisk indelning som har blivit vanlig inom socialbidragsarbetet är att ha 

särskilda mottagningsgrupper eller mottagningsfunktioner. Mottagningen är ofta den 

socialbidragssökandes första kontakt och vid denna fösta kontakt försöker socialarbetaren få 

en bild av den sökandes problem. Avsikten är att det sedan ska bli lättare att utreda eller 

hänvisa vidare till andra former av hjälp (Bergmark, 2000a). Ofta är det organiserat på ett 

sådant sätt att kontakten med mottagningsgruppen är i form av telefonkontakt. Minas (2005) 

har studerat socialtjänstens telefonmottagningar och kommit fram till att 

telefonmottagningarna är en mycket viktig del i socialtjänstens verksamhet. Redan i 

mottagningen fattas det avgörande beslut angående vem som får komma på nybesök och vem 

som har möjlighet att få socialbidrag. Telefonmottagningens beslut har konsekvenser för såväl 

den bidragssökande som kommunens kostnader för socialbidrag.  Mottagningens telefontider 

är avgörande vad det gäller tillgänglighet för de socialbidragssökande (Minas, 2005).    
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2.6 Krav 

Att avgöra vilka krav som ska ställas på den bidragssökande samt kontrollera att de uppfylls 

är några av handläggarnas uppgifter. Många av de arbetsmetoder som tillämpas har allt större 

inslag av krav och kontroll av klienterna. Bland de krav som ställs är att socialbidragstagarna 

är skyldiga att efter förmåga bidra till sin försörjning. Om klienten inte gör detta kan denne 

inte heller få socialbidrag. De ökade kraven kan bero på kommunernas försämrade ekonomi 

samtidigt som socialbidragskostnaderna har ökat (Byberg, 2002).  

 

Under slutet av 1980-talet utvecklades den så kallade Uppsalamodellen med utgångspunkt att 

alla människor vill och kan klara sig själv utan hjälp från socialtjänsten. Där ligger ansvaret 

om att bli självförsörjande främst hos klienten och det ställs höga krav på arbetssökande 

aktiviteter. Enligt Uppsalamodellen räcker det inte att söka jobb på Arbetsförmedlingen utan 

klienten ska själv söka upp arbetsgivare och erbjuda sin arbetskraft. Syftet var att minska 

bidragstiden och hjälpa klienten till andra försörjningsmöjligheter (Milton & Bergström, 

1998). Modellen har haft stor genomslagskraft och många kommuner arbetar efter vissa delar 

av modellen. Det som många kommuner har tagit efter är att ställa högre krav på klienterna 

vad gäller ansvar och att aktivt söka jobb. Uppsalamodellen har även fått en hel del kritik och 

det är ytterst få kommuner som tillämpar modellen fullt ut (Bergmark, 2000a). Centrum för 

utvärdering av socialt arbete (CUS) konstaterar i en effektstudie av modellen ”…att 

socialbidragstagarna i Uppsalamodellen inte uppbär socialbidrag under kortare tid eller att 

de har större chanser att få reguljärt arbete eller påbörja utbildning än jämförelsegruppen” 

(Milton & Bergström, 1998, s. 28).  

 

De flesta kommuner tillämpar vissa delar av modellen bland annat i form av den så kallade 

arbetslinjen. Arbetslinjen innebär en strävan efter full sysselsättning för befolkningen. Den 

som är arbetslös ska i första hand erbjudas arbete eller utbildning (Socialstyrelsen, 2004b). 

För att vara berättigad till socialbidrag krävs att den arbetslöse medverkar i socialtjänstens 

utredning om personens arbetsförmåga samt står till arbetsmarknadens förfogande och är 

villig att ta de jobb som eventuellt erbjuds (Trygged, 1998). Det ställs ofta höga krav på den 

arbetslöse att denne ska bidra till sin försörjning. På människor under 25 år ställer 

socialtjänsten som regel större krav i form av att de måste delta i praktik eller utbildning för 

att nå högre kompetens (Socialstyrelsen, 2004b). 
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I Bybergs studie (2002) framkommer att de kommuner som anser att de ställer höga krav på 

socialbidragsklienter har lägre kostnader för socialbidrag än de kommuner som ställer lägre 

krav. I de så kallade högkostnadskommunerna uppgav man att klienternas ekonomiska 

uppgifter endast kontrolleras om man misstänker att de inte är sanningsenliga. I 

lågkostnadskommunerna anser man att både krav och kontroll är stora och där görs även 

regelbundna uppföljningar av klienterna (Byberg, 2002).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I det föreliggande kapitlet beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inled med 

en kort beskrivning av organisationer och därefter beskrivs gräsrotsorganisationen och 

gräsrotsbyråkraten. 

 

3.1 Organisationer 

Organisationer har en allt större roll i människors liv och är allt viktigare för 

samhällsutvecklingen. I takt med att befolkningen ökar, ökar också antalet 

intresseorganisationer och offentliga organisationer. Genom att analysera organisationer kan 

vi förstå de centrala mekanismerna i mänsklig interaktion men också konstatera att 

organisationer har makt och det är i organisationen makten fördelas (Ahrne & Hedström, 

1999).  

 

Organisationer består av människor och är helt beroende av dessa. Organisationen är inte 

beroende av de enskilda individerna men beroende av en specifik grupp individer. En specifik 

grupp är till exempel de anställda på en arbetsplats, det räcker inte med att vem som helst går 

dit. Individerna i en organisation kan bytas ut och ändå finns organisationen kvar vilket också 

innebär att organisationen är mer än en tillfällig grupp (Ahrne, 1999). En individ tillhör olika 

organisationer på olika sätt i olika sammanhang, till exempel i form av att vara medlem eller 

anställd i så kallade formella organisationer. Att tillhöra en organisation som anställd eller 

medlem ses ofta som frivilligt men det finns också ofrivilliga former som till exempel 

släktskap, vilket inte själv kan väljas. Även om en individ frivilligt tillhör en formell 

organisation genom att vara anställd så kan individen inte själv fritt välja vilka organisationer 

denna vill tillhöra. Det är de som redan är medlemmar i organisationen som bestämmer vilka 

som ska ingå. Som medlem i en organisation så finns det regler som måste följas och 

individen är inte längre fri att göra som den vill. De flesta organisationer bygger på frivillighet 

och individerna har i och med sitt medlemskap valt att acceptera att bli kontrollerade och 

styrda av organisationen. Det måste finnas gemensamma intressen för att organisationen ska 

fungera (Ahrne, 1999). När man studerar myndigheter som organisationer så är det viktigt att 

komma ihåg att dessa i hög grad styrs av faktorer utanför organisationen (Johansson, 1992).   
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Teoretiskt sett kan vi förstå organisationer som en länk mellan samhällets mikro- och 

makronivåer. ”Samhällsstrukturen formas genom interaktion mellan organisationer samtidigt 

som organisationer utgör de viktigaste formativa elementen i människors vardagsliv. I 

organisationer förvandlas och samordnas människors handlingar till samhällsprocesser” 

(Ahrne & Hedström, 1999, s. 6). 

 

3.2 Gräsrotsorganisationen 

Statliga och kommunala myndigheter är exempel på formella organisationer och där återfinns 

bland annat socialtjänst, skola, sjukvård och polis. Det finns en rad olika begrepp för att 

beskriva denna typ av organisationer, Lipskys (1980) street-level bureaucracy, Hasenfelds 

(1983) human service organization och Johanssons (1992) gräsrotbyråkrati. För att beskriva 

socialtjänsten som en formell organisation används här benämningen gräsrotsorganisation.  

 

Gemensamt för gräsrotsorganisationer är att de arbetar med myndighetsutövning. Det är 

människor som är arbetsredskapen och förväntas ge någon form av specificerad service 

genom direktkontakt till vissa grupper av medborgarna (Lipsky, 1980). Socialtjänsten är en 

gräsrotsorganisation och styrs av socialtjänstlagen. Lagen innebär myndighetsutövning inom 

flera områden bland annat när det gäller beslut om socialbidrag (Johansson, 1992). Samhället 

är beroende av gräsrotsorganisationerna och det är viktigt att de fungerar tillfredställande för 

att kunna tillgodose medborgarnas behov (Prottas, 1979).  

 

Gräsrotsorganisationens arbete går att dela in i två delar. Den ena fokuserar på vilken typ av 

personer som har kontakt med organisationen och den andra fokuserar på förhållningssätt och 

hur organisationens mål ska uppnås (Hasenfeld, 1983). Enligt Hasenfeld (1983) kan 

gräsrotsorganisationen ha tre olika förhållningssätt för att uppnå organisationens mål: people-

processing, people-sustaining och people-changing. People-processing innebär att klienten 

ska få hjälp att hitta stöd eller aktivering inom andra gräsrotsorganisationer och så snart som 

möjligt slussas vidare till andra instanser eller till själv klara sin försörjning. Förhållningssätt 

som är people-sustaining innebär att man vill hålla kvar klienten inom gräsrotsorganisationen 

(Hasenfeld, 1983). Detta kan vara när det gäller klienter som handläggaren upplever oro för 

och gräsrotsorganisationen kan då välja att hålla kvar klienten för att hålla denne under 

uppsikt. Slutligen Hasenfelds (1983) people-changing som innebär att hjälpa klienten med att 

ge denne kunskaper eller avhjälpa beteenden. Det huvudsakliga målet med arbetet med 
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socialbidrag kan beskrivas som people-processing då det är socialtjänstens mål att klienten 

ska hitta andra inkomster än socialbidrag (Hasenfeld, 1983).     

 

3.3 Gräsrotsbyråkraten 

Myndighetsorganisationer är hierarkiskt uppbyggda och i de lägsta skikten finner vi 

gräsrotsbyråkraten (Johansson, 1992). En gräsrotsbyråkrat är en tjänsteman som i sitt arbete 

har direktkontakt med medborgarna och har viss handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. Gräsrotsbyråkraten ska också försöka tillgodose medborgarens intressen och 

ska arbeta med denne som en enskild individ (Lipsky, 1980). Lipsky (1980) poängterar att det 

endast är de som arbetar i direkt kontakt med medborgarna som är gräsrotsbyråkrater. 

Gräsrotbyråkratens handlingsfrihet styrs av att myndighetsorganisationen ska verkställa 

politiskt fattade beslut och direktiv (Johansson, 1992). Esping har beskrivit gräsrotsbyråkrater 

som ”de byråkrater som svensken möter i alla slags offentliga situationer och de som längst 

ner i de offentliga hierarkierna skall verkställa det som politiker och högre myndigheter 

beslutat om” (Johansson, 1992, s. 16). Medborgarna som gräsrotsbyråkraten arbetar med 

inom socialtjänstens organisation omvandlas genom kontakten till klienter. Kontakten mellan 

gräsrotsbyråkrat och klient är både en kontakt mellan organisation och individ och en kontakt 

mellan människor. Det finns en inbyggd konflikt arbetet som gräsrotsbyråkrat i och med att 

både vara hjälpare och människa samt att representera organisationen i form av 

myndighetsutövare (Lipsky, 1980). Johansson kallar detta ”klientrelationens dubbla 

karaktär” (Johansson, 1992, s. 50). Gräsrotsbyråkraten är beroende av klienterna eftersom att 

klienterna måste utnyttja de tjänster som erbjuds för att gräsrotsbyråkratens arbete ska fylla 

någon funktion. Klienternas behov och egenskaper påverkar också gräsrotsbyråkratens arbete 

(Johansson, 1992). Ofta upplever gräsrotsbyråkraten att det finns för lite resurser för att kunna 

utföra arbetet på ett bra sätt. För många klienter och för lite tid är två aspekter som upplevs 

som de största hindren (Lipsky, 1980).   

 

3.3.1  Klientkonstruktionen  

Eftersom att alla individer är unika är de svåra att hantera för organisationen. Individen måste 

därför konstrueras om för att bli hanterbar. I praktiken innebär detta att individen blir en 

klient, vilket inte bara är en social konstruktion utan också en organisatorisk konstellation. En 
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och samma individ kan konstrueras till klient inom många olika organisationer eftersom att de 

olika organisationerna bara tar hänsyn till en lite del av individens egenskaper. Till exempel är 

klienten socialbidragstagare inom socialtjänsten och inom sjukvården patient. Organisationens 

specialiseringsområde skapar de ramar som gräsrotsbyråkraten arbetar efter vid 

klientkonstruktionen. Konstruktionsprocessen består av två delar, en standardiserad och en 

kategoriserad. Individen standardiseras genom att förminskas till de variabler som passar 

inom organisationens område. Därefter sker kategoriseringen genom att de standardiserade 

egenskaperna ska passas in i en passande administrativ kategori. När detta skett har individen 

blivit en klient och fått en byråkratisk identitet. Denna process är ofta komplicerad eftersom 

att det handlar om en social process (Johansson, 1992). 

 

Organisationen sätter upp gränser och avgör om en klient ska accepteras. Gränserna är olika 

för olika gräsrotsorganisationer och kan till exempel vara geografiska, ekonomiska och 

hälsoinriktade. Inom socialtjänsten kan faktorer som ålder, inkomst, bostad och familj 

innebära gränsdragningar. Gränsdragningar kan vara godtyckliga och det kan uppstå 

konflikter kring vart gränsen ska dras. Hur klienten agerar vad det gäller krav och önskemål 

kan gör gränsdragningen ännu mer komplicerad. Ju bättre klienten passar in organisationens 

administrativa kategorier desto mindre motsättningar mellan klient och organisation 

(Johansson, 1992).  

 

3.3.2 Gräsrotsbyråkraten och klienten 

Förhållandet mellan gräsrotsbyråkrat och klient är ojämlikt. Medborgaren vänder sig till 

gräsrotsorganisationen, till exempel socialtjänsten, och blir då en klient (Hasenfeld, 1983). 

Klienten hänvisas till ett socialkontor och en bestämd handläggare. Gräsrotsbyråkraten har 

rätt att fatta beslut och att ställa krav på klienten. Handläggaren har information och 

kunskaper om organisationen och samhällets resurser vilket inte klienten har (Johansson, 

1992). Enligt Lipsky (1980) finns det stor risk att fatta fel beslut när arbetsbelastningen är hög 

och det är ont om tid. Gräsrotsbyråkratens arbete kan få stora konsekvenser för individen.  

 

Gräsrotbyråkraten har en betydande makt i relation till klienten. Det är gräsrotsbyråkraten 

som bestämmer över de organisatoriska resurserna och kan belöna eller bestraffa klienten. För 

gräsrotsbyråkraten är klienten en i mängden medan det för klienten kan handla om kontakt 

med enbart denna gräsrotsbyråkrat. Det är gräsrotsbyråkraten som bestämmer tid och innehåll 
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i möten med klienten och gräsrotsbyråkraten befinner sig nästa alltid på ”hemmaplan”. Detta 

är faktorer som påverkar beroendeförhållandet för klienten (Lipsky, 1980). Hemmaplan kan 

för gräsrotbyråkraten också betyda att det är denna som har kunskaperna om organisationen. 

Ofta har klienten dålig kännedom om hur organisationens arbete fungerar och har då svårt att 

ifrågasätta och ställa krav (Johansson, 1992). Klienten har begränsade möjligheter att jämna 

ut obalansen men genom att skaffa sig kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter så 

förbättras situationen. Att kräva att alltid få träffa samma tjänsteman kan skapa en mer 

personlig relation vilket också kan påverka på ett positivt sätt i form av att tjänstemannen blir 

mer intresserad av att hjälpa i klienten (Johansson, 1992). 
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4. METOD 
I detta kapitel presenteras till en början det material som har använts. Därefter beskrivs 

tillvägagångssätt och databearbetning. Slutligen förs en verifieringsdiskussion.   

 

Detta är en kvantitativ, empirisk och deskriptivt inriktad rapport. Empirisk innebär att 

beskriva och förklara samhällsproblem och deskriptiv betyder beskrivande. Deskriptiv 

används som beteckning på arbetssätt som utgår från opartiska observationer av verkligheten 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004). Denna rapport innefattar en 

sekundärdataanalys då materialet redan var insamlat för en annan studie gjord av IMS vid 

Socialstyrelsen. 

 

4.1 Material och tillvägagångssätt 

Litteratursök har gjorts i databaserna LIBRIS och ArtikelSök med sökorden socialbidrag, 

krav, handläggare. Större delen av den litteratur som har använts återfinns på 

Socialhögskolans bibliotek.  

 

4.1.1 Material 

Rapporten är baserad på ett material från ett forskningsprojekt om socialbidrag som Institutet 

för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) bedriver. Materialet är insamlat i fyra 

kommuner där det har gjorts intervjuer med klienter och handläggare om ett och samma 

ärende med hjälp av strukturerade formulär (se Bilaga)2. Undersökningen gjordes under 

perioden april 2002 – februari 2003. Huvudsyftet med IMS studie är att ge en systematisk 

beskrivning av de arbetssätt som förekommer i enskilda socialbidragsärenden, detta genom att 

fokusera på de minsta byggstenarna i handläggarnas klientarbete. De viktigaste frågorna är 

vad socialarbetare gör i bidragsärenden, hur de arbetar och varför de arbetar som de gör 

(Puide, 2002). Till den föreliggande uppsatsen har en kommun valts för att få ett mer 

lätthanterligt material. 

 

                                                 
2I denna bilaga redovisas endast de frågor som använts till föreliggande rapport. För att få tillgång till hela 
frågeformulären kontakta IMS, Socialstyrelsen Stockholm. 
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4.1.2 Kommunurval  

De fyra kommunerna är utvalda efter en rad olika kriterier. Viktiga faktorer vid urvalet var att 

kommunerna inte fick ha färre än 20 000 invånare, och inte högre öppen arbetslöshet än fem 

procent. Kommuner med stort antal flyktingar och invandrare uteslöts då nyanlända flyktingar 

handläggs annorlunda. De valda kommunerna ska representera olika typer av kommuner. En 

förortskommun, en större stad, en medelstor stad samt en mindre stad. Viktigt var också att 

två av kommunerna skulle ha en specialiserad organisation och två av kommunerna en 

integrerad organisation för handläggning av försörjningsstöd. Att arbetet med ekonomiskt 

bistånd är integrerat innebär att alla socialsekreterare arbetar med alla typer av ekonomiska 

biståndsärenden. Av ekonomiska skäl har kommuner som ligger allt för långt från Stockholm 

valts bort (Puide, 2004).     

 

Den kommun som är utvald till föreliggande rapport är en förortskommun med en integrerad 

organisation för handläggning av försörjningsstöd. Faktorer som var avgörande när 

kommunen valdes ut var kommunens storlek och dess närhet till Stockholm. Ansvarig på 

socialförvaltningen i kommunen, liksom ansvariga vid IMS, har givit sitt godkännande att 

materialet används i uppsatsen. 

4.1.3 Kommunbeskrivning 

Den valda kommunen hade ca 40 000 invånare varav en femtedel var utrikes födda3. En stor 

del av de utrikes födda kommer från Norden. Arbetslösheten bland kommunens invånare var 

cirka tre procent och andelen socialbidragstagare var fyra procent under år 2002. 

 
Tabell 4.1   Bakgrundfakta för kommunen – invånarantal, andel invandrare, arbetslöshet, andel 

socialbidragstagare och socialbidragskostnader. Antal, procent och tkr.  
Antal invånare 37 444 
Andel utrikes födda i procent     20 
Arbetslöshet i procent     3,1 
Andel socialbidragstagare i procent      4 
Utbetalt socialbidrag, tkr 24 786 
Källa: Puide (2004). 
 

4.1.4 Kommunens organisering av socialbidrag 

Social- och omvårdnadsförvaltningen var uppdelad i fyra avdelningar och vuxenavdelningen 

ansvarade för enheten för ekonomiskt bistånd.  Till enhet för ekonomiskt bistånd hör också 

                                                 
3 Alla uppgifter avser basundersökningsåret 2002. 
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flyktingmottagning, skuldsanering, samverkansprojekt, bostadsförtur, dödsboanmälningar, 

platsackvirering OSA samt arbets- och feriepraktik. Inom enheten fanns en 

mottagningsfunktion bestående av erfarna handläggare som tog emot nya biståndssökande. 

Det fanns också en person som handlägger de ärenden som rör klienter som inte har möjlighet 

att påverka sin ekonomiska situation (Puide, 2005). 

 

Socialbidragsarbetet var integrerat vilket innebär att alla socialsekreterare arbetar med alla 

typer av ekonomiska biståndsärenden. Detta gäller även mottagningsfunktionen som det var 

fyra socialsekreterare som turades om att ansvara för. Den socialbidragssökandes första 

kontakt är med mottagningen. Redan vid kontakten med mottagningen ges information om 

bistånd och vilka regler som gäller och en första bedömning görs av den sökandes rätt till 

ekonomiskt bistånd. Det fanns viss specialisering bland de socialsekreterare som handlägger 

kvinnofridsärenden, flyktigmottagning, skuldsanering, hyresskulder, bostadsförtur, 

praktiksamordning och dödsboanmälningar (Puide, 2005).  

 

På enheten för ekonomiskt bistånd fanns det tolv stycken handläggare under hösten 2002 och 

elva av dessa arbetade på kontoret under intervjuperioden. Samtliga var kvinnor och alla var 

anställda som socialsekreterare. Sju av handläggarna hade socionomexamen och ytterligare 

två personer hade högskoleexamen inom närliggande område. Vad det gäller anställningsform 

var åtta stycken handläggare tillsvidareanställda och tre stycken hade vikariat. I genomsnitt 

hade handläggarna tio års erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och de hade arbetat på 

samma kontor i genomsnitt sex år (Puide, 2005). 

 

4.1.5 Klient- och handläggarurval 

Urvalet är baserat på klienter som är aktuella för ekonomiskt bistånd eller ansökte om 

ekonomiskt bistånd under undersökningens genomförande. Urvalet av klienter och ärenden 

har sedan gjorts efter de listor över inbokade besök av personer som ska ansöka om 

ekonomiskt bistånd. De inbokade klienter som inte kom på sin besökstid har strukits. Dessa 

har vanligtvis fått en ny tid några dagar senare och har då fått en ny chans att blir utvalda till 

intervju (Puide, 2004). 

 

Klienturvalet är gjort med hjälp av en modifierad form av tidssampling. På besökslistorna 

ordnades handläggarna från 1 – N. Den första besökaren hos någon av handläggarna valdes ut 
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slumpmässigt. Därefter valdes den besökare som var inbokad vid nästa besökstid hos den 

handläggare som stod i tur på listan. De handläggare som inte hade besök inbokade hoppades 

över och besöket hos nästa handläggare i ordning valdes. Detta tillvägagångssätt har 

utarbetats vid Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och har prövats tidigare. 

Stor hänsyn fick tas till att det var många besökare som uteblev och då fick man ta nästa 

besök som fanns på listan. Klienturvalet styrde till viss del valet av handläggare, men denna 

urvalsprocess kom i sin tur att omfatta samtliga handläggare vid enheten för ekonomiskt 

bistånd i kommunen (Puide, 2004). 

 

4.1.6 Intervjuerna och formulären 

I varje ärende är både klient och handläggare intervjuade utifrån strukturerade formulär och 

på så sätt finns det två intervjuer kring ett och samma ärende. Det har använts två olika 

frågeformulär, ett handläggarformulär och ett klientformulär. I formulären finns ett fåtal 

öppna frågor och vissa frågor har många svarsalternativ. Formulären innehåller frågor kring 

klienternas bakgrund och uppväxtvillkor, försörjnings- och sysselsättningssituation, hälso- 

och levnadsförhållanden, kontakter med andra myndigheter och erfarenhet från socialtjänst. 

Det har också använts ett personalformulär för att ta reda på handläggarnas utbildning och 

arbetserfarenhet (Puide, 2004). Formulären är konstruerade av personal på IMS. Intervjuerna 

har gjorts av totalt fyra personer, både projektmedarbetare och inhyrda högskolestuderande i 

sociologi och socialt arbete. Intervjupersonerna befann sig på socialkontoret vissa dagar i 

veckan under fem månaders tid (Puide, 2004). Till föreliggande rapport har vissa av dessa 

frågor valts ut för att besvara syfte och frågeställningar (se Bilaga). 

 

4.1.7 Intervjuer med klienter och handläggare 

Handläggarna fick i förväg veta vilka besökare som valts ut. När handläggaren hämtade 

besökaren från väntrummet presenterades intervjuaren som då kort fick informera om 

undersökningen och be om en intervju efter klientens möte med handläggaren. Om klienten 

accepterade så genomfördes intervjun direkt efter mötet och detta gjordes i ett angränsande 

rum. Vid intervjun var enbart klienten och intervjupersonen med. Varje intervju tog cirka en 

halvtimme förutom de med tolk som tog något längre tid. Efter intervjun har klienten blivit 

tillfrågad om ärendet får följas upp genom intervju med handläggaren. Klienten har då också 

blivit ombedd att ge sitt skriftliga samtycke till att vara med i undersökningen (Puide, 2004). 
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I anslutning till klientintervjun har intervjun med handläggaren genomförts i den mån tid 

funnits. Detta har som regel varit samma dag eller någon dag senare. Handläggaren till den 

klient som intervjuats deltog i undersökningen efter klientens samtycke. En intervju med 

handläggare har tagit cirka en halvtimme och det har inte varit något bortfall. Handläggarna 

har också intervjuats om deras utbildning och erfarenhet vid ett separat tillfälle (Puide, 2004).  

 

4.1.8 Bortfall 

I basundersökningen var det ett lågt bortfall. Bortfallet bestod av klienter som vägrade delta 

av personliga skäl eller på grund av tidsbrist. I den aktuella kommunen har 155 klienter och 

elva handläggare intervjuats i basundersökningen. Det var endast elva personer, omkring sju 

procent, som inte deltog. En av de tolv handläggarna har fallit bort på grund av en längre 

ledighet.   

 

4.2 Databearbetning 

De data som IMS samlat in är inregistrerade i SPSS-filer och har bearbetats i samma program. 

Totalt är det 155 klientenkäter och 155 handläggarenkäter. För att kunna besvara 

frågeställningar samt uppnå uppsatsens syfte har ett antal frågor ur formulären valts ut av mig 

personligen. Frågorna är hämtade från både klientenkäten och handläggarenkäten (se Bilaga). 

De variabler som använts till denna rapport har bearbetats i SPSS av mig personligen. I de fall 

sambandsmått redovisas är de ett resultat av χ2–test. 

 

4.3 Generaliserbarhet 

I och med att denna studie endast undersöker en kommun så går det inte att göra några 

långtgående generaliseringar. Urvalet av klienter och ärenden är representativa för alla 

personer som sökte ekonomiskt bistånd i samband med besök på socialkontoret under 

intervjuperioden. Resultaten kan därmed generaliseras till alla personer som sökte ekonomiskt 

bistånd vid socialförvaltningarna under intervjuperioden i den valda kommunen. Även 

resultaten kring allmänna frågor inom socialt arbete kan generaliseras till samtliga 

handläggare av ekonomiskt bistånd i kommunen då samtliga av dessa har deltagit i 

undersökningen. 

 24



4.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas ”att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2004, s. 61) och att det vi undersöker är relevant för studien. 

Reliabilitet innebär att det som ska mätas mäts på ett tillförlitligt sätt. 

 

En fördel med materialet är att det är insamlat och registrerat av personal på IMS. Personalen 

är specialiserad på just socialbidragsfrågor och vissa har också specialistkunskaper i statistik. 

En annan fördel är att det är strukturerade frågeformulär där det inte ges utrymme för några 

eventuella tolkningar eller missförstånd av intervjuarna. Risk för inmatningsfel finns alltid 

vad det gäller datamaterial men det finns ingen anledning att tro att detta material skulle 

innehålla större brister än vad som är acceptabelt. Problem med reliabiliteten kan vara att det 

är flera personer som har gjort intervjuerna. Det kan leda till problem om intervjuarna inte har 

fått samma instruktioner för hur intervjuerna ska göras och hur enkäterna ska fyllas i. 

 

Ett validitetsproblem kan vara att enkäterna är ifyllda av den som intervjuat. Vanligt är annars 

att enkäten fylls i av personen som den vänder sig till och därefter samlas in och då oftast är 

anonym. En fördel med att det är personer som har intervjuat är att de har uppmärksammat att 

det är en handläggare som konsekvent genom alla intervjuer svarat nej på alla frågor som 

annars har flervalsalternativ eller är öppna frågor. Troligtvis för att intervjuerna ska gå fortare 

eller för att handläggaren inte har varit motiverad och intresserad att delta. En annan fördel är 

att antalet som svarar på enkäten blir högt till skillnad från till exempel postenkäter där 

svarsfrekvensen ofta är låg. 
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5. RESULTAT  
I detta kapitel presenteras först bakgrundsdata om klienterna, samt deras försörjningsproblem. 

Därefter redovisas vilka krav som ställts på klienterna. I detta avsnitt redogörs också för 

föreliggande skillnader i de krav som ställts. Resultaten jämförs också med resultat från 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

5.1 Klienternas bakgrund 

Majoriteten av bidragstagarna i undersökningsgruppen är mellan 25 och 44 år. Tillsammans 

med ungdomsgruppen 18-24 år utgör de båda grupperna omkring 80 procent av den totala 

populationen. 

 
Tabell 5.1.1 Åldersfördelning i klientgruppen. Procent (n=155) 
Ålder  Procent 
18-24  28 
25-44  52 
45-64  20 
65-   - 
  

 

Andelen socialbidragstagande män och kvinnor är ungefär lika stor. Vad det gäller andelen 

klienter som är födda i Sverige respektive utomlands så utgör de svenskfödda en majoritet. 

När andelen utrikes födda med socialbidrag sätts i proportion till hur många utrikes födda det 

finns i kommunen blir det tydligt att de är överrepresenterade. Totalt i kommunen är det 20 

procent av invånarna som är födda utomlands (se Tabell 4.1). Det är viktigt att ha i åtanke att 

en del av invandrarna inte omfattas av våra socialförsäkringar och inte har etablerat sig på 

arbetsmarknaden vilket gör att socialbidrag ofta är enda lösningen (Franzén, 2000). 

 
Tabell 5.1.2 Kön och nationellt ursprung. Procent (n=155) 
Kön  Procent 
Kvinna      48 
Man      52 
Födelseland   
I Sverige      57 
Utanför Sverige      43 
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Vad det gäller klienternas utbildning har ungefär 35 procent av klienterna endast 

grundskoleutbildning och lite drygt 40 procent av klienterna har någon form av 

gymnasieutbildning. De klienter som har universitets- eller högskoleutbildning utgör ungefär 

tio procent. De minsta grupperna är de som saknar utbildning och de som har högre 

akademisk utbildning.   

 
Tabell 5.1.3  Klienternas utbildning. Procent (n=155)  
Utbildning Procent 
Saknar utbildning/ej avslutad grundskoleutbildning       8 
Grundskoleutbildning      36 
Yrkesinriktad gymnasieutbildning      21  
Studieförberedande gymnasieutbildning      21   
Universitets- eller högskoleutbildning      12 
Högre akademisk utbildning       1 
 
 

Stor del av socialbidragsklienterna i kommunen saknar arbete och enligt Bergmark (1991) är 

arbetslöshet en vanlig orsak till att människor inte klarar sin försörjning. Totalt sett i 

kommunen är arbetslösheten cirka tre procent (se Tabell 4.1). De klienter som är anställda, 

arbetstränar, studerar, har pension eller sjukbidrag är små grupper. Över 20 procent har någon 

annan form av sysselsättning, till exempel föräldraledighet, militärtjänstgöring eller anstalts- 

eller institutionsvistelse.  

 
Tabell 5.1.4 Klienternas sysselsättning. Procent (n=155) 
Sysselsättning  Procent  
Anställd på heltid       6 
Anställd på deltid       4 
Arbetslös        55 
Arbetstränar       3 
Studerande 
Pension eller sjukbidrag 
Annat 

      8 
     3 
    22 

 

 

Den vanligaste typen av bostad som klienterna har är hyresrätt med förstahandskontrakt. Den 

näst vanligaste typen av bostad är att vara inneboende. Cirka tio procent bor hemma hos 

föräldrarna och lika stor andel uppger att de saknar bostad.  Endast en knapp procent äger en 

bostadsrätt. Nästan hälften av alla klienter bor med eget eller med sambos barn.  
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Tabell 5.1.5 Vilken typ av bostad har klienten och bor klienten med  eget eller sambos barn.                   
                    Procent (n=155) 
Bostadstyp/bor med barn Procent 
Bostadsrätt       1 
Hyresrätt  
    Förstahandskontrakt      50  
    Andrahandskontrakt         10  
Eget hus       1 
Inneboende      14 
Hemma hos föräldrarna      11 
Saknar egen bostad      11 
Annan typ av bostad       2 
  
Bor med eget eller sambos barn      45 
 

5.1.1 Försörjningsproblem 

Handläggarna har uppgett vilka problem klienterna har som gör att de har försämrade 

försörjningsmöjligheter. Problemen varierar mellan klienterna och handläggarna har uppgett 

att vissa klienter har flera problem. Det är stor andel klienter som är arbetslösa. Andelen 

klienter som saknar ersättning från socialförsäkringar är också en stor grupp och likaså 

andelen personer som uppgett att de saknar inkomst. Som tidigare nämnts (se kapitel 2) så är 

det inte antalet arbetslösa som skapar socialbidragstagandet utan hur stor andel av de 

arbetslösa som saknar arbetslöshetsförsäkring (Byberg, 2002). Byberg (2002) konstaterar i sin 

avhandling att så många som en tredjedel av de vuxna socialbidragstagarna var arbetslösa 

utan arbetslöshetsersättning. Historiskt sett var denna grupp socialbidragstagare inte 

berättigade till socialbidrag enligt de tidigare sociallagarna. Det var då inte möjligt för 

arbetslösa arbetsföra människor att få socialbidrag (Trygged, 1998). Enligt Isaksson och 

Svedberg (1987) så har socialbidragstagarna egentligen inget mer gemensamt än att de inte 

kan försörja sig själva.  

 

Handläggarna i kommunen har uppgett att endast fyra procent av klienterna har 

missbruksproblem. I Bybergs (2002) studie framkommer att missbruk är en vanlig orsak till 

försörjningsproblem. Enligt Bergmark (1991) så har socialbidragstagarnas hälsa visat sig vara 

sämre än för övriga befolkningen. Sjukskrivna låginkomsttagare kan få försörjningsproblem 

då deras sjukersättning blir så låg att den inte räcker till försörjningen. I denna studie är det så 

många som 16 procent som har uppgett sjukskrivning som försörjningsproblem.  
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Tabell 5.1.6 Klienternas försörjningsproblem Procent (n=155)4

Aktuellt problem  Procent  
Arbetslös      57 
Sjukskriven      16 
Saknar inkomst      26 
Låg inkomst 
Varit sjuk  

      9  
     6 

Saknar ersättning från socialförsäkring 
Låg ersättning från socialförsäkring 
Studerar 
Skulder  
Saknar bostad      
Missbruksproblem                                                                           

      33 
     8 
     7 
     8 
    10 
     4 

 

5.2 Krav 

Det är handläggarnas uppgift att avgöra vilka krav som ska ställas på klienterna, samt att 

kontrollera att dessa krav uppfylls. Handläggarna ska ställa krav utifrån klienternas 

förutsättningar. Det är dels allmänna krav som ställs på alla, det vill säga kontroll av 

uppgifter, dels individuella krav som handläggaren avgör utifrån vad denne anser att klienten 

har för förmåga att bidra till sin försörjning (Puide, 2002).  

 

För att undersöka vilka krav det ställs på socialbidragstagarna har två typer av frågor ställts 

till handläggarna:  

– ”vilka krav ställde du på henne/honom som förutsättningar för att få ekonomiskt bistånd”?  

– ”utgör någon av de här kontakterna som du föreslog förutsättningar för att klientens nästa 

ansökan skall kunna beviljas”? (se Bilaga).  

 

Till att börja med kan man konstatera att handläggarna ställer krav på 60 procent av klienterna 

som förutsättning för att de ska beviljas ekonomiskt bistånd. Det är nästan 20 procent av 

handläggarna som inte har svarat på denna fråga. På ungefär 40 procent av klienterna krävdes 

det att de skulle ha föreslagen kontakt för att beviljas ekonomiskt bistånd. Här är det över 30 

procent som inte svarat på frågan vilket här kan vara rimligt i och med att det inte alltid 

förslås någon kontakt. Att det är så pass många handläggare som inte har svarat på dessa 

frågor kan också bero på att vissa handläggare ser en del av kraven som så självklara att de 

inte reflekterade över att de ställt krav.  

 
 
                                                 
4 Handläggarna kan ha uppgett att klienterna har ett eller flera försörjningsproblem. 
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Tabell 5.1.7 Krav på klienten/kontakt som krav. Procent (n=155) 
  Procent 
Krav på klienten   
Ja       60 
Nej      23 
Ej svarat      17 
Kontakt som krav   
Ja      43 
Nej      24 
Ej svarat      33 
 
 

I Tabell 5.1.8 presenteras de vanligast förekommande kraven i denna studie, det vill säga de 

krav som handläggarna ställt på mer är tre procent av klienterna. På vissa klienter har det 

ställts flera krav. Det vanligast förekommande kravet som handläggarna ställer är att 

klienterna ska söka arbete samt att ha kontakt med Arbetsförmedlingen. Lämna in 

kompletterande handlingar och att visa lista på sökta arbeten är också vanliga krav. Tydligt är 

här fokus på att klienterna saknar arbete. Det är sex procent som ska ha kontakt med 

beroendemottagningen för att få ekonomiskt bistånd men det är endast fyra procent som har 

missbruksproblem som gör att de inte klara sin försörjning (se Tabell 5.1.6). Andra krav, vilka 

uppgår till nästan 20 procent, är individuella krav som ställts på endast en eller två personer 

efter individens förmåga. Dessa krav är mycket varierande och har bland annat varit att delta i 

sysselsättningsprogram, sälja bilen och att ordna barnomsorg.  

 
Tabell 5.1.8 Krav på klienterna. Procent (n=155) 
Krav Procent 
Lämna kompletterande handlingar      17 
Kontakt med Arbetsförmedlingen      19 
Söka arbete      21 
  
Visa lista på sökta arbeten       17 
Sköta studier       4 
Visa närvarorapport       5 
  
Söka andra bidrag       5 
Kontakt med läkare        5 
Kontakt med beroendemottagningen        6 
  
Läsa svenska        4 
Andra krav      19 
 
 

Den kontakt som krävdes av flest klienter var att ha kontakt med Arbetsförmedlingen. De 

övriga kontakterna är det få handläggare som ställt som krav på klienterna vilket framgår av 

Tabell 5.1.9. Även här är det sex procent som ska ha kontakt med beroendemottagningen (se 

resonemang ovan).   
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Tabell 5.1.9  Kontakt som krav. Procent (n=155) 
Föreslagen kontakt  Procent 
Försäkringskassan       7 
Arbetsförmedlingen      20 
Vårdcentralen/Läkare       4 
        
Psykiatriska mottagningen       3 
Beroendemottagningen        6 
Annan      13 
 

5.2.1 Individspecifika krav 

Handläggarna i kommunen har uppgett att det ställs krav i ungefär lika stora utsträckning på 

klienterna i de olika åldersgrupperna. Det ställs krav i något högre grad på åldersgruppen 18-

24 år. Enligt Socialstyrelsen (2004b) ställs det som regel högre krav på människor under 25 

år. Dessa krav är i form av praktik eller utbildning för att höja kompetensen (enligt SoL kap 4 

§ 4). Kraven på gruppen 18-24 år är som nämnts tidigare inte särskilt mycket större, i denna 

studie, än på andra åldersgrupper i kommunen. Byberg (2002) konstaterar att de kommuner 

som ställer större krav har lägre kostnader för socialbidrag än de kommuner som ställer låga 

krav. Vad det gäller krav på dem som bor med eget eller sambos barn så är det här ingen 

skillnad i kommunen.  
 
Tabell 5.2.1 Krav beroende på ålder och krav på dem som bor med eller utan barn. Procent (n=155) 
Ålder/Krav Procent Barn/Krav Procent 
18-24     66 Med barn      60 
25-44     61 Utan barn      60 
45-64     62   
65-      -   
p=0,905  p=0,986  
 
 

Det ställs krav i större utsträckning på män än på kvinnor i denna kommun och det ställs krav 

i större utsträckning på dem som är födda i Sverige. Det ställs krav på 70 procent av de 

klienter som är födda i Sverige och endast på 55 procent av dem som är födda utomlands. 

Enligt Franzéns (2000) studie har gruppen klienter som är födda utomlands stått för hälften av 

de totala socialbidragskostnaderna i Sverige under 1990-talet. Franzén menar dock att 

socialbidragstagandet ser olika ut för olika invandrargrupper och det finns stora skillnader 

mellan olika grupper. Vissa invandrargrupper har lägre utbildning och dåliga kunskaper i 

svenska språket vilket kan göra det svårare att ställa krav (Franzén, 2000).  
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Tabell 5.2.3 Krav beroende på kön och födelseland. Procent (n=155) 
Krav  Procent  
Kön   
Kvinna      58 
Man       67 
Födelseland   
I Sverige      70 
Utanför Sverige      55 
p=0,280/p=0,022   
 
 

Vad det gäller krav på klienterna beroende på deras utbildning så finns det skillnader. Klienter 

som saknar utbildning och klienter med högre akademisk utbildning har det ställt mindre krav 

på än på de övriga grupperna. Den grupp det ställts störst krav på är de som har 

gymnasieutbildning.  

 
Tabell 5.2.4 Krav beroende på utbildning. Procent (n=155) 
Utbildning/Krav  Procent 
Saknar utbildning       34 
Grundskoleutbildning       65 
Gymnasieutbildning        72 
Högskoleutbildning       42 
Högre akademisk utbildning       25 
p=0,010   
 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Arbetslöshet är ett stort problem för socialbidragstagarna i kommunen. Det framkommer vid 

upprepade tillfällen, både när man tittar på klienternas aktuella problem och klienternas 

sysselsättning. Arbetslöshet och/eller avsaknad av inkomst är även huvudproblemen för 

klientgruppen och dess försörjning. Vad det gäller handläggarnas krav på klienterna så ställs 

det krav på majoriteten av klienterna. Största delen av de krav som ställs är arbetsrelaterade 

och handlar om kontakter med Arbetsförmedlingen, söka arbete samt att kunna visa lista på 

sökta arbeten. Det ställs högre krav på de klienter som är födda i Sverige än på de klienter 

som är födda utomlands vilket är anmärkningsvärt. På klienter i åldersgruppen 18-24 år ställer 

handläggarna lite större krav än på de övriga. Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är liten, 

vilket står i motsats till Socialstyrelsens slutsatser att man i högre utsträckning ställer krav på 

personer under 25 år. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel analyseras materialet från resultatkapitlet utifrån de teoretiska utgångspunkter 

som presenterades i kapitel tre. 

 

6.1 Gräsrotsorganisationen och gräsrotsbyråkraten 

Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att uppfylla gräsrotsorganisationens mål, men också att ge 

medborgarna specificerad service. Enligt Lipsky (1980) finns det en inbyggd konflikt i arbetet 

som gräsrotsbyråkrat i och med att byråkraten ska representera organisationen och samtidigt 

vara hjälpare och människa. Handläggaren är en gräsrotsbyråkrat och denna behöver 

klienterna för att fylla sin funktion, likväl som klienten behöver handläggaren för att få 

pengar. Det är handläggarens uppgift att vara myndighetsutövare och verkställa de beslut som 

fattas av organisationen. Gräsrotsbyråkraten har viss handlingsfrihet att avgöra på vem det ska 

ställas krav och vilka krav som ska ställas, vilket ofta komplicerar arbetet (Johansson, 1992). 

Det är tydligt att handläggarna ställer krav på majoriteten av klienterna i denna studie. Kraven 

handlar till stor del om att söka arbete och ha kontakt med Arbetsförmedlingen. Klienten 

måste uppfylla de krav som ställs för att beviljas socialbidrag och blir därmed bunden till att 

göra som handläggaren begär för att få pengar. Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att ställa 

kraven och att kontrollera att dessa uppfylls. Det kan vara en svår roll för gräsrotsbyråkraten 

att både vara en myndighetsutövare och en ”hjälpande människa”. Klienternas behov och 

egenskaper påverkar också gräsrotbyråkratens arbete vilket kan leda till att det ställs mindre 

krav på vissa klienter. Det kan vara extra svårt vad det gäller individuella krav då dessa ser 

olika ut för klienterna. På vissa klientgrupper är det förmodligen lättare att ställa krav och på 

vissa svårare. Klientgrupper som till exempel föräldralediga och sjukpensionärer ställs det 

inga krav på vilket beror på att de oftast inte kan påverka sin situation.  

 

Eftersom en stor del av klienterna i studien saknar arbete och inkomst så handlar stor del av 

kraven om att just söka arbete. Det kan tänkas att det är lättare att ställa krav på de klienter 

som har färre problem då det är lättare att se vilka krav det går att ställa. Det framkommer att 

det ställs krav på fler av de klinter som är födda i Sverige än på dem som är födda utanför 

Sverige. Det kan bero på att vissa grupper av utrikesfödda klienter ofta har lägre utbildning 

och dåliga kunskaper i svenska språket och där med också svårare att komma in på 

arbetsmarknaden. Utan arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkringar blir det svårt att klara 
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sin försörjning för den som är sjuk eller arbetslös. Detta påverkar troligtvis handläggarens 

möjlighet att ställa krav på denna klientgrupp. Ofta styrs gräsrotsorganisationen av lagar och 

regler som är svåra för klienterna att förstå. Detta leder till att klienten måste förlita sig på 

handläggaren.   

 

6.2 Klientkonstruktionen 

Varje individ är unik vilket blir svårhanterligt för organisationen och leder till att individen 

måste ”konstrueras om” till klient. Klientkonstruktionen är en social process. Det går att vara 

klient inom många olika organisationer men de olika organisationerna tar bara hänsyn till en 

eller några få av klientens egenskaper eller problem (Johansson, 1992). Vid konstruktionen 

från individ till klient inom socialbidragsenheten så är individens ekonomi i fokus. Det är 

utifrån problem med sin ekonomi som individen kommer i kontakt med myndigheten och 

handläggaren och utifrån detta sker klientkonstruktionen. I denna studie framkommer att de 

vanligaste problemen är arbetslöshet, ingen inkomst samt ingen inkomst från 

socialförsäkringarna. Det är ekonomin som är problemet och det kan tänkas att handläggaren 

påverkas så att denne inte ”ser” problem som missbruk som klientens problem. På 

missbruksenheten däremot ses individen som en klient utifrån ett eventuellt missbruk och inte 

utifrån ekonomin. I den valda kommunen framkommer att endast fyra procent av klienterna 

har missbruksproblem vilket är en låg siffra. Egentligen kanske siffran är högre men inte 

utifrån socialbidragshandläggarens perspektiv. 

 

6.3 Gräsrotsbyråkratens förhållningssätt 

Gräsrotsorganisationens arbete går att dela in i två delar, en del med fokus på vilka personer 

som har kontakt med organisationen och en del med fokus på förhållningssätt och hur 

organisationens mål ska uppnås. Vad det gäller förhållningssätt så finns det tre olika för att 

uppnå målen, people-processing, people-sustaining och people-changing (Hasenfeld, 1983) 

och dessa är tidigare presenterade i kapitel tre.  

 

Om man kopplar handläggarnas förhållningssätt till krav så kan kraven fylla olika funktion. 

Att det ställs krav utifrån förhållningssättet people-processing innebär att krav ställs för att få 

klienten att så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Dessa krav handlar i denna studie i 
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hög grad om att söka arbete och söka andra bidrag. Kontakt med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen är de vanligaste kraven vad det gäller kontakter. 

 

Förhållningssättet people-sustaining innebär att handläggaren arbetar utifrån att klienten ska 

hållas kvar inom gräsrotsorganisationen. Det kan röra sig om klienter handläggaren känner 

oro för och vill hålla under uppsikt. Det kan också handla om klienter som har begränsade 

möjligheter att klara sig utan socialbidrag som till exempel sjukpensionärer eller 

föräldralediga med för låg inkomst. På dessa grupper blir det då svårt att ställa några krav. 

 

People-changing bygger på att hjälpa klienten att få kunskaper och förändra. Utifrån detta 

förhållningssätt kan handläggarnas krav handla om att klienten ska delta i utbildning eller 

praktik men också olika typer av behandlingsarbete. I denna studie är dessa krav att sköta 

studier, ha kontakt med beroendemottagningen och kontakt med läkare.  

 

Avslutningsvis konstateras att socialtjänsten i kommunen ställer krav på majoriteten av 

bidragstagarna och att kraven handlar om att söka arbete och ha kontakt med 

Arbetsförmedlingen. Detta är viktigt att uppmärksamma och det innebär att ett bra samarbete 

mellan arbetsförmedling och socialtjänst skulle kunna underlätta för klienterna och eventuellt 

minska kostnaderna för kommunen. Genomgående i den valda kommunen är kraven people-

processing i och med att kraven till stor del handlar om att klienten aktivt ska söka arbete och 

också kunna visa upp att denne är aktivt arbetssökande.     

 

 35



7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel redogörs för hur uppsatsens frågeställningar besvarats och vilka slutsatser man 

kan dra utifrån det. Vidare diskuteras metodens för- och nackdelar och därefter presenteras 

förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Svar på frågställningarna 

- Vilka är socialbidragsklienterna i den valda kommunen?  

I studien ingår 155 stycken socialbidragstagande klienter.  Av dessa är det ungefär lika många 

män som kvinnor och majoriteten av klienterna är födda i Sverige. Större delen av klienterna 

är i åldern 25-44 år och de är huvudsakligen arbetssökande. Ett mindre antal är studerande, 

sjukskrivna eller deltidsarbetande. Ungefär 40 procent av klienterna har gymnasieutbildning 

och nästan 35 procent har endast grundutbildning. De flesta av klienterna bor i hyreslägenhet 

och den näst största gruppen bor som inneboende hos någon annan. Klienternas 

försörjningsproblem varierar men de vanligaste problemen är att de är arbetslösa eller saknar 

ersättning från socialförsäkring.  

 

- Vilka krav ställer handläggarna på socialbidragssökande klienter?  

Handläggarna ställer krav på majoriteten av klienterna för att de ska beviljas ekonomiskt 

bistånd. Ungefär 40 procent av handläggarna ställde krav i form av att klienten ska ha olika 

kontakter för att beviljas socialbidrag. De krav som är vanligast förekommande enligt denna 

studie är att klienterna ska söka arbete samt att ha kontakt med Arbetsförmedlingen och visa 

listor över sökta jobb. På en liten andel av klienterna ställdes kravet att de ska ha kontakt med 

läkare eller beroendemottagningen. På nästan 20 procent av klienterna ställde handläggarna 

”andra krav” vilket tyder på att kraven är individuellt anpassade i hög grad.   

 

-    På vilka klienter ställde handläggarna större respektive mindre krav?  

Vad det gäller ålder så ser kraven lika ut, det vill säga att det ställdes krav på ungefär lika 

många andelar oavsett ålder. Det ställs krav på män i högre utsträckning än på kvinnor och det 

var vanligare att handläggarna ställde krav på de klienter som var födda i Sverige. Om 

klienterna bodde med eget eller sambos barn var ingen faktor som påverkade om det ställdes 

krav eller inte. När man tittar på klienternas utbildning så går det att se skillnader vad det 

gäller vem man ställer krav på. Det ställdes krav i högre utsträckning på dem som hade 
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gymnasieutbildning och i lägre utsträckning på dem som saknade utbildning och de som hade 

högre akademisk utbildning.   

 

7.2 Metodens för- och nackdelar 

Utifrån det redan insamlade materialet från IMS så har valet av metod varit givet. En fördel 

med att använda sig av kvantitativ metod är att det går att generalisera. I denna kvantitativa 

rapport ingår intervjuer med både handläggare och klient om totalt 155 ärenden. Med en 

kvalitativ metod hade det gått att få en mer djupgående beskrivning där handläggarna 

beskriver kraven och klienterna men det hade då endast blivit i ett fåtal ärenden. En nackdel 

med att göra en sekundärdataanalys kan vara att enkätfrågorna inte helt överensstämmer med 

de egna frågorna. Skulle enkätfrågorna ha gjorts av mig personligen skulle de kanske ha sett 

annorlunda ut.  

  

7.3 Förslag till vidare forskning 

I denna uppsats har endast en kommun studerats. Till vidare forskning kan vara intressant att 

jämföra de fyra kommunerna, som ingår IMS studie, med varandra för att se på likheter och 

skillnader dem emellan. En annan idé vad det gäller vidare forskning är att, istället för att 

fokusera på vad handläggarna har svarat, lägga fokus på klienternas svar kring kravfrågorna. 

Intressant blir då också att se om handläggare och klient har svarat likadant i ett och samma 

ärende vilket går att göra utifrån IMS material. 
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BILAGA  

Frågor från handläggarformuläret 

 

Vilka aktuella problem var det som gjorde att hon/han kom hit den här dagen?   

Flera alternativ får anges 

- Sjukskriven 

- Varit sjukskriven  

- Arbetslös 

- Avvaktar lön 

- Saknar inkomst 

- Låg inkomst 

- Saknar ersättning från socialförsäkring 

- Låg ersättning från socialförsäkring 

- Utförsäkrad 

- Studerar 

- Saknar barnomsorg 

- Skulder 

- Vräkningshot 

- Nyligen avslutat institutionsvistelse 

- Nyligen avslutad anstaltsvistelse  

- Saknar bostad 

- Annat, ange vad 

 

Vilka av följande sysselsättningar var aktuella för klienten under förra veckan? 

- Anställd på heltid (inkl. semester, sjukledig, vård av barn) 

- Anställd på deltid (inkl. semester, sjukledig, vård av barn) 

- Arbetade eller var ledig från arbete i eget eller familjemedlems företag 

- Var arbetslös, sökte eller väntade på arbete (hela eller del av veckan) 

- Gick i arbetsträning genom social- och omvårdnadsförvaltningens försorg 

- Studerade (inkl. SFI, vuxenutbildning och omskolning, exkl. hobbykurser) 

- Skötte eget hushåll (hemmafru, hemmaman) 

- Har nyligen invandrat/vistats på flyktingmottagning/fått uppehållstillstånd 
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- Var sjuk 

- Hemma med sjukt barn 

- Föräldraledig 

- Har pension (även delpension), sjukbidrag, tillfällig avgångsersättning 

- Är pensionär utan rätt till svensk ålderspension 

- Gjorde militärtjänst (inkl. civilförsvar) 

- Institutions- eller anstaltsvistelse 

- Övrigt, nämligen………………………………………… 

 

 

Vilka krav ställde du på henne/honom som förutsättningar för att få ekonomiskt 

bistånd? Flera svarsalternativ får markeras 

- Inga 

- Lämna kompletterande handlingar 

- Kontakt med försäkringskassan 

- Kontakt med Arbetsförmedlingen 

- Visa papper på att jag är arbetssökande 

- Söka arbete 

- Visa lista på sökta arbeten 

- Sköta närvaro/Visa närvarorapporter 

- Delta i något sysselsättningsprogram 

- Söka andra bidrag (t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag, sjukbidrag, underhållsstöd) 

- Kontakt med läkare 

- Kontakt med annan enhet inom Social och omvårdnadsförvaltning 

- Sköta studier 

- Läsa svenska/SFI 

- Andra krav, vilka………………………………………………………………….. 

 

 

Utgör någon av de kontakterna som du föreslog förutsättningar för att klientens nästa 

ansökan skall kunna bli beviljad?  

- Nej                        

- Ja, vissa 
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Vilka kontakter utgör förutsättningar? Kontakter med… 

- Försäkringskassan 

- Arbetsförmedlingen     

- AF Rehab 

- Praktiksamordnare     

 - Vårdcentral/Sjukhus 

- Psykiatriska mottagningen 

- SSE (Skolserviceenheten) 

- MST (Multisystem therapy) 

- Boendestödjare (Ungdomsteamet) 

- Boendestödjare 

- Hemtjänst 

- Budget/Skuldrådgivare 

- Fältarbetaren 

- Missbrukshandläggaren 

- Barn – och ungdomshandläggare 

- Beroendemottagning 

- SIV (Samverkan i Väsby) 

 

Frågor från klientformuläret     
 

Vilket år är du född? 

Kön? 

 

Vilka andra personer bor tillsammans med dig? 

- inga andra, bor ensam 

- eget eller sambos barn (även gemensam vårdnad) 

 

 Vilken typ av bostad har du? 

- Bostadsrätt/andelslägenhet 

- Hyresrätt i första hand (förstahandskontrakt)    

- Hyresrätt i andra hand (andrahandskontrakt) 

- Träningslägenhet/försökslägenhet 
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- Eget hus       

- Tjänstebostad     

- Studentbostad 

- Rivningskontrakt 

- Inneboende 

- Bor fortfarande hemma 

- Saknar egen bostad 

 

Vad har du för skolutbildning?   

- Oavslutad grundutbildning (Folk/Grundskola) 

- Grundutbildning (Folk/Grundskola) 

- Yrkesinriktad gymnasial utbildning 

- Gymnasial studieförberedande utbildning 

- Universitets- eller högskoleutbildning 

- Högre akademisk utbildning 

- Saknar utbildning 

 

Är du född i Sverige eller utomlands? 

- I Sverige    

- Utomlands 
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