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1. Inledning 

 
 

 

 

Sett till sin omfattning är ekonomiskt bistånd
1
 otvetydigt ett av de mest 

betydelsefulla områdena inom socialt arbete. Stödformen utgör den 

kostnadsmässigt största enskilda biståndsinsatsen inom individ- och 

familjeomsorgen och det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med 

socialtjänsten. Att arbeta med handläggning av ekonomiskt bistånd är också en av 

de vanligaste arbetsuppgifter som kommunalt anställda socialarbetare ställs inför 

och ofta utgör det ett ingångsyrke för nyutexaminerade socionomer.  

 

Socialpolitiskt sett är också utvecklingen av socialbidragstagandet betydelsefullt då 

samspelet mellan strukturella förhållanden, individuella svårigheter och övriga 

stödformers utformning i många avseenden är tydligare än inom närliggande 

områden. Socialbidragstagandets nivåer kan ses som ett mått på den generella 

socialpolitikens framgång eller grad av ”generalitet”. Vilka som vid ett givet 

tillfälle behöver socialbidrag för sin försörjning bestäms därför bland annat av hur 

finmaskiga skyddsnäten ovanför är. Socialbidragen och övriga socialpolitiska stöd 

kan därför betraktas som kommunicerande kärl, där förändringar i ett system 

avspeglar sig som efterfrågeförändringar i ett annat. Ett högt eller ökande 

socialbidragstagande indikerar därför brister i de grundläggande transfereringarnas 

och socialförsäkringarnas förmåga att upprätthålla en ekonomisk grundtrygghet. 

                                                 
1
 I detta arbete används begreppen ”ekonomiskt bistånd” och ”socialbidrag” synonymt. Det förra betraktas 

i regel som mer korrekt i officiella sammanhang, medan det senare är vanligt förekommande i forskningen 

på området (bl. a för att det ligger nära ”social assistance” som är det mest etablerade engelska begreppet). 

”Försörjningsstöd” använder vi emellertid inte då detta endast utgör en del av det ekonomiska biståndet.  



2 

 

Fördelningspolitiskt anses också en ökning av antalet människor med ekonomiskt 

bistånd vittna om vidgade sociala och ekonomiska klyftor.  

 

En annan omständighet som utmärker det ekonomiska biståndet är att det, mer än 

andra offentliga stödformer, uppfattas som en rättighet som helst inte skall 

utnyttjas. Som samhällets sista ekonomiska skyddsnät fångar det upp en mängd 

olika behov. Dessa är sinsemellan mycket olikartade även om merparten av de 

försörjningssvårigheter det handlar om har någon form av arbetslöshetsproblematik 

i botten (Socialstyrelsen 2012a). Idealt sett skall socialbidraget träda in som ett 

tillfälligt stöd tills den enskilde, själv eller i samarbete med socialtjänsten, kommit 

tillrätta med de svårigheter som initialt förorsakade stödbehovet. I praktiken så har 

det över tid kommit att handla om grupper som mer eller mindre stadigvarande 

behöver det ekonomiska biståndet för att klara sin försörjning.  

 

Inslaget av hushåll med mer varaktiga behov av socialbidrag har dessutom 

förstärkts påtagligt under de senaste decennierna. Medan den totala andelen 

bidragstagare i befolkningen i huvudsak följt konjunkturens utveckling har 

långvarigt bidragstagande successivt kommit att etablera sig på nivåer som är högre 

än någonsin tidigare i modern tid. Vid ingången till 1990-talet låg den 

genomsnittliga biståndstiden på ungefär fyra månader per år. År 2011 hade den 

stigit till 6,6 månader, dvs. en relativ ökning med mer än 60 procent 

(Socialstyrelsen 2012b). 

 

Bakom de högre genomsnittliga tiderna med bidrag ligger såväl en minskning av 

hushåll med korta tider som en ökning av mer varaktigt beroende. Under 1990 

utgjorde gruppen med bidrag 1-3 månader under året 57 procent av alla hushåll, 

2011 hade andelen minskat till 34 procent. Parallellt ökade andelen hushåll med 
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långvariga behov, 10-12 månader under ett kalenderår, från 14 till 35 procent och 

är med andra ord den större gruppen i dagsläget (a.a.). Sett över en period på 20 år 

så handlar det om en dramatisk förändring av bidragstagargruppens 

sammansättning och en kraftig nedgång av socialbidraget som ett mer tillfälligt 

stöd.  

 

Socialpolitiskt förefaller det med andra ord ha skett en förskjutning i riktning mot 

en ökande marginalisering, där svårigheterna att etablera självförsörjning idag är 

större än tidigare för de som mottar ekonomiskt bistånd. Det innebär också att 

socialtjänsten möter en, med avseende på försörjningsproblem, relativt sett 

”tyngre” grupp än tidigare. Medan hushåll med korta perioder ofta hittar en väg 

mot självförsörjning på egen hand, så är långvariga bidragstagare de som närmast 

är aktuella för olika insatser från de professionella grupper som arbetar med det 

ekonomiska biståndet.  

 

Av den nationella årliga statistiken framgår emellertid att det finns betydande 

lokala variationer när det gäller hur mönstren för bidragstagandets varaktighet 

utvecklats över tid. En stor del av dessa variationer kan tillskrivas olikheter när det 

gäller utvecklingen av arbetsmarknad eller andra strukturella förhållanden på lokal 

nivå. Preliminära analyser vi genomfört antyder dock att det finns väsentliga, 

kvarstående, skillnader som inte låter sig förklaras av kända strukturella 

omständigheter. Detta har många möjliga förklaringar, men det kan inte uteslutas 

att de olikheterna till en del kan vara en följd av skillnader i policy och arbetssätt. I 

socialtjänstens uppdrag ligger inte enbart att utreda och besluta om rätten till 

ekonomiskt bistånd. En viktig del av arbetet handlar också om att på olika sätt 

verka för att de som söker hjälp så snabbt som möjligt kan klara sin försörjning på 

egen hand. Här har landets kommuner utvecklat olika strategier – såväl 
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organisatoriskt som metodologiskt – i syfte att motverka att människor blir 

beroende av socialbidrag under längre perioder (Minas 2008). I tid och pengar 

handlar det om ett omfattande arbete och mot bakgrund av de förlängda 

bidragstiderna måste den socialpolitiska relevansen av insatserna ses som 

betydande, även om ytterst litet är känt om vilka effekter de har (SOU 2007:2; 

Thorén 2012). 

 

Vad som skall betraktas som långvarigt bidragstagande är dock på intet sätt givet. I 

många officiella sammanhang har man använt en avgränsning som inbegriper minst 

tio månaders socialbidrag under ett kalenderår (Bergmark & Bäckman 2007). Med 

detta mått kommer man visserligen åt en i många avseenden utsatt grupp men 

metodologiskt så saknar det den precision som behövs för att på ett rättvisande sätt 

kartlägga det varaktiga bidragstagandets mönster. Från och med 2002 innehåller 

dock den nationella statistiken uppgifter om utbetalt socialbidrag för varje enskild 

månad. Med detta utökas möjligheterna att utnyttja mer adekvata mått. I 

föreliggande projekt ämnar vi att utnyttja den dynamik och den träffsäkerhet som 

den månadsbaserade statistikföringen erbjuder för att identifiera kommuner med en 

utveckling av varaktighet som avviker från vad man kan förvänta sig med hänsyn 

till strukturella förändringar – vilket är en i forskningen hittills förbisedd möjlighet. 

Det handlar såväl om kommuner med en relativt bättre utveckling som om 

kommuner med mer ogynnsamma mönster och vår ambition är att genom närmare 

studier av policy, organisation och arbetssätt i dessa kommuner söka blottlägga 

särdrag med betydelse för utvecklingen.   

 

Projektet syftar till att identifiera faktorer av betydelse för individers möjligheter att 

lämna socialbidragstagande. Vi har närmat oss denna fråga genom att studera såväl 

individuella förutsättningar som lokala strukturella förutsättningar och 
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socialtjänstens arbetssätt. Genom att kombinera rikstäckande data på individnivå 

med kvalitativa och kvantitativa kommundata vill vi söka ett svar på frågan om i 

vilken utsträckning insatser eller organisationsformer inom socialtjänsten kan ha 

betydelse för bidragstagandets varaktighet. 

 

Följande frågeställningar har väglett för vårt arbete: 

 Vilka faktorer på individnivå bestämmer sannolikheten att lämna 

socialbidragstagande och hur varierar denna sannolikhet över riskgrupper, 

kommuner och försörjning efter en avslutad bidragsperiod?  

 Finns det i förhållande till individen exogena faktorer på kommunal nivå 

(utöver lokal policy) och på lokal arbetsmarknadsnivå som påverkar risk för 

och varaktighet i socialbidragstagande?  

 Kan vi finna mönster i t.ex. socialtjänstens arbetssätt och organisation av 

betydelse för klienters sannolikhet att lämna mer varaktiga bidragsperioder?  

Eftersom kraven för att vara berättigad till bidrag och generositeten i bidragen 

varierar inte bara över tid utan också mellan enskilda kommuner, så kan 

policyförändringar (nationellt eller inom socialtjänsten) av olika slag bidra till att 

dämpa eller förstärka effekterna av strukturellt betingade efterfrågeförändringar. 

Socialbidragen är med andra ord inte en statisk välfärdsindikator, utan i hög grad 

en måttstock som ständigt förändras och dessutom varierar geografiskt.  
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2. Arbete med ekonomiskt bistånd 

 

 

 

 

2.1 Två huvudfunktioner 

 

I socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd kan man urskilja två 

huvudfunktioner. För det första har kommunerna en lagstadgad skyldighet att 

utreda och besluta om bistånd utifrån en behovsprövning i enskilda ärenden. För 

det andra skall arbetet också inriktas på att hjälpa bidragstagare till självförsörjning, 

det vill säga göra dem oberoende av biståndet. Grundläggande för ett gott 

utredningsarbete är att det bör genomföras på ett sätt och innehålla insamlade 

uppgifter som möjliggör en väl underbyggd bedömning av den enskildes rätt. Det 

förutsätter information som är korrekt, adekvat och som dokumenteras på ett sätt 

som gör den åtkomlig för alla som är inblandade i ärendet. För att försäkra sig om 

kvalitet i detta avseende krävs sådant som goda administrativa rutiner, noggrannhet 

och kontroll av de uppgifter som lämnas av de sökande. Att den information som 

insamlas är adekvat innebär att den ska innehålla en tillräcklig mängd uppgifter för 

att ett riktigt beslut ska kunna fattas, men – i regel – så lite information som möjligt 

utöver just detta. Den klassiska konflikten här gäller i vilken omfattning som 

utredningen bör innefatta uppgifter utöver det ”rent ekonomiska”, det vill säga 

sådant som berör mer allmänna sociala förhållanden och förekomsten av eventuella 

problem utöver ekonomin. I litteraturen på området finner vi en uppsättning olika 

reflektioner över vad utredningar och beslut i formell och mer allmän mening bör 

innehålla, liksom överväganden kring de etiska problem som kan uppstå i 
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anslutning till denna typ av myndighetsutövning (Lundequist 1988; Edvardsson 

1996).  

 

Om det administrativa ansvaret för utredning och beslut kan beskrivas som 

socialbidragsarbetets ena ben, så är uppgiften att hjälpa bidragstagarna till 

självförsörjning utan tvekan det andra. Utanför en svensk, eller nordisk, kontext, är 

detta ingen självklar uppgift för socialt arbete, men med den modell som tillämpas i 

vårt land – där socialbidragsarbetet förlagts till socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg – representerar åtgärder i syfte att göra klienterna oberoende av 

socialbidraget en viktig professionell utmaning. Skapandet av olika typer av projekt 

eller andra insatser i syfte att hjälpa socialbidragstagare till självförsörjning är 

också en betydande del av socialtjänstens verksamhet överhuvudtaget. Trots denna 

förankring i den kommunala praktiken och i det praktiska sociala arbetet så finns 

ytterst lite av goda, systematiska kunskaper om å ena sidan innehållet i alla dessa 

ansträngningar och å andra sidan vilka effekter de har. Ett skäl till detta är att 

mycket av insatserna här saknar en stabil och reproducerbar metodologisk grund 

(Bergmark 2000). 

 

Med den reviderade Socialtjänstlagen 1998 fick kommunerna utökade möjligheter 

att ställa krav på deltagande i aktiveringsåtgärder. Redan före lagändringen hade 

många kommuner kommit att tillämpa en hårdare arbetslinje och utveckla lokala 

aktiveringsprogram, varför de utökade möjligheterna till viss del kan beskrivas som 

en anpassning till framväxande praxis (Salonen & Ulmestig 2004). Den fortsatta 

utvecklingen har också inneburit en decentralisering av arbetsmarknadspolitiken i 

betydelsen att kommunala aktiveringsprogram – i regel primärt riktade till 

socialbidragstagare – ökat i omfattning och betydelse. Dessa program har en mer 

eller mindre tydlig koppling till individ- och familjeomsorgens ordinarie 
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verksamhet. Ofta är de direkta insatserna fristående från det arbete som bedrivs 

inom de enheter som hanterar det ekonomiska biståndet och inte sällan är arbetet på 

något sätt integrerat med arbetsförmedlingens verksamhet.  

  

Medan den administrativa funktionen kan ses som allomfattande i arbetet med 

socialbidrag kan självförsörjningsmålet betraktas som centralt för såväl den 

professionella som den kommunala policyn på området. Ansvaret att göra 

klienterna oberoende av bidraget aktualiserar också en form av professionell 

kompetens som ligger närmare det vi vanligtvis betraktar som socialt arbete. Så, 

vilka är då de metoder eller stödåtgärder genom vilka individ- och familjeomsorgen 

söker hjälpa bidragstagare till självförsörjning? Kännetecknande för mycket av det 

som introducerats är att det handlat om ad-hoc-artade lösningar där specifika 

klientgrupper (ensamma mödrar, invandrare, långvariga bidragstagare med flera) 

utgjort föremål mer eller mindre långsiktiga insatser. Här är i regel den 

grundläggande ambitionen – vad man vill uppnå och vilka man vill nå – mer tydligt 

beskriven än själva arbetssättet. Vid en jämförelse med andra delar av 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg så framkommer det också att 

socialbidragsarbetet kan uppvisa det lägsta antalet och minst utvecklade 

spridningen av områdesspecifika metoder (Bergmark 2000). Närmast skall vi 

beröra den del av arbetet som bedrivs internt inom ramen för individ- och 

familjeomsorgens ordinarie verksamhet, medan vi i påföljande avsnitt behandlar 

aktiveringsprogrammen.  

 

2.2 Metoder för socialbidragsarbete? 

 

Ett skäl till att det metodbaserade arbetet förefaller underutvecklat är att litteraturen 

på området innehåller ytterst litet som är lämpat för praktisk användning och att det 
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inte finns någon etablerad tradition inom ramen för den professionella diskursen 

när det gäller att ta upp metodfrågor i anslutning till ekonomiskt bistånd (a.a.). 

Beskrivningen kan tyckas en aning svepande, men stämmer om man omfamnar en 

mer snäv användning av begreppet ”metod”. Detta är emellertid i sig allt annat än 

entydigt, och vad som krävs för att vissa handgrepp eller förhållningssätt skall 

betraktas som en metod är inte bara oklart i förhållande till praktikfältet, utan också 

i teoribildningen på det sociala området i stort. Ser vi till försöken att inom ramen 

för det akademiska ämnet socialt arbete närmare fastslå innebörden i begreppet 

finner vi definitioner som sinsemellan är väsensskilda till såväl struktur som 

innehåll (Roberts, 1990). I vissa fall nöjer man sig med att söka fastställa olika 

nivåer och funktioner för det sociala arbetet – t.ex. individ-, grupp- eller 

samhällsinriktat arbete (Zastrow, 1995; Payne, 2005). Mer förekommande är dock 

att sådant som systematik, ändamålsenlighet och planering framhålls. Med detta 

framträder metoder som områdesspecifika strategier för social intervention, mer 

eller mindre tillgängliga för alla som arbetar inom en viss del av socialt arbete. I en 

klassisk definition på området beskrivs metod som ”... an orderly systematic mode 

of procedure” (Bartlett, 1958, s. 7). Siporin (1975) gör en likartad avgränsning och 

talar om ”... the ’how’ of helping, of purposeful planned, instrumental activity 

through which tasks are accomplished and goals are achieved” (s. 43).  

 

Ett grundläggande krav för att vi skall kunna tala om en metod i enlighet med dessa 

definitioner är att de handgrepp som tillämpas är strukturerade på ett tydligt och 

reproducerbart sätt. Som påtalats ovan är dock metoder av detta slag sällsynta på 

socialbidragsområdet. Ändå inrymmer individ- och familjeomsorgens arbete med 

ekonomiskt bistånd en lång rad olika aktiviteter som ytterst syftar till att göra 

bidragstagarnas kontakt med socialtjänsten så kortvarig som möjlig. Dessa präglas 

av en mer eller mindre utvecklad systematik men kan, med en generös tolkning, 
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betraktas som metoder i det att de kopplar vissa åtgärder till förutsedda och/eller 

önskvärda utfall. Givet dessa förutsättningar kan man tala om tre olika uttryck för 

metoder på området: 

 

• organisatoriska lösningar med metodologiska förtecken 

• riktade satsningar 

• generella och områdesspecifika metoder 

Denna lista inbegriper det som sker inom ramen för individ- och familjeomsorgens 

inre verksamhet. Utanför, åtminstone delvis, ligger det som kanske är det viktigaste 

och internationellt sett mest väletablerade metodinslaget, nämligen aktivering. 

Denna behandlas i ett senare avsnitt. När kommunal och professionell policy 

utvecklas i socialbidragsarbetet är det annars förändringar, nysatsningar eller 

förstärkningar i anslutning till någon av de tre punkterna ovan det handlar om. Här 

är variationen i fråga om arbetets inramning och innehåll – att döma av det som 

faktiskt dokumenteras – ansenlig. 

 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är en sektor som kännetecknas av täta 

omorganiseringar. Dessa har givetvis också berört arbetet med ekonomiskt bistånd, 

och i likhet med övriga verksamhetsgrenar är dessutom interna omläggningar av 

arbetets organisering förhållandevis vanliga. En betydande del av de 

metoddiskussioner som förts och den metodutveckling som eftersträvats under de 

senaste decennierna har primärt kommit att handla om organisationsförändringar. 

Metodvalen har med andra ord utgjort integrerade delar av de organisationsformer 

som utvecklats, om än ofta med ett mindre tydligt innehåll. Att ett visst sätt att 

organisera verksamheten kan anses ha metodologiska förtecken innebär att man via 

sådant som ärendegång, ansvarsfördelning m.m. söker åstadkomma förändringar av 
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ärendearbetets kvalitet och resultat i olika avseenden. Organisationsomläggningar 

kan handla om sådant som att stärka klientens ställning, att minska avståndet 

mellan handläggare och klient eller att effektivisera enskilda funktioner.  

 

En av den svenska socialvårdens mest tydliga trender när det gäller arbetets 

organisering under senare decennier är rörelsen mot en ökad specialisering av 

arbetet. Av tradition har frågan om i vilken utsträckning arbetet skall vara integrerat 

eller specialiserat varit en principiellt viktig fråga i debatten om det sociala arbetets 

organisering. Arbete i integrerade former innebär att i stort alla typer av ärenden 

inom individ och familjeomsorgen hanteras inom ramen för en och samma 

arbetsgrupp, medan man vid specialisering har ansvarsområdena uppdelade mellan 

olika enheter som till exempel ekonomigrupp, missbruksenhet och barn- och 

familjegrupp. Generellt sett anses den integrerade modellen stärka 

generalistkompetens och ”helhetsbedömningar”, medan användande av 

specialiserade enheter anses möjliggöra utvecklingen av ett mer områdesspecifikt 

yrkeskunnande (Pettersson, 1986). 

 

Den faktiska utvecklingen på socialbidragsområdet utmärks dock, i likhet med 

socialtjänsten i stort, av en entydigt ökad specialisering. Mellan 1985 och 2001 

ökade andelen specialiserade enheter för arbete med ekonomiskt bistånd i svenska 

medelstora kommuner från 60 till 92 procent (Bergmark & Lundström 2008). 

Denna utveckling är en av de viktigaste förändringarna av området under senare 

tid. Från att inledningsvis ha drivits utifrån mer ideologiska och professionella 

motiv (att skilja på människors behov av pengar och eventuella andra problem samt 

att utveckla specialistkompetens) har mycket av specialiseringen från 1990-talet 

och framåt primärt baserats på föreställningar om besparingar och möjliga 

rationaliseringsvinster.  
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Ett annat inslag i individ- och familjeomsorgens organisation som i regel försetts 

med metodologiska förtecken är inrättande av mottagningsgrupper. Den bärande 

tanken med dessa är att den initiala kontakten är viktig för att kunna artbestämma 

de bidragssökandes problem, att hanteringen av nya ärenden bör standardiseras och 

att avgöranden avseende vem som skall få sin sak prövad till fullo kräver en 

särskild kompetens. Mottagningsgrupperna kan variera med avseende på vilka som 

hänvisas till dem och vilken typ av bedömning det handlar om. I de flesta fall 

används mottagningsgruppen enbart i socialbidragsärenden. Också detta 

representerar en form av specialisering, där personalen förväntas utveckla en 

speciell kompetens för initiala kontakter. Den viktigaste uppgiften här är att göra en 

initial behovsbedömning, att informera om andra möjligheter till hjälp samt att 

hänvisa vissa hjälpsökande till dessa. I kommuner som har en väl utvecklad 

mottagningsverksamhet finns det en risk att de sökandes möjligheter att få sin sak 

grundligt prövad blir lägre än på annat håll, men samtidigt också ökade möjligheter 

att få kvalificerad hjälp på annat håll (Minas 2008).  

 

Ett inslag i organiseringen av socialbidragsarbetet som också, åtminstone i vissa 

faser, kan sägas ha initierats med ambitioner att förbättra den samlade kvaliteten i 

verksamheten är inrättandet av särskilda enheter för förenklad handläggning. I 

dagsläget är den typen av enheter ett så pass etablerat inslag att ytterst få tänker på 

dem i termer av ”metod”. När de på allvar började introduceras i kommunerna 

under 1980-talet var det vanligtvis med radikala förtecken. Ärenden där den 

ekonomiska problematiken var okomplicerad och rätten till bistånd mer eller 

mindre given skulle fritas från alla behandlande ambitioner och den enskildes rätt 

till själbestämmande och integritet skulle därigenom tydligare respekteras. 

Samtidigt skulle större kraft kunna ägnas åt de fall där behoven var mer 
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sammansatta (Sunesson 1979). Med tiden kom dock inrättandet av dessa enheter att 

i allt högre grad genomdrivas av rationaliseringsskäl, med minskade 

personalkostnader och kortare väntetider som primära mål.  

 

Vid sidan om förändrade organisationsformer utgör satsningar på särskilda grupper 

ett av socialtjänstens mest beprövade grepp. En ”satsning” inbegriper i dessa 

sammanhang att en särskilt angelägen klientkategori identifieras och att någon form 

av åtgärder initieras för att komma till rätta med de problem som finns i gruppen. 

Satsningar genomförs ofta i projektform under begränsade perioder och är många 

gånger ett sätt för en förvaltning att visa handlingskraft och reagera på politiska 

signaler. Empiriska studier visar att satsningar på definierade klientkategorier är ett 

mycket vanligt inslag i arbetet och att problem i förhållande till arbetsmarknaden 

vanligtvis utgör den gemensamma nämnaren. De vanligaste förekommande 

satsningarna i förhållande till det senare är ungdomar, långtidsarbetslösa och 

invandrare. Andra projekt inriktas mot långvariga bidragstagare, grupper med 

psykiska problem och mot ensamstående kvinnor (Minas 2008). Mycket tyder dock 

på att utbudet av specifika arbetsmarknadsinriktade satsningar minskade från 

mitten av 1990-talet till inledningen av 2000-talet. En förklaring till detta kan vara 

att satsningarna på arbetsmarknadsområdet i ökande grad sker i samverkan med 

andra aktörer och organisatoriskt hamnar utanför individ- och familjeomsorgen. 

Från slutet av 1990-talet och framåt har kommunernas och socialtjänstens 

engagemang i lokala aktiveringsprojekt intensifierats och grupper med svårigheter 

på arbetsmarknaden hänförs idag i högre grad än tidigare till insatser som bedrivs i 

samverkan med andra aktörer, som till exempel arbetsförmedlingen.  

 

Socialt arbete inrymmer såväl generella som mer områdesspecifika metoder. De 

förra är tillämpliga på flera olika områden, medan de senare har ett innehåll som är 
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specifikt avpassat efter ett visst problemområde. Begreppet ”metoder” brukar i 

socialt arbete reserveras för mer eller mindre sammansatta interventioner i 

människors liv, där avsikten är att utreda deras situation eller i något avseende 

förmå dem att förändra sitt beteende eller påverka deras livsvillkor. För att man 

skall kunna tala om en metod förutsätts ofta också någon form av varaktighet, det 

vill säga att interventionerna inte bara inträffar tillfälligtvis eller i enstaka fall. 

Socialbidragsarbete innehåller i jämförelse med övriga delar av individ- och 

familjeomsorg förhållandevis litet av områdesspecifika metoder (Bergmark & 

Lundström 2008). Inom övriga delar av individ- och familjeomsorgen har det under 

senare år introducerats ett antal olika modeller för diagnostisering, handläggning 

och behandling. För arbetet med ekonomiskt bistånd har det varit betydligt mer 

tunnsått. 

  

När socialarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd tillfrågas om vilka metoder 

de använder sig av så framhålls i första hand sådant som kan anses ha en mer 

allmän tillämpbarhet, det vill säga angreppssätt som också används inom 

missbrukarvård och inom barn- och ungdomsvård (Bergmark 2000). Det gäller till 

exempel motivationsarbete som för socialbidragsområdet i första hand handlar om 

åtgärder som antingen syftar till att hjälpa klienter med bristande självförtroende 

och handlingskraft, eller om att inskärpa arbets- och försörjningsmoral hos 

klientgrupper där försörjningsviljan inte uppfattas vara den rätta. Mycket litet talar 

dock för att detta är ett arbete som bedrivs med någon form av enhetlighet eller 

inom ramen för en mer sammanhållen struktur. Andra generella metoder som 

framhålls är lösningsfokuserat arbete och nätverksarbete, vilka är arbetssätt där det 

i botten finns jämförelsevis mer av föreskrivna mått och steg när det gäller 

utförandet. Karaktären på dessa metoder är emellertid sådan att det finns goda skäl 

att fråga sig hur dessa metoder finner sin användning i arbetet med socialbidragen, i 
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vilket syfte de används och hur relevanta de är för de uppgifter som är aktuella på 

området.  

 

Ser vi till huvudfåran av de områdesspecifika modeller som tillämpats på 

socialbidragsområdet – exempelvis Uppsalamodellen, Skärholmsmodellen eller 

Albymodellen – så har de i regel handlat om en förstärkt arbetslinje där 

motprestationer i form av aktivering/arbete eller ett intensifierat arbetssökande har 

kopplats till biståndet. Inte heller dessa modeller har haft ett särskilt tydligt 

metodinnehåll och när de anammats utanför de kommuner där de ursprungligen 

utvecklats så har man ofta valt att enbart ta fasta på vissa inslag i dem. 

 

2.3 Aktivering 

 

Majoriteten av de program eller insatser som kommunerna idag tillhandahåller för 

socialbidragstagare kan samlas under begreppet aktivering. I Sverige är aktivering 

ett välförankrat inslag i den aktiva arbetsmarknadspolitik och den arbetslinje som 

genom decennier präglat den svenska välfärdsstaten. Arbetslinjen kan legitimeras 

utifrån två skilda perspektiv. Det första utgår från att individer på olika sätt far illa 

av att vara arbetslösa och att samhällsgemenskapen skadas av att låta medborgare 

stå utanför arbetslivet. Det andra baseras på mer samhällsekonomiska 

överväganden om att arbetslösa bör inlemmas i produktionen och att utbildning kan 

fungera som ett sätt att anpassa arbetskraften till arbetsmarknadens behov 

(Olofsson 1996). Fram till 1990-talet berördes förhållandevis få människor av 

programmen och åtgärderna tilläts dessutom att kosta relativt mycket. Den 

framväxande massarbetslösheten under 1990-talets inledande år innebar ett starkt 

tryck på systemen, och mellan 1990 och 1996 mer än fyrdubblades antalet 

deltagare i aktiveringsprogrammen. Noterbart är dock att de samlade kostnaderna 
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för programmen inte ökade i samma omfattning vilket innebar att mindre resurser 

satsades på varje individ. Samtidigt skedde stora förändringar när det gällde 

åtgärdernas karaktär och graden av enhetlighet i programmen minskade (Regnér 

2000; SOU 2001:79). 

 

Ett led i denna förändring var också att kommunerna under 1990-talet kom att 

successivt axla ett större ansvar för aktiveringsåtgärder. Detta framdrevs dels 

genom kommunernas egna initiativ, där högre krav och motprestationer i form av 

arbete uppfattades som ett sätt att bromsa stegrande socialbidragskostnader och 

dels genom förändringar i Socialtjänstlagen som ökade kommunernas möjligheter 

att villkora rätten till socialbidrag med krav på motprestationer i form av arbete. 

Parallellt fick kommunerna ta över ansvaret för aktiveringsåtgärder för unga vuxna.  

 

I Europa fick aktivering som begrepp och socialpolitisk strategi sitt genombrott mot 

slutet av 1990-talet. Mycket av inspirationen hämtades från USA och de program 

som samlades under namnet ”workfare”, där grundtanken var att deltagande i olika 

aktiveringsprojekt ställdes som villkor för socialbidrag. När modellerna vann 

fotfäste i Europa lanserades de som ett avståndstagande mot passiva insatser 

(kontanta ersättningar) till förmån för en praktik som såväl underströk den 

enskildes skyldigheter som möjligheterna att stärka individernas kompetens. 

Internationellt sett är aktivering i dag den mest etablerade insatsen för 

socialbidragstagare. 

  

I likhet med andra termer som sammanfattande beskriver individuellt riktade 

program är aktivering ett begrepp som inbegriper en mängd olika praktiker och 

vars innebörd skiftar från ett sammanhang till ett annat. En gemensam nämnare för 

i stort sett alla former av aktivering är emellertid att förvärvsarbete på sikt är ett 
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mål när det gäller att få människor att uppnå självförsörjning (Moreira 2008). Vilka 

som utgör målgrupp varierar däremot liksom vilken typ av insatser som ska 

möjliggöra steget från bidrag till arbete. Socialbidragstagare kan ingå i 

aktiveringsprogram som exklusivt riktar sig till just dem eller i program som har en 

bredare målgrupp. Detta innebär också att flera olika huvudmän kan vara 

involverade. I Sverige är det i runda tal tio procent av socialbidragstagarna som 

medverkar i lokalt organiserade aktiveringsprogram där kommunen, och inte staten, 

utgör huvudman (Salonen & Ulmestig 2004). 

 

De aktiveringsinsatser som initieras inom ramen för det ekonomiska biståndet kan 

ha skilda bevekelsegrunder och olika kategorier av mottagare. En viktig 

vattendelare här är de överväganden som görs i det enskilda ärendet och vad som 

föranlett programmens tillkomst.  I de fall där utgångspunkten är en oro för den 

enskildes arbetsmoral och vilja att göra rätt för sig har aktiveringen primärt en 

kontrollerande och disciplinerande funktion. Insatsen kommer då att involvera 

grupper som man på olika grunder tenderar att misstänka för att sakna den rätta 

viljan att försörja sig via arbete. Aktiveringen blir då ett sätt att se hur 

tillmötesgående klienten är när det gäller motprestationer och hur god deras 

arbetsmotivation är. Sanktioner och hot om sanktioner kan då också användas för 

att avskräcka från fortsatt bidragssökande (Thorén 2009). Om avsikten däremot är 

att stärka den enskildes resurser kommer insatserna i högre grad riktas mot klienter 

som har de största behoven och/eller har störst möjligheter att tillgodogöra sig 

innehållet i ett program. Vid sidan om dessa strategier, som emellanåt kallas för 

”disciplinerings-” respektive ”humankapitalstrategin”, så kan de förvaltningar som 

vill visa upp så goda resultat som möjligt välja att satsa på dem som redan på 

förväg har de största möjligheterna att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Detta 
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är en strategi som i dessa sammanhang brukar beskrivas som ”creaming” (Dahl & 

Pedersen 2002).  

 

Vissa aktiveringsprogram präglas av ambitionen att så snabbt som möjligt få ut 

deltagarna i arbete på den öppna marknaden. Verksamheten innehåller då sådant 

som arbetssökarkurser, krav på en viss frekvens i arbetssökandet eller andra 

åtgärder som mer omedelbart förbereder deltagarna på arbetslivet. Ett 

samlingsnamn på den typen av program är ”work-first”. I andra program är 

bidragstagarnas motprestationer i form av arbetsliknande insatser i mer eller mindre 

”riktiga” arbeten det centrala. Här förväntas de utföra arbeten som inte självklart 

leder dem närmare ett reguljärt arbete. Insatserna kan utföras inom ramen för 

kommunala sysselsättningsprogram av olika slag och deltagandet kan dels ses som 

ett sätt för den enskilde ”att göra rätt för sig”, dels erbjuda denne ett slags struktur i 

vardagen. I program som syftar till att höja individernas humankapital ligger 

tyngdpunkten på utbildning eller arbetsmarknadsträning, vilket syftar till att 

långsiktigt öka den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden. 

Utbildningsinsatserna kan variera från komplettering av grundläggande skolgång 

till vissa mycket specifika yrkesfärdigheter.  

 

En majoritet av de socialbidragstagare som medverkar i någon form av 

aktiveringsinsats hänvisas till lokalt organiserade program, men skillnaderna 

mellan enskilda kommuner kan här vara mycket omfattande. Stor variation 

föreligger också när det gäller programmens inriktning; i vilken utsträckning 

medverkan bygger på frivillighet och hur stor del av klienterna som överhuvudtaget 

erbjuds aktiveringsinsatser (Salonen & Ulmestig 2004; Nybom 2011).  

 



20 

 

2.4 Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken  

 

Aktivering som kommunal praktik har primärt kommit att manifesteras som ett 

systematiskt arbetssätt riktat till arbetslösa socialbidragstagare och den utförs ofta i 

mer eller mindre institutionaliserat samarbete med olika aktörer. 

Arbetsmarknadsavdelningar inom kommunen (men inte under socialförvaltningen) 

fanns 2001 i 85 procent av alla kommuner, och var fjärde kommun har en 

arbetsmarknadsenhet inom socialtjänsten (Minas 2008). Distinktionen mellan 

kommunala arbetsmarknadsenheter och arbetsmarknadsenhet inom socialtjänsten 

kan kanske upplevas som obetydlig, men kan antas avspegla en kommunalpolitisk 

prioritering i termer av ekonomiskt kontroll över ett politikområde.   

 

Den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom 

arbetsmarknadspolitiken ligger fast sedan många år. Arbetsmarknadspolitiken är ett 

statligt ansvarsområde, men kommunerna tar i praktiken ett mycket stort ansvar för 

politikområdets utformning och insatser på lokal nivå. Ansvarsfördelningen mellan 

stat och kommun när det gäller aktivering av arbetslösa är dock inte statisk. Ansvar 

har förflyttats från stat till kommuner och tillbaka och nya aktörer har successivt 

involverats.   

 

Ett tydligt drag i den svenska arbetsmarknadspolitiken har annars sedan länge varit 

dess centraliserade karaktär.  Historiskt sett har staten finansierat den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken och aktivering av arbetslösa, men sedan krisåren på 1990-

talet har kommunerna blivit en allt viktigare aktör och en mycket påtaglig 

decentralisering har genomförts. Ett led i denna process var reformeringen av 

statens politik för arbetslösa ungdomar under mitten av 1990-talet. Kommunerna 

tog över ansvar för arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar som inte lyckats få ett 
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jobb efter tre månaders arbetslöshet. Ett annat uttryck för det ökade kommunala 

inflytande var att kommunerna fick rätt att nominera majoriteten av ledamöterna 

och ordföranden i arbetsmarknadsnämnderna.  

 

Under inledningen av 2000-talet börjar man dock från regeringshåll lyfta fram 

problem förenade med decentralisering av området och lyfte istället fram 

enhetlighet, koordinering och central styrning som viktiga värden (Minas 2011, 

Lundin 2012). Kommunernas möjligheter att påverka hur arbetsmarknadspolitiken 

skulle genomföras minskade också efter att alliansen tagit över regeringsmakten 

2007. Det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin avskaffades 

2007. En särskild lag reglerar nu kommunernas medverkan i 

arbetsmarknadspolitiken (SKL 2010). Där stadgas att kommuner får, efter 

överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av andra bestämmelser framgår att 

arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande 

av insatser eller aktiviteter om det efter ett upphandlingsförfarande visar sig att 

någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns. Samtidigt har 

Arbetsförmedlingen fått i uppdrag av regeringen att i ökad utsträckning använda sig 

av kompletterande aktörer. När det gäller insatser inom jobbgarantin för ungdomar 

och jobb- och utvecklingsgarantin skall t.ex. upphandlingen i betydande grad ske 

med privata (så kallade kompletterande) aktörer; minst 30 procent av de 

arbetssökande ska få hjälp via privata alternativ (Bennmarker, Grönqvist & Öckert 

2009). Ytterligare en indikator på en försvagad kommunal roll är att de lokala 

arbetsmarknadsnämnderna har ersatts av 68 lokala arbetsmarknadsråd (Lundin 

2008). Varje arbetsmarknadsområde består geografiskt av 1-14 kommuner och det 

finns inga krav vare sig på kommunal majoritet eller på att ordföranderollen ska 

ligga på kommunerna.  
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Samtidigt har kommunernas handlingsutrymme på området utökats genom de 

finansiella medel som erhålls via den Europeiska Unionens strukturfonder. 

Fonderna finansierar projekt som syftar till olika typer av förbättringar för EU:s 

regioner och utsatta grupper i samhället. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken är den 

Europeiska socialfonden (ESF) den viktigaste strukturfonden. Kommuner söker i 

allt större utsträckning pengar ur ESF. Under perioden 2007–2013 har Sverige 

tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden.
2
 Med den nationella 

medfinansieringen satsas totalt över 12 miljarder kronor på att stärka kompetensen 

hos sysselsatta och att förbättra utsikterna till arbete för icke sysselsatta (SKL 

2010). Svenska ESF-rådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka 4000 

projekt med minst 315 000 deltagare. 

 

2.5 Socialbidragsarbete i en byråkratisk organisation 

 

Socialbidragsarbetet i Sverige utförs huvudsakligen inom ramen för kommunernas 

socialtjänst. Dessa betecknas ofta som byråkratiska organisationer som har vissa 

specifika kännetecken, t.ex. att de är hierarkiska uppbyggda och att arbetet i hög 

grad är specialiserat och formaliserat (Johansson 1992). Byråkratiska 

organisationer skiljer sig sinsemellan med avseende på sådant som 

personalsammansättning, personalens kvalifikationer, kommunikation, ledning 

o.s.v. Vidare kan faktorer som uppdelning i olika enheter, personalresurser, interna 

regler och rutiner vara avgörande för hur klienten bemöts och vilka kontakter som 

etableras.  

 

                                                 
2
 Socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Arbetet är 

uppdelat i två olika programområden: Kompetensförsörjning och Ökat arbetsplatsutbud. 



23 

 

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för socialtjänsten brukar beskrivas som 

människovårdande (Hasenfeld 1983). Kännetecknande för de organisationer som 

härbärgerar en människovårdande verksamhet är att deras samhälleliga mandat och 

uttalade uppdrag handlar om att i direktkontakt med individer skydda, upprätthålla 

eller förstärka dessas välfärd. Mötet mellan medborgaren och organisationens 

tjänsteman är därför i många avseenden centralt för en människovårdande 

organisation och utgör tillsammans med de kunskaper och tekniker som tillämpas 

det man kan beskriva som organisationens kärnverksamhet. För att närmare förstå 

vad denna inbegriper bör man också veta vad som är organisationens operativa mål. 

När det gäller arbetet med ekonomiskt bistånd kan de överordnade målen, som 

tidigare påpekats, sägas vara att å ena sida utreda och besluta om rätten till stöd och 

andra sidan att på olika sätt hjälpa individer till självförsörjning. Det är ur det 

perspektivet som insatser som syftar till att höja socialbidragstagares motivation, 

kompetens eller anställningsbarhet i något annat avseende skall förstås.  

 

Ett kännetecknande drag för merparten av det arbete som bedrivs i såväl 

socialtjänsten generellt som i arbetet med att göra bidragstagare självförsörjande är 

att de samlade effekterna av ett visst program eller åtgärd i regel är okända och att 

man än mindre kan säga hur en individ kommer att reagera på en viss insats. Också 

för de som befinner sig mitt i arbetet är det svårt att uppskatta hur stor del i en 

eventuell individuell förändring som beror på det som görs i ett ärende. Vidare 

präglas arbetet med socialbidrag av att det finns få konkreta metoder för arbetet och 

att den metodik som utvecklas istället är intimt knuten till den organisation som 

socialsekreteraren är verksam i. Därför kan man hävda att personal som arbetar 

med socialbidrag använder sig av teknologier med en hög grad av oförutsägbarhet.  
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En människovårdande organisation är dock inte isolerad utan befinner sig i en 

institutionell omgivning att förhålla sig till. För socialtjänstens del är denna 

omgivning mångfacetterad, inbegripande sådant som legala ramar, politiska 

policybeslut och relationer till andra välfärdsorganisationer. Hit hör också 

kommunernas sociodemografiska struktur som avgör vilka behov som uppstår och 

vilken typ av service organisationen förväntas erbjuda. Vidare har alla 

organisationer en egen historia där vissa givna värderingar och tolkningsramar 

utgör en integrerad del av den kultur som etablerats, vilket bland annat sätter 

avtryck på vad som uppfattas som det ”rätta” sättet att arbeta eller organisera 

verksamheten. I en lokal kontext kan dessa uppfattningar ingå i ett intimt samspel 

med de normer som råder i det omgivande samhället. Utifrån hur klientgruppen och 

de problem som ska lösas uppfattas kan det ses som en självklarhet att vissa 

problem hanteras på ett visst sätt. Normativa, kognitiva och regulativa processer 

inverkar på organisationerna och kan bidra till att vissa arbetsmetoder och sätt att 

organisera arbetet är mer eller mindre attraktiva på olika håll i landet. 
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3. Material och metod 
 

 

 

 

 

 

 

Genomförandet av vår studie bygger på ett upplägg i ett antal olika steg. 

Inledningsvis har vi utifrån tillgängliga registerdata genomfört en analys av vilka 

faktorer på individ- och kommunnivå som påverkar sannolikheten att kunna avsluta 

en period med pågående socialbidrag. Detta har resulterat i en modell som inte bara 

visar vilka enskilda omständigheter som generellt är av betydelse, utan också 

möjliggör en identifiering av kommuner som avviker – uppåt eller nedåt – från de 

varaktighetsmönster man kan förvänta sig utifrån deras socioekonomiska 

förutsättningar. Med utgångspunkt från detta har vi i ett andra steg bildat par av 

kommuner som liknar varandra i viktiga avseenden, men som skiljer sig 

sinsemellan genom att sannolikheten att lämna bidragstagande, med kontroll för 

relevanta strukturella förhållanden, avviker uppåt respektive nedåt. Vi har tagit ut 

fyra sådana par, dvs. totalt åtta kommuner. I ett tredje steg har vi genomfört en 

fallstudie i dessa kommuner där vi studerat sådant som organisationsformer, 

samverkan och utbud av insatser i syfte att göra socialbidragstagare 

självförsörjande. 

  

Vår utgångshypotes är att den kommunala praktiken när det gäller arbete med 

socialbidrag har betydelse för vilka varaktighetsmönster som etableras. Att påvisa 

detta via fallstudier är i många avseenden en grannlaga uppgift och möjligheterna 

att nå helt invändningsfria slutsatser avseende de frågor vi behandlar får betraktas 

som små. Vad som ändå motiverar vårt upplägg är att forskning som systematiskt 
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söker koppla arbetsformer och organisation till hur långvarigt socialbidragstagande 

utvecklas helt enkelt saknas och att vår studie, om inte annat, bör kunna utgöra 

utgångspunkt för hypoteser på området och mer specifika analyser av enskilda 

arbetsmodeller. I det följande skall vi beskriva vart och ett av de olika stegen mer 

ingående. 

 

3.1. Mönster för kommunal varaktighet – en förberedande kvan-

titativ analys 

 

Syftet med den kvantitativa analysen är att hitta kommuner där 

socialbidragstagarna tenderar att avsluta bidragsperioder tidigare respektive senare 

än vad de borde utifrån såväl individuella förutsättningar som förutsättningar på 

den kommunala nivån. För att få fram dessa ”snabba” respektive ”långsamma” 

kommuner använder vi oss av regressionsanalys. Vi analyserar sannolikheten bland 

socialbidragstagare att över tid med bidrag avsluta bidragsperioden. I 

regressionsanalysen kontrollerar vi för individfaktorer och faktorer på kommunal 

nivå som i tidigare forskning visat sig ha samband med såväl socialbidragstagande 

generellt som med sannolikheten att avsluta pågående bidragsperioder. På så sätt 

”förklarar” vi en stor del av variationer mellan individer och mellan kommunerna. 

Därefter utnyttjar vi den del av variationen som förblir oförklarad av de faktorer vi 

kontrollerar för till att välja ut kommunerna.  

 

Att på detta sätt titta på s.k. residualer för att hitta ”avvikare” har använts tidigare 

bl.a. inom socialbidragsforskningen när det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd 

(Byberg 2002) och inom skolforskningen med skolresultat som beroende variabel 

(Skolverket 2005). I dessa fall har hänsyn endast tagits till den aggregerade nivån, 
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dvs. kommuner respektive skolor. Genom att också ta hänsyn till den individuella 

nivån och inte bara titta på socialbidrag generellt utan på själva utflödet tror vi oss 

kunna uppnå en bättre precision i analyserna och därmed på ett bättre sätt kunna 

välja ut de mest intressanta kommunerna för intervjustudien. 

 

3.2 Data 

 

Det datamaterial vi använder för den kvantitativa analysen består av en samkörning 

av Statistiska centralbyråns databas LISA och Socialstyrelsens register för 

ekonomiskt bistånd. Akronymen ”LISA” står för Longitudinell integrationsdatabas 

för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier. Databasen är en sammanslagning 

av uppgifter från en mängd olika register och täcker förutom demografiska 

bakgrundsvariabler sådant som inkomst, utbildning, aktivitet på arbetsmarknaden, 

sjukskrivning m.m. (SCB 2011). LISA omfattar hela befolkningen 16 år och äldre 

fr.o.m. 1990. Till det har vi kopplat uppgifter om månadsvisa utbetalningar av 

socialbidrag 2002-2009. Det faktum att vi har tillgång till uppgifter på månadsbasis 

gör att vi i data kan konstruera faktiska varaktighetstider för socialbidragstagande. 

  

Eftersom vi behöver så aktuella uppgifter som möjligt för att kunna göra ett korrekt 

urval av kommuner begränsar vi analysen till socialbidragsperioder som påbörjats 

efter den 1 januari 2008. Alla förklarande faktorer på individnivå mäts 2008. 

 

Vi avgränsar dessutom analysen till befolkningen i åldrarna 16-59 år. Anledningen 

till att vi sätter den övre gränsen vid 59 år är att vi vill undvika att få med personer 

med möjlighet till tidig pensionering. De processer som leder fram ett avslutande 

av bidragsperioden kan förväntas se annorlunda ut för denna grupp jämfört med 

dem som är yngre. Utöver individdata för vi också in variabler som mäter olika 
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egenskaper hos kommunerna. Dessa härrör i första hand från ”Jämförelsetal för 

socialtjänsten år 2008” (Socialstyrelsen 2009). 

 

3.3 Individvariabler 

 

De individfaktorer vi kan ta hänsyn till begränsas av tillgången på data. Den enskilt 

kanske viktigaste variabel vi saknar är hälsa. Ohälsa, särskilt psykisk ohälsa, är en 

förhållandevis viktig förklaringsfaktor till socialbidragstagande (Socialstyrelsen 

1999). Det faktum att vi saknar denna uppgift gör att effekten av vissa faktorer ska 

tolkas med försiktighet. Det finns stor risk för selektion med avseende på hälsa. 

Eftersom huvudsyftet med denna studie inte är att hitta orsakssamband, utan att 

statistiskt förklara så mycket som möjligt av variationen i den beroende variabeln 

är emellertid inte denna selektionseffekt så allvarlig. Däremot kan den vara ett 

problem om vi på ett systematiskt sätt undgår att förklara en del av variationen. 

Sannolikheten att det skulle finnas en kvarstående systematisk skillnad mellan 

kommunerna vad gäller ohälsa efter kontroll för de faktorer vi har tillgång till får 

emellertid betraktas som liten. 

 

De individfaktorer vi kontrollerar för är kön, ålder (4 kategorier), födelseland 

(födda inom eller utanför västvärlden), familjetyp (4 kategorier) och tidigare 

socialbidragserfarenhet (har eller inte har mottagit socialbidrag under perioden 

2002-07). Hur andelen bidragstagare med bidragsperioder på 12 månader eller mer 

fördelar sig över de variabler vi använder oss av redovisas i Tabell 3.1.  
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3.4 Kommunvariabler 

 

Vi kontrollerar för fem faktorer på kommunnivå. En av dessa är en kategorivariabel 

(Kommuntyp) och de övriga är kontinuerliga. Variabeln Kommuntyp delar in 

kommunerna i sex olika kommuntyper: storstäder, förortskommuner, större städer, 

pendlingskommuner, glesbygdskommuner och övriga. Kommungruppsindelningen 

är ursprungligen gjord av Sveriges kommuner och landsting och bygger på 

uppgifter om bl.a. befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

Vi mäter också hur stor andel av befolkningen som är registrerad som arbetslös 

utan att ha mottagit ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Denna variabel är 

skapad utifrån egna beräkningar i LISA. Variabeln Skattekraft mäter 

beskattningsbar inkomst per invånare i procent av medelskattekraft. Därutöver 

mäter vi hur den genomsnittliga faktiska kostnaden i Individ- och familjeomsorgen 

avviker från den s.k. standardkostnaden, som är ett mått som uppskattar hur högt 

kostnadsläget för kommunen kan förväntas vara på området med hänsyn taget till 

relevanta strukturella omständigheter (demografi, arbetsmarknad, hushållens 

inkomster m.m.). Skillnaden mäts i procent och positiva värden innebär att den 

faktiska kostnaden överstiger den standardiserade och vice versa för negativa 

värden. Slutligen kontrollerar vi också för andelen utomnordiska invandrare. I 

Tabell 3.1, där sambandet mellan dessa variabler och andelen socialbidragstagare 

med över 12 månaders bidrag visas, har de fyra kontinuerliga variablerna 

kategoriserats utifrån kvartilvärden. Det innebär att vi jämför de 25 procent av 

kommunerna med lägst värden på respektive variabel med de 50 procenten i mitten 

på fördelningen och de 25 procenten med de högsta värdena. 
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3.5 Analysteknik 

 

Vi använder så kallad regressionsteknik för att analysera sambanden mellan 

individ- och kommunvariabler å ena sidan och sannolikheten att avsluta en 

bidragsperiod å den andra. Att analysera samband mellan variabler som befinner 

sig på olika aggregeringsnivå, i vårt fall individnivå och kommunnivå, innebär 

emellertid såväl statistiska problem som möjligheter. Problemet består i att man i 

vanlig regression måste anta att de enheter, i det här fallet individer, som ingår i 

analysen är oberoende av varandra. Om inte det antagandet är uppfyllt måste man 

försöka korrigera det på något sätt. Eftersom en individ som ingår i vår analys 

befinner sig i samma kommun och därmed under inflytande av samma 

kommunegenskaper som alla andra individer i den kommunen kan man dra 

slutsatsen att antagandet om oberoende inte är uppfyllt i det här fallet. Det finns 

olika sätt att korrigera det fel som uppstår i en sådan situation. Den metod vi valt att 

använda oss av kallas flernivåanalys. I en sådan analys delar man upp den variation 

som finns i materialet mellan de olika nivåer som finns representerade. På så sätt så 

lyfter man så att säga ut den variation mellan individerna som beror på att de finns i 

samma kommun till en egen del av analysen och därmed skapar beroendet mellan 

individerna inget problem för hur man ska tolka sina resultat.  

 

Flernivåanalysen öppnar också för möjligheten att låta effekten av vissa variabler 

variera mellan enheter på ”nivå två”, i vårt fall kommuner. I analysen nedan 

utnyttjar vi detta till att låta effekten av tid i socialbidragstagande variera mellan 

kommuner. Om det finns faktorer på kommunnivån som vi inte kan observera i 

data och som påverkar varaktigheten kommer dessa i viss mån att fångas upp av det 

faktum att vi låter effekten av denna variabel att variera.  
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För att kunna låta effekten av varaktighet variera mellan kommuner har vi fört in 

den i analysen som en kontinuerlig variabel. När man gör på det viset är det viktigt 

att man finner en funktionell form som motsvarar den observerade sannolikheten 

över tid. Med hjälp av regressionsanalyser (som inte redovisas här) har vi funnit att 

det som bäst motsvarar den observerade sannolikheten är när vi inkluderar det 

inverterade värdet av varaktigheten, dvs. 1/varaktighet. 

 

Eftersom vi har ett utfall som är av karaktären på/av, dvs. avsluta/inte avsluta, 

använder vi en s.k. logistisk regressionsteknik. Vi behöver inte här gå in på hur 

man exakt tolkar de log-odds man får ut av en sådan analys. Det räcker att påpeka 

att ett negativt värde på estimatet innebär att ju högre värden på variabeln desto 

lägre sannolikhet för utfallet, dvs. att avsluta sin bidragsperiod. Ett positivt värde 

betyder på samma sätt att ett högre värde på den oberoende variabeln innebär en 

högre sannolikhet för utfallet.  

 

3.6 Resultat 

 

Vi börjar med att betrakta den beskrivande statistik som redovisas i Tabell 3.1. I 

tabellen rapporteras hur stor del av socialbidragstagarna i respektive kategori som 

har haft en bidragsperiod med en varaktighet på över tolv månader. Utfallen är med 

några få undantag i linje med vad man kan förvänta sig. En något högre andel män 

än kvinnor har längre perioder. Lågutbildade har en högre risk att hamna i 

långvarigt bidragstagande. Ett kanske mer förvånande utfall är att vi bland dem 

med eftergymnasial utbildning på tre år eller längre finner en högre andel 

långvariga bidragstagare än bland dem med endast gymnasieutbildning eller kortare 

eftergymnasial utbildning. Det här är dock ett mönster som vi känner igen från 
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tidigare studier av varaktighet. Förklaringen är sannolikt att bland de högutbildade 

har vi en selektion av personer med en mer komplicerad problembild in i 

socialbidrag och därför uppvisar gruppen en högre grad av långvarigt 

bidragstagande, inte pga. deras höga utbildningsnivå. Risken att överhuvudtaget bli 

socialbidragstagare är annars som lägst i just denna grupp (Bergmark och Bäckman 

2007). 

 

 

De med tidigare socialbidragserfarenhet löper inte oväntat en större risk att bli kvar 

längre i systemet, liksom de som är födda utanför västvärlden. Bland 

ålderskategorierna ser vi de högsta riskerna för långvarigt bidragstagande bland de 

yngre. När det gäller familjetyp finner vi de lägsta andelarna bland gifta/sambo 

utan barn och de högsta bland ensamstående utan barn. För kommunvariablerna ser 

vi också ett antal förväntade utfall: längre varaktighet i storstäder, kommuner med 

hög andel arbetslösa utan ersättning och kommuner med hög andel utomnordiska 

invandrare.  Vi ser också att ju högre avvikelse uppåt från standardkostnaden inom 

individ- och familjeomsorgen, desto lägre andel långvariga bidragstagare. Det 

betyder att kommuner som har högre kostnader än vad som kan förväntas utifrån 

strukturella förutsättningar också har kortare varaktighet. Noterbart här är dock att 

högre kostnader i detta sammanhang kan representera såväl en större benägenhet att 

satsa resurser som en sämre förmåga att sköta ekonomin på området på ett effektivt 

sätt. Ett på många sätt mer oväntat utfall är att det tycks finnas ett positivt samband 

mellan skattekraft och varaktighet, dvs. i kommuner med hög skattekraft är risken 

att en bidragsperiod överskrider ett år större än i kommuner med låg skattekraft. 

Sannolikt handlar det här också om en selektionseffekt liknande den som 

diskuterades i samband med de högutbildade: i välmående kommuner är 

socialbidragstagarna en mer selekterad grupp än i andra kommuner. Sambandet 
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Tabell 3.1. Andel socialbidragstagare med en period på över 12 månader 2008-09 fördelat på individ- 

och kommunvariabler. Befolkningen, 16-59 år. 

Individvariabler    

Kön Män 11,82 

 Kvinnor 11,16 

Utbildning mindre än 9 år/ingen utbildning 17,50 

 Endast grundskola 13,31 

 Gymnasieutbildning 9,26 

 Eftergymnasial utb. < 3 år 8,86 

 Eftergymnasial utb. >= 3 år 9,63 

Socialbidrags- Ej SB 02-07 9,52 

Erfarenhet SB 02-07 12,57 

Födelseland Födda i västvärlden 10,07 

 Ej födda i västvärlden 15,23 

Familjetyp Sambo/gifta 10,87 

 Sambo/gifta med barn 11,17 

 Ensamstående med barn 11,13 

 Ensamstående utan barn 12,04 

Ålder 16-24 12,25 

 25-34 10,72 

 35-49 11,22 

 50-59 11,12 

Kommunvariabler   

Kommuntyp Storstäder 14,67 

 Förortskommuner 10,09 

 Större städer 12,41 

 Pendlingskommuner 9,58 

 Glesbygdskommuner 7,18 

 Övriga 9,95 

Försörjning, arbetslösa* Andel arb.lösa utan ersättning < p25 10,02 

 p25 <= Andel arb.lösa utan ersättning <= p75 11,88 

 Andel arb.lösa utan ersättning < p75 12,08 

Skattekraft* Låg (< p25) 10,86 

 Mellanskikt (p25 > > p75) 11,37 

 Hög (> p75) 12,38 

Avvikelse faktisk kostnad vs. Avvikelse IFO-kostn. < p25 11,51 

standardkostnad, IFO* p25 <= Avvikelse IFO-kostn. <= p75 11,91 

 Avvikelse IFO-kostn. > p75 10,18 

Etnisk sammansättning* Andel utomnordiska inv. < p25 8,70 

 p25 <= Andel utomnordiska inv. <= p75 11,58 

 Andel utomnordiska inv. < p75 14,04 

*kontinuerliga i regrssionsanalysen                                                                     N 207 512 
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mellan andelen socialbidragstagare överhuvudtaget och skattekraft på kommunnivå 

är tydligt negativt (r = -0,43), dvs. i kommuner med hög skattekraft tenderar 

socialbidragstagandet att vara lägre. 

 

Givetvis hänger många av de ”riskfaktorer” som redovisas här samman. 

Exempelvis kan vi förvänta oss att de ensamstående utan barn och de med 

socialbidragserfarenhet i stor utsträckning är samma personer. På kommunnivå 

finns det på samma sätt samband mellan t.ex. skattekraft och andelen arbetslösa 

utan ersättning (r = -0,50). I regressionsanalysen renodlas respektive variabels 

effekt och man får på så sätt en bättre bild av faktiska förhållanden. 

 

I Tabell 3.2  visas resultatet från regressionsanalysen. Regressionsestimaten (log-

oddsen), som är det som är av primärt intresse här, visas i kolumn ”b”. ”SE” står 

för ”Standard error” och är ett mått på osäkerheten i skattningen. Stjärnorna 

betecknar signifikansnivån för skattningarna, vilket också har med säkerhet 

respektive osäkerhet i skattningarna att göra. Eftersom vi här studerar 

totalbefolkningen utgör inte urvalet någon felkälla. Däremot finns det givetvis 

mätfel i data och dessa kan vara en källa till osäkerhet. 
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Figur 3.1. Estimerad sannolikhet i befolkningen att över tid lämna socialbidrag. 
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Om vi börjar med att granska effekten av varaktighet så ser vi att vi får ett positivt 

estimat för den variabeln. Det betyder dock inte att ju längre tid i socialbidrag desto 

högre sannolikhet att lämna. Tolkningen är här den omvända och det beror på att vi 

använder det inverterade värdet av varaktigheten i regressionsmodellen. Figur 3.1 

visar den skattade sannolikheten att lämna socialbidrag i populationen 

socialbidragstagare över tid (månader) med bidrag. Vi ser en avtagande sannolikhet 

över tid och det stämmer bra överens med resultat från tidigare studier på svenska 

data (se t.ex. Bäckman och Bergmark 2011). För varje månad man befinner sig i 

socialbidragstagande desto lägre blir sannolikheten att man skall lämna det. Kurvan 

är dock något flackare än vad vi funnit när vi använt mer precisa metoder för att 

skatta denna sannolikhet (a.a.). 

  

När det gäller effekterna av variablerna på individnivå så återspeglar effekterna i 

flera fall det mönster som framträdde i Tabell 3.1: en något högre sannolikhet för 

kvinnor att lämna socialbidrag, lägre chans för födda utanför västvärlden samt en 

skyddande effekt av utbildning, förutom för dem med den högsta utbildningen. Den 

selektionseffekt som diskuterades tidigare när det gällde den högsta 

utbildningsgruppen fångas alltså inte upp av de individfaktorer vi inkluderat i den 

här regressionsmodellen. 

 

Effekten av socialbidragserfarenhet är omvänd mot vad vi såg i Tabell 3.1; de med 

socialbidragserfarenhet har en högre sannolikhet att lämna bidragsperioden. Det 

betyder att tidigare bidragstagare visserligen har en högre sannolikhet att lämna 

socialbidrag, men att de tenderar att göra det senare än andra. Vi ser också att vissa 

av effekterna av familjetyp och ålder också avviker från mönstret i Tabell 3.1. 

Exempelvis finner vi nu den högsta sannolikheten för att avsluta i den yngsta ål- 
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Tabell 3.2. Resultat från ”random effects” regressionsanalys på sannolikheten att lämna en 

socialbidragsperiod 2008-09. Befolkningen 16-59 år som någon gång under perioden påbörjat 

en bidragsperiod. N (individer) = 206 854; N (kommuner) = 289; N (avslutade perioder) = 

152 463. 

       b SE 

Fixa effekter   
Konstant 0,13 0,25 
1/varaktighet 2,58*** 0,03 
Individegenskaper vid bidragsperiodens 
början: 

  

Kön (ref=man)   
Kvinna  0,04*** 0,01 
Utb. (ref=gymnasieutb.)   
<9 år år grundskola/i.u. -0,42*** 0,02 
Grundskola -0,36*** 0,01 
Eftergymn. < 3 år -0,03 0,02 
Eftergymn. ≥ 3 år -0,05* 0,03 
Socialbidrag 2002-07 (ref=nej)   
Ja 0,25*** 0,01 
Födelsland (ref=Västvärlden)   
Ej västvärlden -0,26*** 0,01 
Familjetyp (ref=sambo/gift med barn)   
Sambo/gift ej barn 0,14*** 0,03 
Ensamstående med barn 0,16*** 0,01 
Ensamstående ej barn 0,10*** 0,01 
Ålder (ref=35-49)   
16-25 0,19*** 0,01 
25-34 0,04* 0,02 
50-59 -0,05** 0,02 
Kommunegenskaper 2008:   
Andel (%) av bef. arbetslös utan ersättning 0,01 0,02 
Skattekraft/100† -0,19 0,17 
Avvikelse kostnader IoF/100†† -0,09* 0,05 
Andel (‰) utomnordiska inv./100 -0,15*** 0,04 
Kommuntyp (ref=storstad)   
Förortskommun 0,13 0,10 
Större stad -0,02 0,10 
Pendlingskommun 0,10 0,11 
Glesbygdskommun 0,29** 0,11 
Övriga 0,10 0,10 
Random effects   
SD(1/varaktighet) 0,32*** 0,03 
SD(Konstant) 0,14*** 0,01 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,001 

† Skatteunderlag per invånare där skatteunderlaget utgörs av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna. 

†† Procentuell skillnad mellan faktisk kostnad/individ och standardkostnad/individ i Individ- och familjeomsorgen. 
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dersgruppen, vilket troligen hänger ihop med sammansättningen vad gäller 

utbildning. 

 

Bland kommunegenskaperna är det endast avvikelser från standardkostnaden per 

individ inom Individ- och familjeomsorgen, andel utomnordiska invandrare samt 

”Glesbygdskommun” som ger signifikanta effekter. Den högre sannolikheten att 

lämna socialbidrag i glesbygdskommuner stämmer överens med den lägre andelen 

långvariga bidragstagare som visas för den kommungruppen i Tabell 3.1. Även 

effekten av andelen utomnordiska invandrare går i den riktning vi skulle förvänta 

oss utifrån Tabell 3.1, dvs. ju högre andel utomnordiska invandrare desto lägre 

sannolikhet att lämna en bidragsperiod. Effekten av avvikelse från 

standardkostnader däremot går nu i motsatt riktning, dvs. ju högre kostnader desto 

lägre sannolikhet. Effekten av den här variabeln är dock ytterst svårtolkad. Som 

nämndes ovan så kan ju höga värden betyda såväl satsningar som ineffektivitet. 

Dessutom tar man i konstruktionen av denna variabel hänsyn till flera av de 

kommunfaktorer som vi här har inkluderat i modellen, t.ex. demografi och 

hushållsinkomster. 

 

Slutligen kan konstateras att båda de s.k. random effects har signifikanta värden. 

Det betyder att både nivån och lutningen på den kurva som visas i Figur 3.1 

varierar mellan kommuner, även efter kontroll för de variabler som ingår i 

regressionsmodellen. 
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3.7 Kommentar 

 

Även om regressionsmodellerna ger vissa intressanta resultat när det gäller de 

ingående variablerna så är huvudsyftet med analysen att den ska vägleda urvalet för 

kommunstudien. En logistisk regressionsmodell skattar sannolikheten för en 

händelse, i vårt fall att avsluta en socialbidragsperiod, givet de ingående 

variablerna. Det gör att man för en individ med vissa egenskaper i en kommun med 

vissa egenskaper kan predicera ett visst utfall. Det estimerade utfallet kommer så 

gott som alltid att i någon mån skilja sig från det verkliga utfallet. Avståndet mellan 

det predicerade utfallet och det verkliga utfallet kallas för residualvärde och det är 

dessa residualvärden vi utnyttjar för vårt urval av kommuner. Genom att ta fram 

medelvärdet för residualvärdena inom respektive kommun får vi ett mått på hur 

kommuner avviker från den genomströmning av socialbidragstagare man borde ha 

givet individernas och kommunernas förutsättningar. Kommuner med negativa 

genomsnittliga residualvärden har en långsammare genomströmning än man borde 

medan positiva värden innebär snabbare genomströmning. Genom att kombinera 

ihop par av kommuner som liknar varandra i väsentliga avseenden, men som 

avviker från varandra på så sätt att den ena har ”snabbare” och den andra 

”långsammare” genomströmning än förväntat och sedan intervjua nyckelpersoner i 

dessa kommuner är vår ambition att få fram ny kunskap mekanismer på kommunal 

nivå av betydelse för socialbidragstagandets varaktighet. 

 

För att det ska vara möjligt att välja ut kommuner utifrån dessa kriterier krävs dock 

att residualerna fördelar sig på både positiva och negativa värden. Figur 3.2 visar 

ett s.k. histogram över hur residualerna fördelar sig på kommunnivå. Vi ser att 

fördelningen är väldigt ”spetsig” med en övervägande majoritet av kommunerna 

kring värdet 0. Det betyder att precisionen i regressionsmodellen är ganska god. 
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Samtidigt är det tillräckligt många kommuner som avviker både uppåt och nedåt 

och det är bland dessa som vi i nästa avsnitt väljer ut våra 

undersökningskommuner. 

 
Figur 3.2. Histogram över residualvärdenas fördelning över kommuner. 

 

3.8 Kommunurvalet 

 

Grundläggande i vårt kommunurval har varit en strävan att utnyttja de residualer 

för varaktighet som erhålls i analysen ovan för att identifiera kommuner med högre 

respektive lägre varaktighetsmönster än vad modellen ger anledning att förvänta 

sig, för att sedan ställa dessa mot varandra. Fyra kommuner med relativt hög och 

0 
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fyra kommuner med låg varaktighet har på detta sätt plockats ut. Då vi strävat mot 

att erhålla fyra kommunpar som sinsemellan är lika varandra i ett antal viktiga 

avseenden, och dessutom kommuner som storleksmässigt är lämpliga för 

fallstudiens fältfas, har dessutom ett antal andra avgränsningar och överväganden 

fått styra urvalet.  

 

För det första har vi avgränsat oss storleksmässigt genom att utesluta kommuner 

med mindre än 15000 invånare samt de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Anledningen är en önskan att kommuner där det finns förutsättningar för 

en viss bredd i verksamheten skall ingå i urvalet, samtidigt som denna är möjlig är 

överblicka. Efter denna avgränsning återstår sammanlagt 146 kommuner.  

 

För det andra har vi – i syfte att plocka ut fyra jämförbara kommunpar – utgått från 

dels arbetslöshetsnivåer och dels från hur kommunernas kostnader för individ- och 

familjeomsorg avviker från den så kallade standardkostnaden. Det senare är ett 

mått som uppskattar hur högt kostnadsläget för kommunen kan förväntas vara på 

området med hänsyn taget till relevanta strukturella omständigheter (demografi, 

arbetsmarknad, hushållen inkomster m.m.). Skälet till att välja arbetslöshet och 

skillnad gentemot standardkostnader som urvalskriterier är att det förstnämnda 

utgör den kanske viktigaste kontextuella förutsättningen i sammanhanget och att 

det senare berör den faktiska kommunala praktiken. Nivån på kostnaderna kan 

dock samvariera med såväl ambitionsnivå som hur effektivt resurser används. 

 

Själva urvalet har sedan gått till på följande sätt: Först upprättades två grupperingar 

av kommuner där ena gruppen hade positiva (den översta kvartilen) och andra 

gruppen negativa (den lägsta kvartilen) residualer med avseende på varaktighet. 

Därefter identifierades kommuner med relativt låg respektive relativt hög 
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arbetslöshet. I den första gruppen handlade det om arbetslöshetsnivåer från drygt 3 

procent och nedåt och i den senare om 4.4 procent och uppåt. Slutligen gjordes en 

gruppering på grundval av avvikelse från standardkostnader innefattande 

kommuner inom den högsta respektive lägsta kvartilen i detta avseende. På så sätt 

erhölls åtta möjliga kommuntyper. I urvalet har vi sedan tagit de kommuner som 

parallellt uppfyller de olika kraven, och sedan – i de fall där flera kommuner 

samtidigt är kvalificerade för en viss ”position” sökt hitta kommuner som är 

jämförbara med avseende på storlek m.m.  

 

I Tabell 3.3 visas vilka kommuner som utvaldes för studien och vad de 

representerar utifrån våra urvalskriterier. De är ordnade parvis, så att kommuner 

som liknar varandra med undantag av varaktighetsmönster bildar par. Vidare 

redovisas andel bakgrundsdata i form av andel utomnordiska invandrare samt 

invånarantal. I enlighet med vad vi utlovat de medverkande kommunerna har deras 

namn anonymiserats i redovisningen. Kommuner med långa bidragstider har fått 

fiktiva namn som inleds med ”Lång…” och namnen på kommuner med korta tider 

inleds med ”Kort…”. Dessutom visar det senare ledet i namnen vilka kommuner 

som hör ihop parvis, t.ex. Långkroken och Kortkroken. 

 

Tabell 3.3. Medverkande kommuner. 

Kommun Varaktighet i 
förh till förv 

Avvikelse 
standardkostn 

Arbetslöshet Andel utomn 
invandrare 

Antal 
invånare 

Långkroken  Högre Högre 4.4 % 5.6 % 36 300 

Kortkroken Lägre Högre 4.4 % 7.5 % 18 500 

Långdrevet Högre Högre 2.9 % 6.5 % 16 400 

Kortdrevet Lägre Högre 2.9 % 7.8 % 26 200 

Långum Högre Lägre 4.7 % 4.0 % 15 600 

Kortum Lägre Lägre 4.6 % 9.0 % 15 300 

Långinge Högre Lägre 3.0 % 2.1 % 15 600 

Kortinge Lägre Lägre 2.6 % 5.9 % 19 600 
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3.9 Kommunstudien 
 

 

I den andra delen av studien står kommunernas organisering av arbetet med 

socialbidrag och de arbetsmetoder som tillämpas i fokus. Syftet är som sagt att 

utröna om faktorer i kommunernas organisering av arbetet och arbetssätt på något 

sätt kan bidra till att förklara sannolikheten för individer att kunna avsluta en period 

med pågående socialbidrag. Fallstudier ansågs som en lämplig strategi för detta 

syfte.  

 

En fallstudie är en kvalitativ undersökningsmetod som sker på en mindre avgränsad 

grupp t ex en individ, en grupp individer eller en organisation (Yin 2003). 

Fallstudier gör det möjligt att koncentrera sig på en speciell händelse eller 

företeelse och försöka lyfta fram faktorer av relevans för företeelsen ifråga. I vårt 

fall handlar det om sannolikheten för individer att kunna avsluta en period med 

pågående socialbidrag. Varje organisation har egenskaper som är gemensamma 

med andra organisationer, men kan också uppvisa drag som är unika. När man 

använder sig av fallstudiemetoden söker man identifiera dessa drag och egenskaper 

i syfte att visa hur de påverkar t.ex. utflödet från socialbidrag. Eftersom fokus i 

denna studie ligger på att hitta mönster i socialtjänstens arbetssätt och organisation 

av betydelse för klienters sannolikhet att lämna mer varaktiga bidragsperioder är 

variation i kommunernas organisation och arbetet med socialbidrag av särskilt 

interesse. Det finns med andra ord tydliga inslag av komparation i vårt upplägg.  

 

Även om vi koncentrerar oss huvudsakligen på den formella organisationen så ger 

undersökningsmetoden också möjlighet att uppmärksamma informella strukturer 

och avvikelser från det formella regelverket. Upplevt oklart ansvarsfördelning, 
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regler som inte följs eller interpreteras på olika sätt och missnöje med den 

befintliga strukturen är viktiga faktorer för att förstå en organisations funktionssätt. 

Det låg utanför syftet med föreliggande studier att belysa informella strukturer men 

där avvikelser från det formella regelverket kom till vår kännedom så noterades 

dessa.  

 

Fallstudier har också framhållits som en ändamålsenlig metod för explorativa 

studier vars huvudsakliga mål är att generera hypoteser om mer generella samband 

(a.a.).  Detta är i linje med vårt valda upplägg där urvalet av kommuner inte primärt 

syftar mot att göra generaliseringar eller fastlägga kausala relationer. Istället vill vi 

i vår analys närma oss en vidare förståelse av hur lokala arbetssätt och 

förutsättningar kan påverka bidragstagandets varaktighet. I avslutningen av 

rapporten kommer vi följaktligen formulera ett antal hypoteser med utgångspunkt i 

vad som framkommit i våra data. 

 

3.10 Datainsamling  

 

Fallstudier inbjuder till en mängd olika tillvägagångssätt. De metoder vi valt att 

utnyttja är halvstrukturerade intervjuer med verksamhetschefer och handläggare 

samt insamlande av dokumentation som verksamhetsbeskrivningar, lokal policy, 

handläggningsrutiner, beskrivningar av projekt och statistik. Datainsamlingen 

genomfördes våren 2011 genom personliga besök i samtliga kommuner. I ett första 

skede skickades ett brev till socialcheferna i de berörda kommunerna där projektet 

och projektgruppen presenterades. Efteråt kontaktades socialcheferna per telefon 

med en förfrågan om de ville delta i projektet. Samtliga tackade ja och datum för 

ett besök i kommunen fastlades. Vilka andra handläggare som skulle närvara under 
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intervjun bestämdes i samråd med socialcheferna. Intervjuerna hade karaktären av 

guidade samtal (halvstrukturerade intervjuer). Samtalen kretsade kring områden 

som organisation och personal, handläggningsrutiner, arbetsmarknadsåtgärder, 

samverkan och metoder. Valet av teman för intervjuerna baserades på 

omständigheter på olika sätt identifierats som viktiga i tidigare studier (Byberg 

2002, Salonen och Ulmestig 2004, Minas 2005). Före intervjun informerades 

intervjupersonerna om vilka områden som skulle behandlas. Intervjuerna varade i 

genomsnitt tre timmar. De svar som avgavs antecknades och intervjun spelades 

samtidigt in på band. I enstaka fall förekom det också besök på kommunala 

arbetsmarknadsenheter. Efter datainsamlingen transkriberades intervjuerna. 
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4. Organisation, arbetsformer och insatser – social-

bidragsarbetet i åtta kommuner. 

 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer resultaten från studien av kommunerna att redovisas. 

Redovisningen är indelad i fyra avsnitt. I det inledande behandlas den politiska och 

administrativa organisationen. Där vänds fokus mot sådant som 

nämndorganisation, enhetsindelning, personalomsättning samt bidragets 

tillgänglighet. Redovisningen fortsätter med ett avsnitt som behandlar rutiner i 

arbetet med bidragstagare, vilket bland annat inbegriper riktlinjer, krav- och 

kontrollfunktioner, sanktioner, delegationsordning och normens användning. I ett 

tredje avsnitt riktas uppmärksamheten mot arbetsmarknadsåtgärder och andra 

insatser i syfte att göra bidragstagare självförsörjande. Det innefattar 

aktiveringsåtgärdernas grundläggande organisering, åtgärder som initierats inom 

ramen för projekt, specificerade målgrupper samt övriga insatser/metoder. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning. Tabellerna är genomgående så 

uppbyggda att kommuner med lägre varaktighet redovisas först, följt av dem med 

högre varaktighet. I ett fjärde avsnitt jämför vi de studerande kommuner parvis, 

dvs. de som sinsemellan liknar varandra med avseende på arbetsmarknad och 

kostnader för individ- och familjeomsorgen, men faller olika ut när det gäller 

bidragstidernas varaktighet.  
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4.1 Politisk och professionell organisering 

 

Kommunallagen ger kommunerna stort utrymme att själva bestämma på vilket sätt 

de sköter sina arbetsuppgifter och fördelar sina resurser. Politiker på kommunal 

nivå anger kommunala mål och riktlinjer, fastställer budget och beslutar hur den 

kommunala organisationen ska se ut, t.ex. vilka nämnder som ska finnas och hur 

dessa ska benämnas. Den politiska och administrativa ledningen av hur arbetet med 

socialbidrag bedrivs kan alltså se olika ut eftersom varje kommun kan tillsätta de 

nämnder man anser sig ha behov av.  

 

Bland våra åtta kommuner har hälften valt ett mer traditionellt styrsätt där 

socialbidraget sorterar under socialnämnden. I en kommun är det underordnat en 

omsorgsnämnd som har ansvar för kommunens samlade socialtjänst, i en annan 

ligger det under en myndighetsnämnd med samlat ansvar för socialtjänst och skola. 

Två kommuner har valt att lägga socialbidraget direkt under kommunstyrelsen. 

Valet av ansvarig nämnd sammanfaller med vare sig kommunstorlek, mönstren för 

varaktighet eller andra kommunala särdrag. Den potentiella betydelse som valet av 

ansvarig nämnd skulle kunna ha för det professionella arbetet skulle annars närmast 

kunna sökas i närheten mellan det politiska beslutsfattandet och den praktiska 

verksamheten. Ett större avstånd och mer splittrat ansvarsområde skulle då kunna 

antas minska såväl engagemang som kontrollmöjligheter hos ansvariga politiker.  
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Tabell 4.1. Nämnd ytterst ansvarig för ekonomiskt bistånd     

 Nämnd 

Kortum  Socialnämnd 
Kortinge  Myndighetsnämnd för socialtjänst o skola   
Kortkroken  Kommunstyrelse 
Kortdrevet  Socialnämnd 
  
Långum  Socialnämnd 
Långinge  Socialnämnd 
Långkroken Omsorgsnämnd 
Långdrevet  Kommunstyrelsen 

 

 

När det gäller förvaltningsorganisation hanteras det ekonomiska biståndet på olika 

sätt. Med undantag av de två kommuner där socialbidraget sorterar direkt under 

kommunstyrelsen är socialförvaltningen eller motsvarande överordnad 

administrativ enhet. Av tabell 4.2 framgår att det i övrigt är stor variation sett till i 

vilka enheter som arbetet med det ekonomiska biståndet bedrivs samt graden av 

specialisering i arbetet. Socialtjänsten är en komplex och sammansatt organisation 

där det finns utrymme för skilda typer av specialisering och uppdelning av 

arbetsuppgifter. Utgångspunkten kan t.ex. vara en specialisering utifrån funktion, 

klientgrupp, eller annan form av renodling (Bergmark & Lundström 2008). När det 

gäller funktion så särskiljs ekonomiskt bistånd i samtliga kommuner från barnavård 

och i fem även från missbruk. En specialisering utifrån specifika klientgrupper 

föreligger framförallt i tre kommuner (Kortdrevet, Långkroken och Kortkroken); 

vilka tillhör till de större kommunerna i vårt urval. Inte heller här finner vi dock 

några tecken på att organisationen sammanfaller med längden på bidragstiderna. 
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Tabell 4.2. Förvaltningsorganisation  

 Förvaltning/ 
Avdelning 

Enheter 

Kortum  
 

Socialförvaltning   Individ och familjeomsorg: (Vuxen (missbruk + 
socialbidrag); Barn o familj) 

Kortinge  
 

Avdelning för  
vård och omsorg 

 Individ och familjeomsorgen och myndighetsutövning: 
(Vuxenenhet, socialbidrag, missbruk/alkohol, familjerätt; 
Barn o familj, öppenvård; Handläggning SOL och LSS) 

Kortkroken  
 

Enhet för arbete o 
kompetens (under 
kommunstyrelsen) 

 Enhet för arbete o kompetens: Integrationsgruppen, 
(Kompetens Kortkroken), praktiska verksamheter, 
socialbidrag (mottagning, unga, vuxna) 

Kortdrevet  
 

Socialförvaltning  Individ och familjeomsorgen:  
o Familjecenter Råd o stöd 
o Arbete o integration  
o Socialbyrån barn o familj 
o Vuxna: uppdelat i team 1 inriktning mot Af och 

jobbsök och team 2 inriktning mot rehab o övriga 
försörjningshinder, samt ungdomshandläggare 

   

Långum  
 

Socialförvaltning   Individ och familjeomsorgen: (Ekonomi (socialbidrag), 
Barn o familj, Missbruk) 

Långinge  
 

Socialförvaltning  Individ och familjeomsorgen: (Barn o familj; Vuxen; 
Ekonomi/flykting (socialbidrag)  

Långkroken  
 

Omsorgsförvaltning  Individ och familjeomsorgen 

Integration, arbetsmarknad, försörjning, missbruk (IAFM): 
Socialbidrag [nybesök, ungdomsteam, integration av 
nyanlända, samverkansforum]; Beroendeenheten; AME 

Långdrevet  
 

Sociala sektorn 
(under 
kommunstyrelsen)  

 Socialt stöd: Psykiatri och missbruk; Hälsa, Integration o 
Arbete (HIA), Biståndsenheten (socialbidrag, äldre o 
handikapp, budget o skuldrådgivning) 

 

 

 

4.1.1 Arbetsmarknadsfrågor 

En annan central aspekt av socialbidragsarbetets organisatoriska profil är hur 

arbetsmarknadsfrågor hanteras. Olika modeller som utvecklats och som spridits 

över landet, riktade satsningar på speciella klientgrupper och förekomsten av 

kommunala arbetsmarknadsenheter och samverkan med arbetsförmedlingen har 

dokumenterats i tidigare studier (Byberg 1998, Minas 2008, Nybom 2012). 

Aktivering av bidragstagarna är ett tydligt exempel på hur organisation och metod 

växer ihop. 
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Ser vi till de studerade kommunerna kan i grova drag fyra modeller urskiljas för 

hur arbetsmarknadsfrågorna förankrats organisatoriskt och där var och en står för 

olika grader av samordning av arbetsmarknadsfrågor och socialbidragshantering. I 

den mest integrerade modellen är arbetet med socialbidrag helt införlivat med 

arbetsmarknadsfrågor inom ramen för en gemensam enhet (Kortkroken). Inom 

ramen för detta är dock verksamheten specialiserad i en särskilt mottagningsgrupp, 

en grupp för unga bidragstagare och en vuxengrupp. En annan modell innebär att 

socialbidragshanteringen och arbetsmarknadsinsatserna läggs under samma 

förvaltning men inom separata enheter – en lösning som praktiseras i Kortdrevet, 

Långdrevet och Långkroken. I Kortdrevets individ- och familjeomsorg innebär 

detta en enhet för arbete och integration vid sidan av en vuxenenhet som utreder 

socialbidrag. I Långdrevet handläggs socialbidraget inom ramen för den så kallade 

biståndsenheten som sorterar under den sociala sektorn dit även enheten för hälsa, 

integration och arbete hör. Socialbidrag och en särskild arbetsmarknadsenhet 

inryms i Långkroken under samma enhet, dock med en uppdelning på olika grupper 

med egna chefer (försörjning, arbetsmarknad, individ och missbruk). Ytterligare en 

modell praktiseras i Kortum och Långum. Här sorterar arbetsmarknadsenheten 

direkt under kommunstyrelsen och är organisatoriskt åtskild från 

socialbidragshandläggningen. Handläggarna i Kortum har dessutom tillgång till 

arbetsmarknadsprojekt genom ett samordningsförbund. I de två resterande 

kommunerna finns ingen egen arbetsmarknadsverksamhet, varken inom eller 

utanför socialförvaltningen (Långinge och Kortinge). Ett samordningsförbund ger 

emellertid tillgång till arbetsmarknadsinsatser för Kortinge, vilket däremot inte 

finns i Långinge. Inte heller här finner vi något mönster som kan återföras på de 

kommunala mönstren avseende varaktighet. Noterbart är istället att inom ramen för 

var och en av de fyra grundmodeller vi beskrivit här så finner vi en kommun med 

längre och en med kortare tider. 
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Tabell 4.3. Integrering av arbetsmarknadsenheter och socialbidrag  

Kortum  Åtskilt 
Kortinge  Ingen enhet för arbetsmarknadsverksamhet 
Kortkroken  Integrerat  
Kortdrevet  Integrerat i samma avdelning, men olika enheter  
  
Långum  Åtskilt 
Långinge  Ingen enhet för arbetsmarknadsverksamhet 
Långkroken Integrerat i samma enheter, men olika grupper 
Långdrevet  Integrerat i samma avdelning, men olika enheter 

 

 

4.1.2 Personal 

Då de studerade kommunerna varierar i storlek så varierar också antalet anställda i 

socialbidragsenheterna. Antalet anställda är dock också avhängigt 

organisationsform, dvs. på vilket sätt arbetsuppgifter fördelas inom 

socialbidragsverksamheten. En specialiserad organisationsform kan då t.ex. vara 

mer personalintensiv än en organisation där handläggarna är generalister. 

Ytterligare en faktor är om och hur arbetsmarknadsenheter är samlokaliserade eller 

integrerade med socialbidraget. Här sticker framförallt Kortkroken ut där enheten 

för arbete och kompetens kombinerar ett specialiserat arbetssätt med att samla all 

verksamhet som har koppling till arbetsmarknaden i enheten. Det innebär att det 

inte är helt enkelt att göra jämförbara uppskattningar då fördelning av 

arbetsuppgifter och ansvarsområden kan se olika ut i de respektive kommunerna 

och att de skillnader som trots allt föreligger därför inte nödvändigtvis utgör ett 

direkt mått på personaltäthet.   

 

Så gott som alla anställda är utbildade socionomer. Tre kommuner har särskilda 

handläggare, i regel assistenter, som på heltid eller deltid arbetar med utbetalning 

av socialbidrag till långvariga biståndstagare. Personalomsättningen är över lag låg 
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och verksamheterna kännetecknas av stor kontinuitet. Ett undantag är en av de 

större kommunerna (Långkroken) där man anger ett generationsskifte som 

huvudsakligt skäl för flera nyanställningar.  

 

Relateras antalet helårsarbetare som arbetar med socialbidrag i kommunerna till 

folkmängden framkommer en i allt väsentligt homogen bild.  Per 1000 invånare 

finns det i snitt 0,3 årsarbetare. Undantaget är dock Kortkroken där det finns drygt 

1 årsarbetare per 1000 kommuninvånare, men siffran är på grund av den 

organisationsform som tillämpas inte helt jämförbar med övriga kommuners.  

Tabell 4.4. Antal årsarbetare som arbetar med socialbidrag, totalt och i förhållande till 

folkmängd 
 Anställda  

(årsarbetare) 
Folkmängd Anställda/1000 

invånare  

Kortum    4 15 300 0,3 

Kortinge    2,5 19 600 0,1 

Kortkroken  21 18 500 1,13 

Kortdrevet    7 26 200 0,3 

    

Långum    4 15 600 0.3 

Långinge    3 15 600 0,2 

Långkroken 10 36 300 0,3 

Långdrevet    6 16 400 0,4 

 

Det övergripande intrycket är med andra ord att mängden anställda som arbetar 

med ekonomiskt bistånd vid en jämförelse framträder som påfallande likartad. Med 

den ovan nämnda reservationen gällande Kortkroken i åtanke kan vi konstatera att 

det inte finns någon iakttagbar koppling mellan varaktighet och mängden anställda 

i materialet. 

 

4.1.3 Omorganisering 

Tidigare forskning har visat att arbetet inom socialtjänsten präglas av täta 

omorganiseringar (t ex. Byberg 2002). I fem av de åtta kommunerna har det de 

senare åren genomförts omorganiseringar i verksamheten. I ytterligare en kommun 
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innebär de senaste förändringarna enbart en utökning av personalstyrkan (Kortum) 

och i de resterande hade inga större förändringar skett.  

 

Omorganisationen i Kortinge innebar en specialisering av socialtjänstarbetet där 

man, efter personalens önskemål, gick över från en renodlad generalistmodell till 

en specialisering av verksamheten. Skälet var att barn- och ungdomsärendena 

tenderade att ta över verksamheten vilket ledde till att andra ärenden blev 

åsidosatta. För Kortkroken innebar omorganiseringen att socialbidraget flyttades 

över till kommunstyrelsen från att tidigare ha legat under socialnämndens ansvar. 

Samtidigt kom all kommunal verksamhet med koppling till arbetsmarknaden att 

samlas i en gemensam enhet. Bättre kontroll över kostnaderna var en uttalad 

drivkraft bakom förändringen men också intensifierade satsningar på ungdomar 

med socialbidrag. I Kortdrevet innebar omorganisationen att en ny enhet infördes 

(arbete och integration). Enheten riktar sig mot flyktingar, ungdomar och andra i 

behov av stöd till arbete och sysselsättning. Dit flyttades även 

ungdomshandläggarna (för ungdomar som är aktuella för arbete), vilka tidigare låg 

under den dåvarande ekonomienheten. Samtidigt delades individ- och 

familjeomsorgen i en stöd- och en myndighetsdel. Socialbidrag sorterar under 

myndighetsdelen i vuxengruppen.  

 

Högre grad av stabilitet präglar Långum och Långinge vars senaste 

organisationsförändring ligger 15-20 år bakåt i tiden; bägge kommuner med längre 

bidragstider. För Långkroken innebar omorganisationen att den kommunala 

arbetsmarknadsenheten flyttades från kommunstyrelsen till en ny enhet, med 

inriktning mot försörjning, integration, arbetsmarknad och missbruk. Anledningen 

var att kommunstyrelsen inte ville ha det operativa ansvaret för verksamheten. I 

Långdrevet inrättades en gemensam biståndsenhet som består av ekonomiskt 
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bistånd, äldre – och funktionshindrade, samtidigt som integrations och 

arbetsmarknadsfrågor lades på en annan enhet. Reformen var dock inte vara helt 

förankrad i personalgruppen och intervjupersonerna har svårt att se fördelarna med 

den nya organisationen och upplever att fungerande samarbetsstrukturer har 

upplösts. Omorganisationen innebar också att erfarna handläggare slutade och nya 

oerfarna anställdes. Bemanningen upplevs som för låg. Ärenden samlas på hög och 

man hinner inte avsluta dessa.   

 

Inte heller här kan vi urskilja ett entydigt mönster som sammanfaller med 

förekomst av lång- eller kortvariga bidragsperioder. Värt att peka på är dock att 

bland kommuner med långvariga bidragsperioder finns två kommuner med 

oförändrade organisationer men även en kommun där den nya organisationen inte 

verkar vara förankrad i personalgruppen. Samtidigt återfinns i gruppen med korta 

bidragstider två kommuner som uttryckligen satsar på att knyta insatser kopplade 

till arbetsmarknaden närmare till handläggningen av socialbidrag.   

 

Tabell 4.5 Senaste omorganisation   

 Senaste omorganisation   
Kortum  Personalförstärkning  
Kortinge  Specialisering  
Kortkroken  Integrering av all kommunal verksamhet med koppling till arbetsmarknaden 

Kortdrevet  Satsning på arbete och integration  

  
Långum  Ingen förändring 
Långinge  Ingen förändring 
Långkroken Satsning på arbete och integration 
Långdrevet  Etablering av biståndsenhet  

 

 

4.1.4 Mottagning  

Hur är då mottagandet av nya sökande organiserat? I tidigare studier har man å ena 

sidan identifierat verksamheter där mottagningen är en prioriterad verksamhet där 
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personal med längre yrkeserfarenhet eller högre befattning tar emot nya sökande 

och å andra sidan förvaltningar där mottagningen är lägre prioriterad (Minas 2005). 

Det förra kan komma till uttryck i olika former av specialisering; exempelvis i form 

av självständiga organisatoriska enheter för mottagning eller att uppgiften tilldelas 

en enskild handläggare i en arbetsgrupp. Ett uttryck för att uppgiften inte prioriteras 

kan vara att ansvaret för mottagning läggs på samtliga handläggare – kontinuerligt 

eller inom ramen för ett rullande schema.  

 

Generellt kan sägas att mottagningens organisation i de studerade kommunerna 

kännetecknas av stor kontinuitet där de i regel sett ut på samma sätt i många år. Ett 

antal av dem är i praktiken för små för att ha särskilda mottagningsgrupper. Vid tre 

av de minsta (Kortum, Kortinge, Långum) ombeds hjälpsökande att ringa till 

receptionen (antingen kommunhusets eller socialförvaltningens) på särskilda tider. 

Därifrån kopplas samtalen till en handläggare (utifrån personens födelsedag) eller 

till samordnaren som får information om alla nyinkomna samtal, bedömer dessa 

och fördelar ärenden till handläggargruppen. I Kortdrevet, Långdrevet och 

Långinge ringer hjälpsökande direkt till enheten. Vid de större kontoren finns 

däremot särskilda mottagningsorganisationer inom enheterna. En renodlad 

mottagningsgrupp finns i Kortkroken och i Långkroken finns en nybesöksgrupp där 

handläggarna turas om att ta emot inkommande samtal från nya hjälpsökande.  

 

När det gäller kompetensen bland personalen som tar emot samtal av nya 

hjälpsökande så kan man urskilja två strategier. Den ena är att mer erfaren personal 

placeras i mottagningen (samordnare eller handläggare med mer erfarenhet), en 

strategi som praktiseras i Kortkroken och Långdrevet. På övriga kontor kontaktar 

man antingen en assistent eller receptionist som samlar och överlämnar de 

potentiella nya ärendena till ansvariga handläggare eller samordnare.  
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Tabell 4.6. Mottagningens organisation  

 Mottagningens organisation  
Kortum  Första kontakt med kommunhusets reception, fördelar ärenden till 

handläggarna 
Kortinge  Första kontakt med kommunhusets reception, fördelar ärenden till 

handläggarna   
Kortkroken  Särskild mottagningsgrupp, erfarna handläggare, mottagning sorterar, tipsar om 

alternativa lösningar 
Kortdrevet  Första kontakt med enhetsassistent, första socialsekreterare fördelar ärenden 

vidare 

  
Långum  Första kontakt med kommunhusets reception, fördelar ärenden till 

handläggarna 
Långinge  Ringer direkt till handläggarna   
Långkroken Mottagning inom nybesöksgruppen, unga oerfarna handläggare, rotation 
Långdrevet  Ringer till samordnaren 

 

 

En annan aspekt av tillgänglighet är erbjuden telefontid. I två kommuner, 

Långdrevet och Långinge, försöker man ha telefonen öppen så mycket så möjligt. I 

de andra kommunerna finns bestämda dagar och/eller bestämda tider för en 

hjälpsökande att kontakta socialbidragsenheten. Väntetid för ett personligt besök 

varierar, men ligger i snitt runt 2 veckor. Uppgifterna om väntetid är dock osäkra 

och beskriver snarare kommunens ambitionsnivå än reella tider. På nästan alla 

kontor poängteras att väntetiden varierar men att målsättningen är max 2 veckor.  

 

Tabell 4.7. Telefontid och väntetid 

 Telefontid  Väntetid  
Kortum  2 dagar i veckan 14 dagar, varierar 
Kortinge  1 timme per dag Max 10 dagar 
Kortkroken  1 timme per dag  Max 10 dagar 
Kortdrevet  Ungdom: 1 timme/dag plus drop-in  

Vuxen: olika vägar in, mail, telefon, komma direkt 
Max 2 veckor 

   
Långum  45 minuter/dag, Kan också komma direkt  Max 10 dagar, 

varierar 
Långinge  1 timme/dag, försöker ha telefonen öppet så 

mycket som möjligt, kan också komma direkt  
Inom 2 veckor 

Långkroken 1 timme 4 dagar/veckan 2 veckor 
Långdrevet  Samordnaren har telefonen alltid öppen 2 veckor   
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Sammanfattningsvis kan vi notera att inga helt entydiga organisatoriska modeller 

tycks sammanfalla med skillnader i bidragets varaktighet. Vissa tendenser kan dock 

urskiljas. I två kommuner med kortare bidragstider sker explicita satsningar på att 

integrera arbetsmarknadsinsatser med socialbidragshandläggningen, vilket sker 

enbart i en kommun med längre bidragstider. Vidare präglas kommunerna med 

långvariga bidragsperioder i större utsträckning av oförändrade organisationer och i 

ett fall av en organisationslösning som inte verkar vara förankrad i 

personalgruppen.  

 
 

4.2 Rutiner  
 

 

Rutiner kan användas som ett samlande begrepp för hur återkommande inslag i 

ärendearbetet organiseras och standardiseras. Det handlar om sådant som hur ofta 

man träffar en klient personligen, kontroll av klienternas uppgifter, vilka krav man 

ställer och eventuella sanktioner i de fall klienten inte uppfyller kraven. En viktig 

aspekt här är huruvida rutinerna skiljer sig åt beroende på vilken klientgrupp det 

handlar om. Rutiner handlar också om handledning, ärendedragning, överklagande, 

använda normer och om vilka befogenheter (delegationen) personalen har.  

 

En grundläggande omständighet utgörs av i vilken utsträckning regler och rutiner är 

nedskrivna. Ett vanligt förekommande inslag på socialkontor är så kallade 

rutinpärmar. Dessa syftar ytterst till att säkerställa klienternas likabehandling 

genom tillhandahållandet av en aktuell och enhetlig uppsättning regler och 

handläggningsrutiner för personalen. För att dessa skall fylla sin funktion gäller att 

pärmarna hålls aktuella och att de omfattar alla relevanta rutiner. När det gäller 
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förekomsten av nedtecknade rutiner av detta slag i våra åtta kommuner så är bilden 

splittrad. I tre kommuner fanns vid undersökningstillfället överhuvudtaget inga 

rutinpärmar eller liknade dokument. Som skäl anfördes kontinuiteten i 

personalgruppen och att man ”har rutinerna i huvudet” eller att rutinerna för 

tillfället sågs över. Vid ett kontor angavs under intervjun att rutinerna inte var 

nedskrivna men vid slutet av samtalet överlämnades ändå en pärm med riktlinjer 

och rutiner, en tydlig indikation på att detta var något som inte användes i det 

dagliga arbetet. På övriga förvaltningar fanns rutiner nedskrivna, även om dessa 

enbart täckte delar av verksamheten vid ett par kontor. Exempel på rutiner som inte 

var nedtecknade var hur ofta personliga kontakter ska förekomma, krav på 

deltagande i aktiveringsåtgärder, kontroll av deltagande och användande av 

sanktioner. Skälet till att dessa inslag inte återfanns i rutinpärmarna var att 

handläggarna ventilerade den typen av frågeställningar på avdelningsmöten o.dyl. 

Ingenting i vårt material tyder på att användandet av rutiner skulle ha samband med 

mönstren för varaktigt bidragstagande. 

 

Tabell 4.8. Nedskrivna rutiner 

Kortum  Nej 

Kortinge  Nej (omarbetas)  

Kortkroken  Delvis  

Kortdrevet  Ja 

  

Långum  Ja 

Långinge  Nej (omarbetas)  

Långkroken Delvis  

Långdrevet   Ja (används ej)  

 

När det gäller rutiner kring att träffa klienter personligen, så sker detta på alla 

kontor vid första besöket. I övrigt sker besök normalt sett månadsvis eller vid 

behov. I flera kommuner lyfts dock fram att personliga kontakter med ungdomar 

sker mer frekvent än med andra klientgrupper, men även att klienter med 

kompletterande psykosociala problem oftare kan bokas in för ett personligt besök. I 
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Långinge framhävdes i samband med frågan om personliga kontakter att man 

”prioriterar människan”, vilket innebär att man ägnar mycket tid åt att hjälpa till 

med konkreta göromål. Handläggarna följer exempelvis med klienter till banken, 

arbetsförmedlingen eller hyresvärden. Enligt uppgift har detta inneburit att man 

emellanåt har svårt att avsluta ärenden. Sammantaget är dock skillnaderna mellan 

kontoren relativt små när det gäller de personliga kontakternas intensitet eller 

karaktär. 

 

Tabell 4.9. Personliga kontakter 

 Personliga kontakter 

Kortum  Alltid första besöket, en gång/månad, vid behov 

Kortinge  Alltid första besöket, en gång/månad, vid behov, ungdomar oftare 

Kortkroken  Alltid första besöket, en gång/månad, vid behov, ungdomar oftare 

Kortdrevet  Ungdomar: Tät kontakt i början, oftare än vuxna; Vuxna: En gång/månad 

  

Långum  Alltid första besöket, en gång/månad, vid behov 

Långinge  Alltid första besöket, en gång/månad, vid behov, avgörs individuellt   

Långkroken  Alltid första besöket, en gång/månad, vid behov, ungdomar oftare 

Långdrevet   Alltid första besöket, en gång/månad, mer sällan under sommaren 

 

 

De rutiner som upprättas kring krav, kontroll och sanktioner handlar till 

övervägande del om att säkra deltagande i aktiveringsåtgärder. Här är den 

alltigenom dominerande linjen att alla klienter som saknar arbete i princip skall 

delta i åtgärder, men hur mycket och på vilket sätt avgörs genom en individuell 

bedömning. I två kommuner är kraven dock mer specificerade framförallt när det 

gäller ungdomar. I Kortinge får ungdomarna bistånd en gång per vecka och tilldelas 

också olika uppgifter veckovis i syfte att pusha och motivera dem. I Kortkroken har 

man som rutin att få ut ungdomar i en insats inom en vecka och till dem knyts då 

både en insatshandläggare och en ekonomihandläggare som kontrollerar 

närvarolistor och beslutar om avdrag (per timme eller dag) om man kommer för 

sent eller inte alls till verksamheten. Vid övriga kontor är rutinerna kring krav och 
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kontroll mindre entydiga och i flera fall var svaren något svävande. Uppgifterna 

inom en och samma kommun kunde här också vara motstridiga såtillvida att 

verksamhetschefer och handläggare lämnade olika svar, vilket antyder oklarheter i 

regelverket och/eller diskrepans mellan uttalad och faktisk policy. Vanligt var att 

omfattningen av kontroll bestämdes utifrån en individuell bedömning (”de som står 

jättelångt från arbetsmarknaden eller har barn på utredning med mycket kontakt 

med Barn- och Ungdomspsykiatrin kontrolleras till exempel inte så noggrant”) som 

ytterst gjordes av den enskilde handläggaren. Jobbsökarlistor eller närvarorapporter 

användes dock i de flesta kommuner, likaså gjordes avslag eller avdrag vid 

bristande deltagande i aktiveringsprogram. I Långinge saknade handläggarna 

delegation för att besluta om avslag, där fick man vända sig till ”enhetschefen för 

beslut om någon form av nedsättning, om det är riktigt grovt”. Handläggarna i 

Långkroken angav att de över tid blivit mindre stränga med att kontrollera 

klienterna. Orsaken till detta är en anmälan till Socialstyrelsens tillsynsenhet som 

utmynnande i en uppmaning att lita mer på klienternas ord. Handlingsplaner 

används bara i hälften av alla kommuner, mestadels i kommuner med korta 

bidragstider.  

 

När det gäller krav och kontroll kan man i materialet ana ett samband där 

kommunerna som har relativt kortare tider har mer artikulerade krav, tydligare 

fokus på ungdomar och möjligen också mer genomgripande kontroller än de med 

längre bidragstider. Handlingsplaner används också i högre utsträckning. 
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Tabell 4.10. Krav, kontroll, sanktioner och skrivandet av handlingsplaner när det gäller 

aktivering av socialbidragstagare 

 

 Krav Kontroll Sanktioner  Handlings 
Plan 

Kortum  Alla,  
individuell 
bedömning  

Kontroll av närvarolistor 
beroende på handläggaren  

Beror på hur länge 
klienten var frånvarande, 
frånvaro en dag – avdrag 
en dag 

Ja  

Kortinge  
 

Alla, strängare för 
ungdomar, 
individuell 
bedömning 

Närvarolistor, rapporterna 
varje vecka, ungdomar får 
bistånd en gång/vecka   

kräver läkarintyg, avdrag 
bedöms individuellt, beror 
på attityd också 

Nej  

Kortkroken  Alla, 
strängare för 
ungdomar  

Närvaro checkas av insats- 
och socialbidragshandläggare  

Avdrag, tim- och dygnsvis, 
   

Ja  

Kortdrevet  Alla  Jobbsökarlistor lämnas en 
gång per månad, närvarolistor 
likadant  

Först reducerat bidrag, 
sedan strängare, avslag 
om villkoren inte alls 
uppfylls  

Ja  

     
Långum  

 
Alla,  
individuell 
bedömning  

Individuellt, via uppföljnings- 
möten med arbetsförmedling 
o arbetsmarknadsenhet 

Hur mycket och när är 
individuell bedömning  

Ja  

Långinge  

 
Individuellt jobbsökarlistor, kontroll är 

individuell, mindre för dem 
som står långt från a-
marknaden  
 

Handläggarna får inte ge 
avslag, måste gå till 
enhetschefen, prata i 
gruppen först 

Nej  

Långkroken Alla klienter ska 
delta i planering 
med coach från Af  

Lite försiktigt efter tillsägelse 
av SoS  

Borta mer än hälften helt 
avslag, mindre än hälften 
blir dagarna avdragna  

Nej  

Långdrevet   Individuell 
bedömning   

Individuellt,  
är arbetsförmedlingens sak 
att kontrollera  

Följer SoS 
rekommendation, blir 
avslag/avdrag om man 
inte kan förklara frånvaron 

Nej  

 

 

När det gäller normer och delegationsordning finns det vissa skillnader mellan de 

studerade kommunerna. I fem kommuner används uteslutande riksnormen 

kompletterad med Socialstyrelsens anvisningar. Övriga använder sig utöver detta 

också av en reducerad norm eller i ett fall av egna riktlinjer när det gäller tandvård, 

hyra och glasögon. Beträffande delegationsordning så finns det betydande 

variationer. Som lägst har handläggarna delegation på bidrag upp till tio procent av 

prisbasbeloppet, de flesta har kring 20-25 procent och i en kommun ett helt 
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prisbasbelopp. Vid ett kontor var man inte helt säker, men fick inte besluta om 

avslag (Långinge). Själva delegationsordningen i denna kommun var inte 

detaljreglerad. Även om mönstren här är relativt sammansatta finns det tendenser 

till att kommunerna med längre bidragstider har högre delegation. 

 

Tabell 4.11. Norm och delegationsordning 

 Norm Delegation  

Kortum  Enbart riksnorm Gruppledaren: Riksnorm + 50% av pbb                                          
Handl: Riksnorm + 25 %  

Kortinge  Enbart riksnorm  Handl: Riksnorm + 10 %   
Kortkroken  Riksnorm + egna riktlinjer  Samordnare: riksnorm + 1 basbelopp  

Handl: riksnorm + 20 %  
Kortdrevet  Enbart riksnorm Handl: Riksnorm + 10-30 % av pbb                                                                   
   

Långum  Riksnorm + reducerad norm  Chefen: riksnorm + upp till 75 % pbb                                
handläggarna: riksnorm + upp 25%  

Långinge  Enbart riksnorm Ej detaljreglerat, 
 Handläggarna: norm, ej avslag 

Långkroken Riksnorm + reducerad norm Chef: riksnorm + över 1 basbelopp                                           
Handl: riksnorm + 1 basbelopp                                           

Långdrevet   Enbart riksnorm Chef: riksnorm + 50%                                                    
Handl: riksnorm + 25%  

 

Handledning sker mestadels externt, en till två gånger per månad. Här kan noteras 

att de kontor som saknar handledning bägge har längre bidragstider. 

Ärendedragning förekommer på alla kontor, i regel en gång i veckan. 

Ärendedragningen tycks förekomma lite mer spontant eller mindre 

institutionaliserat på de mindre kontoren där handläggarna sitter i rummet bredvid 

varandra och har lätt att samspråka. På de större kontoren med fler handläggare är 

ärendedragningen ofta uppdelad i olika grupper. På två kontor inkluderas i 

ärendedragningar även missbruks- och arbetsmarknadsenheten respektive 

integrations- och ungdomsgruppen. Frekvensen varierar på det hela taget 

förhållandevis lite mellan kommunerna. I Långdrevet (ett kontor med längre 
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bidragstider), där för tillfället ingen handledning erbjuds, tycks även 

ärendedragningen ske något mer oregelbundet.  

 

Tabell 4.12. Handledning och ärendedragning 

 Handledning  Ärendedragning  

Kortum  1 x månad, extern  2x vecka mellan gruppledarna,  
handläggarna dagligen 

Kortinge  2 x månad, extern  1 x vecka  

Kortkroken  10 x år, extern   1x vecka  

Kortdrevet  1x/månad, extern  1x vecka, teamchefs 1 x månad  

   

Långum  3-4 x termin, extern  2x vecka, cheferna 1 x vecka 

Långinge  Nej    1x vecka med chefen, handläggarna dagligen  

Långkroken 1x månad, extern  1x vecka nybesöksgruppen 
2 x vecka nybesökshandläggare o 
integrationsgruppen eller ungdomsgruppen,  
1x vecka verksamhetsmöten (rutinfrågor)   

Långdrevet   Nej   2 x vecka (kommer dock ofta ngt emellan)   

 

 

Sammantaget finns det en tendens till att kommunerna med kortare bidragstider 

uppvisar mer artikulerade krav på deltagandet i aktiveringsåtgärder, ett särskilt 

fokus på att få ungdomar snabbt ut i arbetslivet och möjligen också mer 

genomgripande kontroller än de med längre bidragstider. Dessutom används 

handlingsplaner i högre utsträckning. Samtidigt förefaller kommunerna med längre 

bidragstider ha något högre delegation. Två av dessa kommuner saknar 

handledning, varav i det ena även ärendedragningen verkar förekomma något 

oregelbundet.  

 

4.3 Arbetsmarknadsåtgärder och andra insatser 

 

4.3.1 Organisation och samverkan 

De insatser som syftar till att få ut bidragstagare i arbete kan finnas inom ramen för 

kommunala arbetsmarknadsenheter, erbjudas som åtgärder eller program inom de 
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ansvariga förvaltningarna, förmedlas genom andra organisatoriska lösningar som 

erbjuder stöd ut mot arbetsmarknaden på ett systematiskt sätt (t.ex. 

samordningsförbunden) eller vara en del av socialbidragsenhetens verksamhet. 

Oavsett hur insatserna förmedlas så är samverkan med arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan ofta ett centralt inslag. Ser vi till de studerade kommunerna kan 

vi urskilja åtminstone fem olika organisationsformer när det gäller 

aktiveringsinsatserna: ingen institutionaliserad arbetsmarknadsverksamhet eller 

tillgång till sådan överhuvudtaget, kommunala arbetsmarknadsenheter åtskilda från 

socialbidragsverksamheten, samordningsförbund som tillhandahåller olika projekt, 

förvaltningsinterna arbetsmarknadsenheter som ligger organisatoriskt nära 

handläggningen av ekonomiskt bistånd och slutligen en organisatorisk samordning 

av arbete och försörjning i en enhet.  

 

Tabell 4.13. Organisationsformer när det gäller aktivering av socialbidragstagare 

Kortum  Kommunal arbetsmarknadsenhet 
Samordningsförbund som resurs 

Kortinge  Samordningsförbund som resurs, enstaka kommunala projekt 

Kortkroken  Organisatorisk samordning av arbete o försörjning 

Kortdrevet  Förvaltningsintern arbetsmarknadsenhet  
  

Långum  Kommunal arbetsmarknadsenhet 

Långinge  Ingen arbetsmarknadsverksamhet eller samordningsförbund 

Långkroken Förvaltningsintern arbetsmarknadsenhet 

Långdrevet  Förvaltningsintern arbetsmarknadsenhet 

 

 

I en liten kommun som Långinge har de arbetsmarknadsinriktade insatserna 

kommit att ingå som en del av den reguljära verksamheten i arbetet med 

ekonomiskt bistånd, utan att vara systematiserat på något tydligt sätt. Handläggarna 

försöker hitta individuella lösningar inom ramen för den ordinarie verksamheten, 

t.ex. genom att leta praktikplatser hos lokala företag. Eftersom kommunen inte är 

med i ett samordningsförbund saknas tillgång till de projekt och verksamheter som 
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erbjuds inom ramen för dessa. I Kortinge däremot används samordningsförbunden 

frekvent som resurs, dessutom finns enstaka tidsbegränsade projekt som ligger 

direkt under kommunstyrelsen, det senaste inriktat mot arbetslösa ungdomar. 

Kommunala arbetsmarknadsenheter är upprättade i Kortum och Långum. 

Enheterna arbetar i bägge kommunerna primärt på uppdrag av kommunen, men är i 

allt större utsträckning också underställda arbetsförmedlingen och (i ena fallet) 

försäkringskassan. I bägge kommunerna är kontakterna täta mellan 

arbetsmarknadsenhet och socialförvaltning, främst i form av gemensamma 

uppföljningsmöten. I Kortum deltar arbetsmarknadsenheten även vid första 

kontakten med klienten och man skriver gemensamma handlingsplaner. Här 

betonas det täta samarbetet även på ett personligt plan: ”samma gäng sedan 1997”. 

En tätare koppling mellan arbete och försörjning manifesteras i tre kommuner med 

förvaltningsinterna arbetsmarknadsenheter (Långdrevet, Kortdrevet, Långkroken). I 

två av dessa (Kortdrevet och Långdrevet) har man särskilda enheter för 

arbetsmarknadsfrågor som sorterar under samma förvaltning som ekonomiskt 

bistånd. I den tredje kommunen (Långkroken) finns en arbetsmarknadsenhet inom 

samma enhet som socialbidrag, men den utgör där en egen organisation med egen 

chef och egna lokaler. Inom ramen för denna organisatoriska lösning varierar dock 

graden av samarbete mellan arbetsmarknads- och socialbidragsenhet. I exempelvis 

Långdrevet har socialbidragshandläggarna så gott som ingen kontakt alls med 

arbetsmarknadsenheten; klienterna skickas ytterst sällan dit utan i regel till 

arbetsförmedlingen. I de två andra kommunerna är kontakterna mellan socialbidrag 

och arbetsmarknadsenheten däremot mycket frekventa. Slutligen företräder 

Kortkroken en lösning som innebär att handläggning av ärenden rörande arbete och 

försörjning organisatoriskt samordnats i en enda enhet. Där samlas all verksamhet i 

kommunen som har koppling till arbetsmarknaden och där socialbidrag ingår.  
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Tabell 4.14. Samarbete med arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedlingar  

 Arbetsmarknadsenheter Arbetsförmedlingar 
Kortum  Kommunal 

arbetsmarknadsenhet, tät 
kontakt 
Samordningsförbund som 
resurs 

Bra samarbete med Af, 
samarbete kring gemensamma 
ärenden, skriva 
handlingsplaner, träffas konti-
nuerligt på handläggarnivå, 
även gruppchef försöker vara 
med   

Kortinge  Samordningsförbund som 
resurs, tät kontakt 

Bra samarbete, gemensamma 
team i enskilda ärenden, skriva 
gemensamma handlingsplaner, 
har remissmöten   

Kortkroken  Organisatorisk samordning av 
arbete o försörjning 

Kommunalråd har samlat 
arbetsmarknadspolitisk grupp 
bestående av företrädare för 
IFO, arbetsförmedling, försäk-
ringskassa m.m.  

Kortdrevet  Förvaltningsintern arbetsmark-
nadsenhet, tätt samarbete 

Vuxenteamet: dåligt samarbete, 
Af har fokus på ungdomar, är 
underbemannat, målgruppen är 
inte prioriterad 
Ungdomshandläggare: 3- parts- 
samtal om det behövs  

   

Långum  Kommunal arbetsmarknads-
enhet, tät kontakt  

Bra, samarbete i en liten ort är 
lätt, det är nära till varandra, 

Långinge  Ingen tillgång till 
institutionaliserad 
arbetsmarknadsverksamhet  

Fungerade mycket bra tidigare, 
men nu nya handläggare o det 
är svårt att få tag på dessa 

Långkroken  Förvaltningsintern 
arbetsmarknadsenhet, tätt 
samarbete 

Bra på handläggarnivå, inte så 
bra på chefsnivå, Af chefen 
prioriterar inte soc, har aldrig 
tid att vara med på möten   

Långdrevet  Förvaltningsintern 
arbetsmarknadsenhet, lite 
samarbete  

Sporadiska kontakter, fungerar 
bra, skulle dock behöva oftare 
information, lägesrapporter 
eller kring nya åtgärder, vill 
gärna vill ha tätare kontakter  

 

När det gäller samarbetet med arbetsförmedlingen finns det en tendens till att det 

fungerar bättre i kommunerna med kortare tider. Det gäller exempelvis Kortkroken 

där den arbetsmarknadspolitiska grupp som etablerats erbjuder en plattform för 

regelbundna kontakter, inte bara mellan socialtjänst och arbetsförmedling utan 

också med andra berörda aktörer. Ett bra samarbete anges också i Kortum och 
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Kortinge med kontinuerliga möten i enskilda ärenden, gemensamma 

handlingsplaner och medverkan av chefer. Bland kommunerna med längre tider 

finns det problem med samarbetet i tre fall. I Långinge har personalbyten på 

arbetsförmedlingen inneburit störningar, i Långkroken finns det svårigheter på 

chefsnivå och i Långdrevet uppfattas kontakterna mellan socialtjänst och 

arbetsförmedling som allt för glesa.  

 

4.3.2 Arbetsmarknadsåtgärder 

Detta avsnitt pekar på betydelsen av rutiner och arbetssätt. Organisationen ger en 

ram som dock måste fyllas med innehåll, dvs. blotta existensen av 

arbetsmarknadsenheter behöver inte betyda att dessa utnyttjas av 

socialbidragshandläggare eller att arbetsmarknadsenheterna erbjuder program 

riktade mot socialbidragsklienter. Långdrevet är ett tydligt exempel på detta. 

Arbetsmarknadsenheten utnyttjas enbart för ett fåtal klienter och inget regelbundet 

samarbete med handläggare inom ekonomiskt bistånd föreligger. Långdrevet och 

Långinge, båda kommuner med långvariga bidragstider utmärker sig med det minst 

institutionaliserade samarbetet och med den minst utvecklade satsningen på arbete i 

socialbidragsverksamheten. Motpolen i detta avseende är främst Kortkroken. 

 

Noterbart är också att kommunala arbetsmarknadsenheter i stor utsträckning 

används av arbetsförmedlingen och försäkringskassan som resurs t.ex. för att göra 

bedömningar av arbetsförmåga. I flera intervjuer hävdas att det uppstått ett 

beroendeförhållande mellan arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedling såtillvida 

att de förra får ett viktigt finansiellt tillskott genom de uppdrag de senare lägger på 

dem (Kortum, Långum). Delvis kan det förklaras med att ansvaret för aktivering 

för flera grupper socialbidragstagare har flyttas över till arbetsförmedlingen utan att 

de statliga arbetsmarknadspolitiska programmen är anpassade till gruppen. Behöver 
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arbetsförmedlingen eller försäkringskassan en arbetsförmågebedömning så anlitas 

arbetsmarknadsenheten i många fall trots att man egentligen ska anlita 

kompletterande, ej kommunala, aktörer (Långdrevet).  

 

Vilken typ av åtgärder erbjuds då klienterna och i vilken utsträckning visar 

åtgärderna på prioriterade grupper när det gäller aktivering? På ett övergripande 

plan kan man göra en distinktion mellan projekt och permanenta verksamheter 

under kommunens regi, projekt som ägs av samordningsförbunden och projekt som 

finansieras genom den Europeiska socialfonden. I den mån vi kan identifiera 

satsningar mot speciella klientgrupper så inbegriper dessa framförallt ungdomar 

eller bidragstagare som står långt från arbetsmarknaden. Detta mönster är välkänt 

från tidigare studier (t.ex. Minas 2008; Nybom 2012). Ett vanligt inslag är så 

kallade produktionsverksamheter där deltagarna får sysselsättning i form av 

aktiviteter som gräsklippning, flytthjälp eller snöröjning. Dessa riktar sig i stor 

utsträckning till män.  

    

När det gäller åtgärdernas innehåll finns det stora likheter mellan många av 

kommunerna. I de två kommuner som håller sig med kommunala 

arbetsmarknadsenheter (Kortum och Långum) är upplägget mycket likartat. 

Åtgärderna erbjuds som ordinarie - mycket individanpassad - verksamhet. 

Verksamheten består i att kartlägga varje enskild person och bedöma 

arbetsförmågan innan man ordnar praktik. Till detta finns en uppsättning av 

kommunala verksamheter där personen i fråga deltar (som gräsklippning, 

snöröjning, snygga till badplatser eller hjälpa till med flytt). Även 

Arbetsförmedlingarna i Kortum och Långum använder sig av 

arbetsmarknadsenheten för arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden. 

Frågan på vilka grunder man skickar klienter till arbetsmarknadsenhet eller till 
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arbetsförmedling visade sig vara svår att besvara. Arbetsmarknadsenheten i 

Långum erbjuder utöver de ovan nämnda också verksamheter speciellt riktade mot 

ungdomar (såväl dem som inte omfattas av ungdomsgarantin som de som är inne i 

ungdomsgarantin). Dessa inbegriper hjälp med sådant som jobbsökande, skriva 

CV, ordna praktikplats osv. Samarbetet med socialbidragsenheten är i båda 

kommunerna regelbundet och består av tre-partsmöten (klient, socialtjänst, 

arbetsmarknadsenhet eller arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och socialtjänst) 

och regelbundna uppföljningar för gemensamma klienter.  

 

I Kortinge är det samordningsförbundet som tillhandahåller aktiveringsprojekt 

riktade mot olika klientgrupper. Ett projekt för arbetslösa i åldern 25 år och uppåt 

skall ge träning och verktyg för att komma ut på arbetsmarknaden. Ett annat är ett 

nio veckors program för ungdomar mellan 18 och 25 år som ska fungera som en 

mötesplats för ungdomar som befinner sig mellan utbildning och jobb. Ett tredje 

projekt fokuserar på långvarigt sjukskrivna och erbjuder rehabilitering, medan ett 

fjärde projekt handlar om att bedöma arbetsförmåga och ordna praktik för personer 

som står längre bort från arbetsmarknaden. Socialbidragsenheten skickar klienter 

till alla fyra projekten. Vid tidpunkten för intervjun fanns det också ett kommunalt 

projekt som låg under kommunstyrelsen, även det riktat mot ungdomar upp till 25 

år. Projektet avslutades dock 2011. Ungdomar framhålls som en prioriterad grupp i 

kommunen.  

 

I Kortkroken finns sedan drygt ett år tillbaka en särskild enhet för arbete och 

kompetens som samlar all kommunal verksamhet med koppling till 

arbetsmarknaden. Insatser i syfte att minska ungdomsarbetslöshet prioriteras 

särskilt. Åtgärder som erbjuds är olika kommunala verksamheter organiserade i så 

kallade yrkesinriktade spår (bygg, sömnad osv), praktikplatser, 
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ungdomsuppföljning och deltagande i samverkansförbundets projekt. Ett samarbete 

med en kommunal arbetsmarknadspolitisk grupp som samlar centrala aktörer på 

chefsnivå är etablerad, där ingår också arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

Vidare finns samarbete på chefs- och handläggarnivå inom samordningsförbundet.  

 

Sedan har vi kommuner med förvaltningsinterna arbetsmarknadsenheter 

(Kortdrevet, Långkroken, Långdrevet). Verksamheten i dessa enheter liknar mycket 

de ovan beskrivna. Aktiviteterna handlar om att erbjuda sysselsättning eller praktik. 

För de som behöver arbetsförmågebedömning eller är i behov av olika 

rehabiliteringsåtgärder finns s.k. produktionsverkstäder av olika slag. Med detta 

menas ordinarie verksamheter som snöröjning, flytthjälp, gräsklippning osv. Klarar 

man av ett arbete i verkstäderna försöker handläggarna att ordna praktik hos en 

arbetsgivare. Bland de tre kommunerna förekommer en tydlig skillnad i 

förhållningssättet mot ungdomar men även avseende hur samverkan inom 

avdelningen (mellan arbetsmarknads- och socialbidragsenheten) fungerar. När det 

gäller arbetslösa ungdomar skickas dessa i Långdrevet och Långkroken direkt till 

arbetsförmedlingen. I Långkroken finns en uttalad policy att inte arbeta med 

ungdomarna, det har dock etablerats en särskild verksamhet för ungdomar som inte 

klarar av utvecklingsgarantin. Verksamheten för de vuxna arbetslösa består i 

Långkroken mestadels i praktisk sysselsättning och försök att få personerna i 

skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA). Uppföljning av klienter sker 

regelbundet var fjärde vecka med klienten och coachen. Det betonas dock att det är 

svårt att få en gemensam linje med all dessa olika aktörer; ”det är ett virrvarr”. I 

kontrast till detta har man i Kortdrevet inrättat en särskild typ av ersättning för 

ungdomar mellan 18 och 24 år, ungdomar får hjälp med praktikplatser och vidare 

deltar enheten inom ramen för samordningsförbundet i ett projekt som riktar sig till 

åldersgruppen 18 till 33 år. Ytterligare en skillnad i denna grupp kommuner är 
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samverkan mellan den förvaltningsinterna AME och socialbidragsverksamheten. I 

Långdrevet saknas specifika samverkansrutiner mellan de två enheterna utöver 

handläggarnas kontakt kring ett fåtal gemensamma klienter. Samverkan fungerar 

bättre med arbetsförmedling än arbetsmarknadsenhet tycker 

socialbidragshandläggarna. I Kortdrevet arbetar man däremot över enhetsgränserna. 

Upprättandet av handlingsplaner och uppföljning av gemensamma klienter sker 

gemensamt i socialbidragsenheten och arbetsmarknadsenhet. Det finns dock en viss 

tveksamhet huruvida det alltid fungerar.  Ett bra samarbete rapporteras också från 

Långkroken. Här samlas arbetsmarknadsenhet, en beroendeenhet och socialbidrag 

som enskilda enheter under samma avdelning. Organisationen präglas av ett nära 

samarbete (regelbundna möten) och en tydlig uppskattning av 

arbetsmarknadsenhetens arbete.  

 

I Långinge försöker handläggarna implementera ett arbetssätt som går ut på att titta 

på den enskildes resurser, fråga klienten om idéer och visioner och stödja klienten 

på ett mycket konkret plan. I avsaknad på kommunala arbetsmarknadsverksamheter 

försöker handläggarna att ordna praktikplatser. Ingen klientgrupp prioriteras 

framför andra. Eftersom kommunen inte är med i något samordningsförbund har 

handläggarna inte tillgång till grannkommunernas sysselsättningsåtgärder. 

Samarbetet med arbetsförmedling och försäkringskassa beskrivs som 

problematiskt. Chefsbyte och handläggarnas överbelastning leder till enbart 

sporadiska möten med arbetsförmedlingen och försäkringskassans handläggare.   
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Tabell 4.15. Prioriterade grupper, åtgärd och insats per kommun  

 Prioriterad 
grupp 

Åtgärd/projekt Insats/metod 

Kortum  Alla  
 

 

Arbetsmarknadsenhet: 
legoarbeten till större industri; 
snöröjning, gräsklippning 
 
Projekt inom FINSAM mot 
ungdomar 

Arbetsförmågebedömning, arbetsträna, 
gemensam handlingsplan, uppföljning, tre- 
partsmöten,  

 
Jobbar mer personaltät och intensivare, för 
yngre   

Kortinge  Alla, dock fokus 
på ungdomar  
 
 
 
Långvarigt sjuka 

Kommunalt projekt riktad mot 
ungdomar upp till 25 år 
 
 
Olika projekt genom 
samordningsförbund riktad 
mot arbetslösa 25 och äldre, 
ungdomar 18-25 år, långvarigt 
sjukskrivna, personer långt från 
arbetsmarknaden 

Söka jobb, skriva cv, dataträning, möjlighet 
att komplettera utbildning, körkortteori, 
arbete med självbild, samtal, kontakt med 
studie/ yrkesvalslärare) 
  
Träning o verktyg för att komma ut på a-
marknaden, mötesplats, rehabilitering, 
arbetsförmågebedömning, förmedla praktik    

Kortkroken  Alla, dock 
särskilt fokus på 
ungdomar,    

ESF-projekt (unga vuxna 16 - 
29 år) 
 
Kommunal verksamhet:  
Yrkesinriktade spår (bygg, 
transport, utemiljö, café, 
klädvård), praktik,  
 
Kommunens 
ungdomsuppföljning:  
 
Samverkansprojekt inom 
samordningsförbundet riktad 
mot 18-24 år 

Bred palett aktiviteter, individuellt anpassat 
schema.  
 
Individuell planering, kartläggning, 
intresseinventering, vägledning och stöd. 
Regelbunden uppföljning mellan handläggare 
försörj och insatshandläggare.  
 
Sysselsättning, utbildning, praktik, råd o stöd   
 
 
Stöd ut mot arbetsmarknaden och egen 
försörjning, mycket individuell stöd, 
coachning.    
 
Ungdomar ska få insats inom en vecka, både 
en insats- och en ekonomihandläggare 

Kortdrevet  Alla, mycket 
fokus på 
ungdomar  

Socialförvaltningen har olika 
projekt o produktion, riktad 
mot arbetslösa med psykisk 
ohälsa 
 
Kommunal  utvecklings-
ersättning till unga (18-24) 
 
Praktik till ungdomar (18-24)  
 
Projekt inom samordnings-
förbundet för unga mellan 18 
och 33 

Deltagande i verksamhet som att plocka 
skruv, underhåll av lekplatser, arbeta med 
arkiv  
 
Kartläggning av resurser, råd o stöd, delta i 
kompetenshöjande sysselsättning som 
arbetsträning, praktik.  

 
Praktik i avvaktan på arbete eller utbildning 
 
Föreläsningar, grupparbeten, praktik. 
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Tabell 4.15 forts… 

    

Långum  
 

Alla  AME  
 
Produktionsverksamhet (flytt, 
snöröjning m.m.) 
 
Verksamhet mot ungdomar 18-
24 år som omfattas av 
jobbgarantin för ungdomar 
 
Verksamhet mot ungdomar 18-
24 år som inte omfattas av 
jobbgarantin för ungdomar 

Jobbsökaraktiviteter,  

 
Kartläggning, hjälp med strukturera dagen, 

stöd i jobbsökande, cv. försöker hitta 

subventionerad anställning   

 
Söka jobb, skriva CV, studiebesök, ordna 

praktikplats, stärka självkänslan, bredda 

perspektiv, hitta alternativa utbildningar, 

studiebesök.  
Coaching  

Långinge  Ingen särskild  Inga egna kommunala 
verksamheter/ sysselsättning, 
har bara möjlighet att leta 
praktikplats 

Titta på den enskildes resurser, konkret hjälp, 
uppföljning, gemensamma team med Af  i 
enskilda ärenden  

Långkroken  
 
 

De som står 
långt från a-
marknaden, ej 
ungdomar  

Produktionsenhet (sömnad, 
måleri, snickeri, 
cykelreparatör, vaktmästare…) 
 
Olika samverkansteam (FK, Af, 
vården, skola…) för ungdomar 
(16-29 år) och (från 30 år), 
projekt för unga 16-29 år,  

Arbetsförmågebedömning, praktikplats, osa 
anställningar, Trepartsmöten med Af, 
regelbundna uppföljning med klienten och 
coachteam-möten 
 
Samverkansmöten samordning av insatser, 
individuell handlingsplan, uppföljning 

Långdrevet  Ingen särskild ESF projekt  
Kommunal verksamhet  

Klienter skickas oftast till Af  

 

 

Ett annat sätt att se på de olika insatserna är utifrån i vilken utsträckning de är 

inriktade på att höja deltagarnas kompetensnivå genom utbildningsinsatser av olika 

slag (humankapitalstrategi) eller om det handlar om arbete som motprestation 

respektive att snabbt få ut deltagarna i arbetslivet (s.k. workfare samt arbete-först 

strategi) (Bonoli 2010, Nybom 2012,). Bonoli skiljer t.ex. mellan en (stark eller 

svag) arbetsmarknadsorientering och en (stark, svag eller ingen) investering i 

humankapital. Följer man denna distinktion urskiljas fyra typer av aktivering: 

förstärka incitament: bidrag villkorat, sanktioner (ingen investering i humankapital, 

stark arbetsmarknadsorientering), stöd med att hitta arbete: arbetsförmedling, 

praktik hos arbetsgivare, söka jobb stöd/kurser, rådgivning, subventionerade 

arbeten (svag investering i humankapital, stark arbetsmarknadsorientering), erbjuda 
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sysselsättning: kortare arbetsträning, sysselsättning, skapa arbetslivserfarenhet 

(svag investering i humankapital, svag arbetsmarknadsorientering) och slutligen 

kompetensutveckling: yrkesutbildning (stark investering i humankapital, stark 

arbetsmarknadsorientering).  

 

I alla våra studerade kommuner förekommer såväl villkor som sanktioner som på 

olika sätt syftar till att förstärka klientens incitament och beredvillighet att 

samarbeta. Med vilken kraft och i vilket syfte dessa utnyttjas varierar. Detta har 

dock avhandlats tidigare (se tabell 4.10). I tabell 4.16 koncentrerar vi oss på 

åtgärder som betonar arbete, åtgärder som erbjuder sysselsättning och åtgärder som 

syftar mot kompetensutveckling.   

 

Det bör dock sägas att gränsdragningen mellan de olika aktiveringstyperna i 

praktiken inte alltid är tydlig. Det gäller t.ex. begreppet kompetensutveckling som 

kan innebära kortare eller längre utbildningar men kan också innebära sådant som 

stöd i personlighetsutveckling. Den första kategorin av utbildningar är då riktad 

mot personer som står nära arbetsmarknaden medan den andra kategorin av 

kompetensutveckling riktar sig snarare mot personer med större arbetshinder. 

Insatser som sysselsättning och arbetsförmågebedömningen indikerar att man inte 

bedöms klara av en praktik än och behöver först träna upp vissa grundläggande 

färdigheter innan man kan få hjälp med att hitta en praktikplats.      
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Tabell 4.16. Aktiveringstyper  

 Stöd med att hitta 
arbete  

Kompetensutveckling Erbjuda 
sysselsättning 

Kortum  AME erbjuder 
uppdragsarbeten, 
praktikplatser 
arbetsträning  

Projekt inom 
samordningsförbundet 
erbjuda utbildningar för 
ungdomar 

Sysselsättning, 
arbetsförmågebedöm
ning,  

Kortinge  Olika projekt inom 
samordningsförbund 
och kommunen 
erbjuder träning, 
arbetspraktik, jobb- 
sökaraktiviteter  

Kortare utbildningar, social 
träning, individuellt och i 
grupp, uppbyggnad av 
självkänsla, självbild och 
självförtroende 

Sysselsättning, 
arbetsförmågebedöm
ning, sommarjobb  

Kortkroken  Kedja av aktiviteter: 
praktiska verksamheter, 
praktik, stöd, 
arbetsmarknadspolitiska 
program   

Ungdomsuppföljning: 
utbildningar för ungdomar 
med ofullständigt 
gymnasiebetyg; 
Kompetens Kortkroken: 
stärka kompetensen hos 
vuxna genom att bedriva 
utbildning, analys och 
vägledning  

Arbetsförmågebedöm
ning,   

Kortdrevet  Kedja av aktiviteter: 
praktik, söka jobb, råd 
och stöd, arbetsträning,  

Föreläsningar, 
grupparbeten 

Sysselsättning  

    

Långum  
 

Praktiska arbeten, 
praktik, jobbsökar- 
aktiviteter, 
subventionerade 
arbeten   

Ungdomar: hitta 
alternativa utbildningar, 
studiebesök 

Sysselsättning, 
arbetsförmågebedöm
ning 

Långinge  Ordna praktikplatser   

Långkroken  
 
 

Förmedla praktik   Sysselsättning, 
arbetsförmågebedöm
ning  

Långdrevet  Praktiska arbeten   
 

 

På det hela taget framträder ett förhållandevis brett utbud av olika insatser. 

Skillnaden mellan kommunerna med kortare och längre tider visar sig i att de förra 

generellt sett har en större bredd och att de, framförallt, har väsentligt mer att 

erbjuda när det gäller kompetensutveckling. Stöd med att hitta arbete har här tolkats 

som en relativt bred kategori och insatser i form av jobbsökarstöd och praktik på 

den reguljära arbetsmarknaden. Syftet här är att göra steget till arbetsmarknaden 



75 

 

kortare genom att å ena sidan få den enskilde att mer aktivt söka arbeten på ett 

ändamålsenligt sätt och å andra sidan ge en viss träning i att upprätthålla de rutiner 

som fordras för ett arbete. Insatser i form av mer okvalificerad sysselsättning finner 

vi i samtliga korttidskommuner och i hälften av långtidskommunerna. Av tidigare 

studier vet vi att denna typ av åtgärder främst omfattar klienter som uppfattas stå 

långt från arbetsmarknaden och att det mer handlar om arbete som motprestation 

och att erbjuda en struktur i vardagen än att öka möjligheterna till ett jobb (Nybom 

2012). Humankapitalstrategin är helt klart mest förankrad inom 

korttidskommunerna även om det finns variationer dem emellan när det gäller 

innehåll och ambitionsnivå. Här finner vi dels utbildningsinsatser av varierande 

omfattning och dels åtgärder som på olika sätt syftar till att stärka självkänsla och 

självförtroende hos de arbetslösa bidragstagarna. Bland långtidskommunerna är det 

endast Långum som erbjuder någonting av detta slag, men det handlar då inte om 

några mer genomgripande program, utan sådant som stöd att hitta alternativa 

utbildningsvägar för ungdomar och studiebesök. 

 

I samtalen framkom att uppföljning och statistik över klienters deltagande i 

arbetsmarknadsaktiviteter samt aktiviteternas effekter på bidragstagande 

uppfattades vara ett eftersatt område. I majoriteten av kommunerna ansåg sig 

ansvariga chefer och handläggare sakna kunskaper om vilka effekter 

aktiveringsåtgärderna har på klienters bidragstagande eller position på 

arbetsmarknaden. I de egna kommunerna saknades genomgående regelmässig 

statistik eller systematiska uppföljningar. Uppföljningar av enstaka projekt har 

däremot gjorts i två kommuner (Kortinge och Långkroken) och i ytterligare en 

(Kortkroken) görs sammanställningar över klienternas deltagande i aktiviteter, 

bidragstagande samt övergång till sysselsättning.      
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4.3.3 Metoder 

När det gäller metoder i arbetet med socialbidragstagare är, som tidigare påtalats, 

aktivering och andra arbetsmarknadsåtgärder i dagsläget helt dominerande. Den 

s.k. arbetslinjen är sedan 1920-talet en av hörnstenarna i den svenska ekonomiska 

och sociala modellen. Arbetslinjens innebörd är mångtydig, den handlar både om 

arbetsmoral och ansvar och om den enskildes rätt. Grundtanken är dock att aktiva 

åtgärder är att föredra framför passivt biståndstagande. Olika lokala modeller står 

för varierande uppfattningar om hur man bör hjälpa socialbidragstagarna till 

självförsörjande. Även om arbetskraven aldrig har släppts så finns det stora 

variationer i vilken grad sociala problem eller arbetslöshet anses som dominerande 

orsak till hjälpbehovet och vad man bör satsa resurser på. Intensiteten i och 

formerna för kraven på motprestation har varierat över tid.   

 

På frågan om arbetssättet med socialbidragstagare inom kommunen bygger på en 

arbetslinje svarar man på tre kontor utan tvekan ja. På två kontor vill man hellre 

tala om utrednings- eller försörjningslinje och på ett kontor tar man bestämt 

avstånd från arbetslinjen. Svaren bör dock inte tolkas som att det finns en tydlig 

skiljelinje med avseende på explicita metoder utan ska ses mer som ett allmänt 

förhållningssätt. I sex kommuner har handläggarna gått MI-utbildning 

(motiverande samtal). Tillgång till insatser som skuldsanering, budgetrådgivning 

eller konsumentrådgivning tillhandahålls i hälften av kommunerna i egen regi och i 

andra hälften köps dessa in eller samordnas med grannkommunerna.  Deltagande i 

konferenser är ganska vanligt, däremot förekommer det mer sällan att kommunen 

bekostar universitets - eller högskolekurser.         
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Tabell 4.17. Metod, övriga insatser och kommunal modell 

 Övergripande 
förhållningssätt 

Övriga insatser (som 
skuldsanering, 
budgetrådgivning, 
konsumentrådgivning) 

Kommunens modell  

Kortum  Arbetslinjen Köper in  Gemensam synsätt, fokus på arbetet 
 
Får ut personerna i självförsörjning 
 
Kontinuitet i kontakt mellan 
handläggarna o klienter  
 

Kortinge  Instrumentba-
serad bedömning 

Finns i kommunen Vet ej  

Kortkroken  Arbetslinjen  Finns i kommunen  Alla arbetsmarknadsfrågor i 
Kortkroken är samlade i en enhet  

Kortdrevet  Arbetslinjen Finns i annan kommun  Tydlighet, specialisering, teambildning, 
tydlig fokus   
 

    

Långum  Försörjningslinje  Finns i annan kommun Tydliga regler och förhållningssätt  

Långinge  Tar avstånd från 
den 

Köpa in  
 

Hittar klientens egna resurser  
fokus på individen  
att möta den enskilda med respekt  

Långkroken  
 

Utredningslinje   Finns i kommunen  Ingen gemensam linje mellan olika 
avdelningar 

Långdrevet  Arbetar 
individuellt 

Delar 1 tjänst med 3 
kommuner 

Följa lagar/riktlinjer 
Hjälpa klienter vidare. Mer frikostig än 
grannkommuner, bråkar inte om 
småsaker, titta på helheten   

 

Iakttagelsen att kommunerna med korta bidragstider starkare fokuserar på arbete 

och har en tydligare satsning mot ungdomar bekräftas även här. Tre av de fyra 

kommunerna i denna grupp svarar också uttryckligen att man jobbar efter 

arbetslinjen. Även med reservation för att innebörden av begreppet inte definierats 

närmare i intervjuerna så kan det ändå tolkas som ett uttryck för ett visst 

förhållningssätt. Utbudet av projekt eller verksamheter är överlag relativ lika. 

Skillnader finns emellertid i hur utbudet av projekt och verksamheter utnyttjas, dvs. 

hur samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och socialbidragsverksamheten ser 

ut. Samverkan tycks vara en större utmaning där aktiveringsåtgärder organiseras 

genom samordningsförbund eller där arbetsmarknadsenhet och socialbidrag ligger 
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under skilda förvaltningar. Men som våra resultat visar, behöver organisatorisk 

närhet inte betyda att samverkan fungerar.   

 

 

4.4 Kommunerna parvis 

 

I framställningen så här långt har vi i huvudsak ställt kommuner med kortare tider 

mot kommuner med längre. De skillnader som framträtt har då pekat mot en 

jämförelsevis mindre betydelse av övergripande organisationsformer, 

mottagningsrutiner, personaltäthet eller former för ärendedragning. Däremot 

uppvisar korttidskommunerna mer artikulerade krav när det gäller medverkan i 

aktivering, en större benägenhet att fokusera sådana insatser mot ungdomar samt en 

större bredd och tydligare inslag av kompetensutveckling när det gäller 

arbetsmarknadsinsatser.  

 

Vi har dock så här långt inte gjort några ansatser att systematiskt jämföra de 

studerade kommunerna parvis, dvs. utifrån den indelning som redovisas i tabell 3.3 

där kommuner som är jämförbara med avseende på arbetslöshetsnivåer och 

avvikelser från standardkostnader men skiljer sig i fråga om varaktighet grupperats 

tillsammans. Frågan är då i vilken utsträckning de iakttagelser vi kunnat göra 

gruppvis framträder lika tydligt vid parvisa jämförelser och om huruvida andra 

mönster framträder? 

 

I syfte att möjliggöra sådana jämförelser har vi konstruerat ett antal relativt fylliga 

tabeller där de respektive kommunparen ställs mot varandra på de områden vi 

behandlat. Tabellernas omfattning gör att det blir otympligt att ha dem i anslutning 

till den löpande texten. Därför har vi lagt dem i appendix. Poängen med att göra en 
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parvis jämförelse är att betydelsefulla omständigheter kan hållas mer konstanta och 

att de mönster som kunnat iakttas ovan kan kontrolleras närmare.  När enskilda 

kommuner ställs mot varandra finns det dock skäl att förvänta sig fler skillnader än 

när komparationen sker gruppvis. Detta då detaljer i sådant som organisation och 

arbetsrutiner framträder än tydligare och slumpvisa skillnader kan förväntas få ett 

starkare genomslag. Risken för övertolkningar är därför uppenbar, men också 

skälet till att vi valt att inleda detta kapitel med jämförelse av grupper.  

 

Det första paret utgörs av Kortkroken och Långkroken, vilka förts samman 

eftersom bägge har hög arbetslöshet och höga kostnader (i förhållande till 

beräknade standardkostnader, se sid 40). Den högre arbetslösheten kan utgöra en 

särskild utmaning, medan höga standardkostnader kan bero på hög ambitionsnivå, 

ineffektiv resursanvändning eller att det finns faktorer utanför de standardiserade 

beräkningarna som driver upp kostnaderna.  När det gäller jämförelsen mellan 

dessa så kan vi iaktta ett flertal av tidigare berörda skillnader. Kortkroken utmärks i 

förhållande till Långkroken av en tydligare och mer utvecklad satsning på 

aktivering, med ett större bredd i utbudet av insatser och tydligare inslag av 

kompetensutveckling. Vidare har Kortkroken en mer utvecklad kontroll när det 

gäller medverkan i aktiveringsinsatser och inriktar sig i högre utsträckning mot 

ungdomar. I Kortkroken finner vi också ett bättre samarbete med 

arbetsförmedlingen inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk grupp. Skillnader 

som är mer specifika för just detta kommunpar är att man i Kortkroken satsar på 

kompetenta handläggare i mottagningsfunktionen, att man i högre grad använder 

sig av handlingsplaner och att man uppvisar något högre ambitioner när det gäller 

att följa upp klienterna över tid. I Långkroken finns det ett missnöje med vad man 

upplever som en splittring i arbetet med arbetsmarknadsåtgärder beroende på för 

många aktörer utspridda på skilda enheter.  
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Kortum o Långum har också hög arbetslöshet, men låga standardkostnader. På det 

hela taget är detta det kommunpar som uppvisar minst olikheter och där de 

differenser vi kunnat iaktta på gruppnivå i allt väsentligt lyser med sin frånvaro. 

Visserligen har Kortum en något tydligare orientering mot ungdomar som 

prioriterad grupp, men annars är Långum den av kommunerna med längre tider 

som mest påminner om korttidskommunerna. Bland annat har man en relativt stor 

bredd i utbudet av arbetsmarknadsinstaser och inslag av kompetensutveckling inom 

ramen för detta. Man har också ett bra samarbete med arbetsförmedling och 

arbetsmarknadsenheter. När det gäller organisation och arbetsrutiner liknar de 

bägge kommunerna varandra i de flesta avseenden men Kortum utmärks av en stor 

kontinuitet i personalgruppen som dessutom förstärktes vid den senaste 

omorganisationen.  

 

Kortdrevet och Långdrevet har bägge låg arbetslöshet men höga standardkostnader. 

I dessa kommuner återspeglas ett flertal av de generella drag som berörts i avsnitten 

ovan. Kortdrevet har ett bredare utbud av arbetsmarknadsåtgärder där satsningar på 

att utveckla bidragstagarnas kompetens ingår. Man har också mer explicita och 

allmänt gällande regler när det gäller krav och kontroll i anslutning till aktivering, 

liksom ett tydligare fokus mot ungdomar. Långdrevet har ett mindre utvecklat 

samarbete med arbetsmarknadsenheten och avvisar arbetslinjen till förmån för ett 

mer individuellt förhållningssätt. Utbudet av arbetsmarknadsåtgärder är på det hela 

taget påfallande tunt. Mer specifika skillnader kan iakttas i form av att man i 

Kortdrevet har handledning för personalen och att man använder sig av 

handlingsplaner, vilket inte är fallet i Långdrevet. En allmän iakttagelse som 

gjordes vid besöket i Långdrevet var också att det var svårt att hitta stabila rutiner 

eller någon form av systematik i arbetet.  



81 

 

 

Kortinge och Långinge är kommuner med låg arbetslöshet och låga 

standardkostnader. Också här återfinner vi olikheter som väl stämmer överens med 

dem som framträder på gruppnivå. I klartext innebär det att Kortinge prioriterar 

insatser för ungdomar, arbetar mer systematiskt med kontroll och sanktioner, har ett 

bättre samarbete med arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling och att de 

erbjuder ett bredare utbud av aktiveringsåtgärder inklusive kompetenshöjande 

insatser. I likhet med Långdrevet tycks Långinge sakna övertänkta strategier för 

arbetsmarknadsinsatser. Man tar uttryckligen avstånd från arbetslinjen, har ingen 

verksamhet organiserad inom ramen för arbetsmarknadsenhet och erbjuder inte 

heller några insatser i egen regi. Organisationen i Långinge är stabil såtillvida att 

ingen omorganisation genomförts under de senaste åren. Handledning av 

personalen ges regelbundet i Kortinge men inte alls i Långinge. 
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5. Diskussion 

 

 

 

 

 

Vårt urval av kommuner utgår från bidragstider. I botten finns ett grundläggande 

antagande om att längre och sammanhängande perioder där individer är beroende 

av ekonomiskt bistånd är någonting negativt och därför bör motverkas. Bortsett 

från det faktum att socialbidraget ytterst är tänkt som ett tillfälligt stöd finns det ett 

antal andra skäl att ansluta sig till ett sådant antagande. Det första, och i 

sammanhanget viktigaste, är den grad av utanförskap eller marginalisering som 

drabbar bidragstagarna. De psykologiska följderna av att leva länge på socialbidrag 

varierar från individ till individ, men för många innebär det en urholkad 

självkänsla, försämrat självförtroende och svårigheter att upprätthålla ett socialt liv. 

Det sistnämnda förstärks av att de belopp som utgår i biståndet är så låga att 

bidragstagarna utestängs från en mängd sociala arenor. Ur det perspektivet är i stort 

sett varje annan försörjningsform att föredra för den enskilde.  

 

Vidare visar ett antal studier att långvarigt bidragstagande till viss del är en 

självförstärkande process, dvs. att tiden med socialbidrag i sig försvårar 

möjligheterna att lämna det för annan försörjning (t ex Bergmark & Bäckman 

2011). Orsakerna till detta kan dels sökas i ovan nämnda negativa psykologiska 

effekter och dels i att möjligheterna att konkurrera på arbetsmarknaden minskar i 

takt med att arbetslöshets- och socialbidragsperioder blir mer varaktiga.   
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Ur ett samhälleligt perspektiv kan man också se socialbidragstagandet i 

befolkningen som en indikator på hur övriga välfärdssystem fungerar. Att hushåll 

och individer tillfälligt hamnar utanför det skydd som dessa erbjuder och de 

försörjningsmöjligheter som finns på arbetsmarknaden är då ett mindre problem än 

när det sker under längre tider (Leisering & Leibfried 1999). De högre nivåerna för 

långvarigt bidragstagande som kunnat iakttas i Sverige de senaste decennierna har 

också inneburit att kostnaderna för socialbidragen ökat också under perioder när 

andelen bidragstagare i befolkningen gått ned.  

 

Att acceptera premissen att långvarigt bidragstagande är någonting negativt, som 

företeelse och i flertalet individuella fall, innebär inte med nödvändighet att valet 

av åtgärder ger sig själv. Beroende på hur man förstår de mekanismer som 

genererar ökad varaktighet kommer också synen på vad som bör göras att variera. 

Medan vissa förordar lösningar som handlar om att påverka arbetsmarknadens 

efterfrågan och struktur kan andra söka svaren i ökade incitament till arbete eller i 

förändringar av arbetskraftens kompetens, sammansättning eller anställningsbarhet. 

I detta projekt har vi studerat de ansträngningar som görs inom ramen för den 

verksamhet som bedrivs i kommunernas individ- och familjeomsorg. Vår 

utgångspunkt har varit att man genom sitt sätt att arbeta faktiskt har möjlighet att 

påverka bidragstagandets varaktighet på det lokala planet och att det går att urskilja 

angreppssätt, organisationsformer eller insatser som gör skillnad härvidlag. Detta 

innebär emellertid inte att vi tror att de lokala insatserna kan ha en avgörande 

betydelse för hur den långsiktiga utvecklingen på nationell nivå gestaltar sig. För 

att vända trenden med ökade bidragstider krävs sannolikt mer genomgripande 

åtgärder med sikte på socioekonomisk integration och en mer inkluderande 

arbetsmarknad.  
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Att bidragstidernas varaktighet i vår studie kommit att utgöra sorterande princip för 

kommunurvalet och i analysen mer eller mindre framträtt som ”beroende variabel” 

är ett tillvägagångssätt som å ena sidan kan betraktas som motiverat utifrån vad 

som anförts ovan men å andra sidan innebär en inte obetydlig risk där kortare tider 

utan reservationer framstår som tecken på att klienternas försörjningssvårigheter 

reduceras och att de åtgärder som vidtas är framgångsrika i förhållande till de 

målsättningar som föreligger. En sådan tolkning kan visserligen vara helt eller 

delvis korrekt, men att en kommun har kortare bidragstider än vad de kontextuella 

förutsättningarna predicerar kan också bero på omständigheter som ligger vid sidan 

om de explicita målen. Dit hör exempelvis möjligheten att hårda krav och 

långtgående sanktioner leder till att bidragsperioder avslutas tidigare än de annars 

hade gjort, trots att behoven av ekonomiskt stöd i en eller annan form faktiskt 

kvarstår. Dessa tidigare avslut kan då vara resultatet av att biståndet faktiskt dras in 

eller att den enskilde upplever kraven på motprestationer så betungande att han/hon 

självmant väljer att avsluta stödet.  

 

Att kortare tider inte självklart är ett resultat av verkningsfulla insatser eller något 

som utan reservation kommer klienterna till godo är viktigt att hålla i minnet när 

jämförelser görs mellan våra kommuner. De omständigheter som framträder som 

särskiljande mellan kort- och långtidskommuner i materialet ger dessutom utrymme 

för tolkningar som både handlar om effekter av mer ambitiösa satsningar när det 

gäller aktivering som för utstötning på grund av hårdare krav och sanktioner. Med 

det material vi har till vårt förfogande kommer vi inte att slutgiltigt kunna avgöra 

vad som är avgörande, vare sig generellt eller i anslutning till enskilda kommuner.  

 

En annan reservation som måste göras i anslutning till vårt upplägg är att vi på 

grundval av den urvalsmetodik vi tillämpat och de fallstudier vi genomfört inte kan 
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hävda att våra resultat är generaliserbara i en vidare kontext eller att vi reellt 

fastslår gällande samband mellan hur arbetet bedrivs och organiseras och hur 

bidragstagandets varaktighet utvecklas. Som tidigare påpekats är dock det område 

som vi beforskar underförsörjt när det gäller systematiska studier. Detta trots att 

socialtjänstens insatser på området är omfattande om man ser till de resurser som 

satsas. Vad vi erbjuder är ett försök att på empirisk grund formulera hypoteser om 

vad som kan vara verksamt respektive kontraproduktivt i sammanhanget. Våra 

resultat kan med andra ord inte användas för att legitimera en viss ordning när det 

gäller socialtjänstens arbete med aktivering eller andra åtgärder som syftar till att 

föra bidragstagare närmare självförsörjning.  

 

Vad är det då vår studie har visat? Vilka mer eller mindre tydliga skillnader kan 

iakttas i våra jämförelser mellan kort- och långtidskommuner? En generell 

iakttagelse är att det föreligger en betydande variation rent allmänt när det gäller 

hur det ekonomiska biståndet övergripande organiseras, men att denna inte tycks 

falla ut på något systematiskt sätt utifrån hur vi kategoriserar kommunerna. Detta 

gäller såväl den organisatoriska inramningen av den handläggning som avser 

prövningen av rätten till stöd som de insatser som syftar mot självförsörjning. Vi 

finner med andra ord inga organisatoriska mönster som förefaller vara 

representativa för kort- respektive långtidskommunerna. Det är också svårt att se 

några tydliga skillnader när det gäller inslag som handledning, förekomst av 

nedskrivna rutiner, väntetider och ärendedragning. Utfallet här kan emellertid inte 

tas till intäkt för att de vägval som görs när det gäller dessa delar av arbetet skulle 

sakna betydelse för hur bidragstagandet utvecklas. Vår studie omfattar trots allt 

bara åtta kommuner och det är därför fullt möjligt att det ute i landet existerar 

verksamheter med helt andra organisatoriska upplägg och annorlunda rutiner och 

att detta har inverkan på bidragstidernas längd.  



87 

 

 

Om vi däremot riktar blicken mot de skillnader som framträtt i vårt material kan 

dessa sammanfattas i att korttidskommunerna utmärker sig gentemot 

långtidskommunerna med i att de uppvisar: 

 

 Ett bredare utbud av aktiveringsåtgärder 

 Tydligare inslag av kompetensutveckling 

 Ett mer uttalat fokus mot ungdomar som prioriterad grupp 

 Ett mer utvecklat och, som det beskrivs, välfungerande samarbete med 

arbetsförmedling och arbetsmarknadsenhet 

 Mer användning av sanktioner 

 Mer systematik och en högre ambitionsnivå 

 

I korttidskommunerna hävdas också oftare att verksamheten bygger på en 

arbetslinje. Vad ett sådant ställningstagande betyder i praktiken är emellertid allt 

annat än uppenbart då begreppet är mångtydigt och i detta sammanhang kan 

innefatta såväl förstärkta incitament till arbete som stödjande och 

resursförstärkande insatser. Att korttidskommunerna uppvisar ett bredare utbud av 

insatser när det gäller aktivering kan dock betraktas som ett mer konkret uttryck för 

en arbetslinje. Denna bredd innebär att man kan hänvisa sina klienter till olika typer 

av aktivering beroende på hur deras problem och förutsättningar i övrigt ser ut. I 

ena ändan finns arrangemang av workfare-karaktär, dvs. aktiveringsinsatser där 

arbete som motprestation är centralt och där ambitionen att höja klientens 

kompetens eller föra denna närmare arbetsmarknaden kan betraktas som 

underordnad. Här handlar det om okvalificerade arbeten, ofta konstruerade för just 

detta syfte, t.ex. att kratta löv eller städa för kommunen. I andra ändan hittar vi mer 

eller mindre ambitiösa program som syftar till att öka möjligheterna på 
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arbetsmarknaden genom en satsning på kompetenshöjande åtgärder i form av t.ex. 

grund- eller yrkesutbildning. Däremellan finns praktik på den reguljära 

arbetsmarknaden samt jobbsökarkurser o. dyl., åtgärder som primärt syftar till att så 

snabbt som möjligt få klienterna självförsörjande via arbete. I långtidskommunerna 

dominerar enklare praktikplaceringar. 

 

Huruvida denna bredd innebär att klienter snabbare lämnar bidragstagandet i 

korttidskommunerna får emellertid anses vara en öppen fråga. I Nyboms (2012) 

studie av aktiveringsinsatser för bidragstagare framgår att bredden i utbudet ofta 

utnyttjas till att selektera klienter med utgångspunkt från sådant som ålder, 

arbetsmotivation och formella kvalifikationer. Selektionen följer då inte alltid den 

logik man skulle kunna förvänta sig. Bl. a. visar det sig att de som har de sämsta 

formella kvalifikationerna – och som därför kan antas vara i störst behov av t ex 

yrkesutbildning – inte får kompetenshöjande åtgärder i högre utsträckning än andra, 

utan att de istället tenderar att hamna i praktik eller jobbsökarprogram. 

Sannolikheten för det senare är dessutom särskilt stor om du är man och över 25 år. 

Nyboms slutsats är att hänvisningen av klienter till olika program inte bygger på 

genomtänkt matchning utifrån problembild och programinnehåll utan att 

överväganden om arbetsmotivation och prövning av arbetsförmåga tenderar att 

träda i förgrunden. Huruvida detta också gäller för våra kommuner får vara osagt, 

men även om så är fallet är det dock möjligt att en större bredd i utbudet av 

aktiveringsinsatser trots allt är gynnsamt i jämförelse med ett ensidigt fokus mot 

arbetsplatspraktik. Det erbjuder trots allt bättre möjligheter till matchning, en 

omständighet som framhållits som viktig i ett antal internationella studier 

(Danziger, et al. 2000; Nicaise et al. 1995; Norris & Speiglman 2003). 
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Korttidskommunernas utbud av kompetenshöjande åtgärder, eller s.k. 

resursaktivering som det emellanåt benämns, är trots allt det som framförallt är 

särskiljande gentemot långtidskommunerna. I en mening kan detta förstås som en 

mer ambitiös och långsiktigt hållbar strategi än aktivering inriktad på 

motprestationer eller jobbsökande. Som intervention i socialt arbete är den också 

mer i linje med de empowerment-ideal som omfattas av professionen än andra 

insatser, även om det faktum att valet att delta sällan är klientens innebär att den 

avviker från idealet på ett grundläggande sätt. Det går inte heller här att med 

säkerhet hävda att satsningen på resursaktivering är det som är avgörande för att 

bidragsperiodernas längd hålls nere, även om det faktum att skillnaderna är stora 

föranleder eftertanke. Ett möjligt stöd för att det har betydelse finner vi i Nyboms 

studie (2012) där det visade sig att kombinationen av resursaktivering och 

sanktioner i enskilda ärenden hade ett signifikant samband med möjligheterna 

komma in på arbetsmarknaden.  

 

Det vi valt att kalla kompetenshöjande åtgärder inom ramen för denna 

undersökning innefattar dock ett relativt brett utbud av insatser, där möjligheterna 

att åstadkomma någonting som hjälper klienterna närmare ett arbete sannolikt 

varierar. Det kan röra sig om längre eller kortare utbildningsinsatser. Inom dessa 

ryms t.ex. utbildningar som innebär socialt träning och som har som målsättning att 

förbättra ungdomarnas självbild och självförtroende men även utbildningar för 

ungdomar med ofullständiga gymnasiebetyg.  

   

En annan omständighet som tydlig särskiljer korttidskommunerna från 

långtidskommunerna är att ungdomar i högre grad utgör en prioriterad grupp. I 

klartext innebär detta två saker: i) att ungdomar i högre grad kommer ifråga för 

aktiveringsåtgärder och att dessa kan vara specifikt riktade mot dem ii) att 
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ungdomar särbehandlas med avseende på handläggningsrutiner, villkor och 

sanktioner. Den underliggande logiken, är, oavsett hur prioriteringen utformas, att 

ungdomar är i behov av särskild uppmärksamhet därför att de befinner sig i en 

känslig fas i livet där socialtjänsten kan anses ha både en större skyldighet men 

också möjlighet (unga människor är mer rörliga och påverkbara) att bidra till 

socioekonomisk etablering.  

 

De aktiveringsinsatser som riktar sig till ungdomar är ofta individuellt anpassade 

och innehåller inslag som komplettering av utbildning på olika nivåer, studie- och 

yrkesvägledning, individuell coachning och körkortsteori. När det gäller 

handläggningen i övrigt så framkommer det att åtminstone två av 

korttidskommunerna (Kortinge och Kortkroken) har hårdare krav på ungdomar än 

andra grupper. I övrigt handlar det om ett i många avseenden intensivare arbete 

med ungdomarna, med tätare möten, mer av råd och stöd i den ordinarie 

handläggningen samt tätare och mer genomgripande uppföljningar.  

 

Den forskning som finns på området ger dock inget entydigt stöd för att 

aktiveringsinsatser skulle vara särskilt lämpat eller verksamt just för ungdomar. Det 

finns t.o.m. resultat som antyder att aktivering skulle kunna ha negativa effekter på 

ungdomars möjligheter (Lorentzen & Dahl 2005; Rønsen & Skarðhamar 2007). 

Samtidigt visar andra studier att aktivering som kompletteras med sanktioner, 

personligt stöd och individuellt anpassade åtgärder – vilket kan sägas karaktärisera 

prioriteringen av unga i korttidskommunerna – tycks ha bättre effekt (Ochel 2005; 

Bloom et al. 2003; Hasluck & Green 2006). 

 

I korttidskommunerna hittar vi också ett mer utvecklat och, som det beskrivs, bättre 

samarbete med såväl arbetsmarknadsenheter som med arbetsförmedling. 
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Samverkan och samarbete är begrepp med god retorisk bärighet inom 

socialtjänsten, men också en nödvändighet i ärenden där ett flertal myndigheter 

aktualiseras samtidigt (Wiklund 2007; Löfström 2010). För arbetet med arbetslösa 

socialbidragstagare är det sannolikt att samordning av arbetet i såväl enskilda 

ärenden som i mer övergripande rutin- och policyfrågor kan spara såväl tid som 

arbete för ansvariga handläggare. Vad som skulle kunna ha effekt på 

bidragsperiodernas längd är mindre uppenbart. Den mest närliggande tolkningen är 

möjligen att den samordning som sker leder till en tydlig ansvarsfördelning mellan 

de olika aktörerna, vilket innebär att man undviker dubbla budskap till klienterna 

och att det ytterst finns någon som engagerar sig i ärendets utveckling. En annan, 

närliggande, aspekt är att utövandet av kontroll och i förlängningen sanktioner 

underlättas av att kommunikationen och samsynen mellan socialtjänst och 

arbetsförmedling/arbetsmarknadsenhet är utvecklad och fungerande. Detta 

förutsätter givetvis att (fungerande) kontroll och sanktioner i sig har effekter på 

bidragstagandets varaktighet. 

 

I långtidskommunerna är å andra sidan samarbetet, med undantag för Långum, 

outvecklat och/eller problematiskt i något avseende. Risken är då att klienter möts 

av motstridiga budskap, att ingen tar ett direkt ansvar för hur deras 

arbetsmarknadssituation utvecklas och möjligheterna att formulera tydliga krav blir 

mindre. Det kan också vara så att ett dåligt samarbetsklimat följer som en 

konsekvens av att de respektive verksamheterna i sig fungerar mindre bra. Bristen 

på fungerande samverkan är då snarare ett symptom på underliggande svårigheter 

som i sig kan vara mer betydelsefulla än samarbetssvårigheterna i sig.  

 

Det sistnämnda aktualiserar ett intryck som går utöver jämförelser avseende 

enskildheter men som sammantaget ändå beskriver vad som framstår som 
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avgörande skillnader mellan kort- och långtidskommuner i materialet. Det handlar 

om att det sätt på vilket arbetet bedrivs i korttidskommunerna i de flesta avseenden 

framträder som mer systematiskt och mer ambitiöst än det som görs i 

långtidskommunerna. Vårt material är inte av det slaget att det tillåter några 

närmare analyser av varför kommunerna tycks variera i detta avseende, men 

sannolikt är det en omständighet som har betydelse utöver de specifika områden 

som behandlats i vår genomgång. När Byberg (2002) studerade kommunala 

variationer i kostnader för socialbidragen framträdde på ett liknande sätt 

systematik, arbetsklimat och ambitioner att bedriva arbetet med det ekonomiska 

biståndet på ett professionellt sätt som betydelsefulla inslag för att hålla 

kostnaderna nere.  

 

Samtidigt som vi kunnat iaktta ett antal relativt tydliga skillnader i våra jämförelser 

finns det områden där kommunerna antingen är påfallande lika varandra över hela 

linjen eller där de variationer som förekommer inte fördelar sig enligt något 

iakttagbart mönster. Ett exempel på det senare är hur arbetet organiserats. Här finns 

det visserligen stora olikheter mellan kommunerna rent allmänt, men variationerna 

är till synes osystematiska. Vare sig den politiska nämndorganisationen eller det 

professionella arbetet grupperar sig på något tydligt sätt efter indelningen i kort- 

och långtidskommuner. En antydan till skillnader hittar vi dock i kontaktytorna 

mellan arbetsmarknadsinsatser och handläggningen av det ekonomiska biståndet, 

där korttidskommunerna tenderar att arbeta mer integrerat. Dessa omorganiserar sig 

dessutom i något tätare, vilket möjligen kan tas som intäkt för ett mer aktivt 

förhållningssätt eller en högre ambitionsnivå.  

 

Inte heller när det gäller grundläggande rutiner i hur arbetet bedrivs hittar vi särskilt 

tydliga mönster. Undantag utgörs av krav och kontroll i samband med 
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aktiveringsåtgärder, vilket korttidskommunerna tillämpar i högre utsträckning. 

Däremot är kommunerna i materialet påfallande lika varandra när det gäller sådant 

som förekomst av nedskrivna rutiner, ärendedragning, handledning och graden av 

personlig kontakt med klienterna. Inte heller ifråga om sådant som väntetider eller 

mottagningsrutiner framträder några tydliga skillnader. Ser vi till personaltäthet är 

den väsentligt högre i en av korttidskommunerna men i övrigt relativt likartad. 

 

De övergripande mönster som framträder i jämförelsen mellan kommunerna 

kvarstår i allt väsentligt när de ställs mot varandra parvis. I de kommuner som finns 

med i urvalet på grund av hög arbetslöshet återfinner vi de par som sinsemellan 

uppvisar de största (Kortkroken och Långkroken) respektive minsta (Kortum och 

Långum) skillnaderna. De förstnämnda kännetecknas också av höga kostnader. I 

fallet Kortkroken kan de höga kostnaderna sannolikt tillskrivas en hög 

ambitionsnivå i arbetet med en hög, om än i exakta tal svåruppskattad, 

personaltäthet och ett brett utbud av insatser. Det finns också en tydlig politisk 

förankring när det gäller aktiveringsåtgärderna och en möjlig tolkning är att man i 

kommunen valt att möta den höga arbetslösheten med förstärkta resurser. Något 

motsvarande finns inte i Långkroken som trots ett högt kostnadsläge inte har något 

omfattande utbud av insatser som syftar till att hjälpa bidragstagarna till 

självförsörjning. Här vittnar man istället om en splittring i arbetet med 

arbetsmarknadsinsatser beroende på att det är för många aktörer som är utspridda 

på olika enheter. Just i detta fall kan vi därför ana oss till att vald organisationsform 

– här allt för fragmenterad – faktiskt kan ha betydelse för hur varaktighetsmönstren 

utvecklas. I Kortum och Långum är däremot kostnaderna relativt låga. Dessa 

kommuner är mer lika varandra än vad kort- respektive långtidskommunerna är på 

gruppnivå. Framförallt beror detta på att Långum är något av en avvikare bland 

långtidskommunerna med en relativt stor bredd i utbudet av 
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arbetsmarknadsåtgärder, vissa inslag av kompetensutveckling samt ett bra 

samarbete med arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheter. I jämförelse med 

Kortum har man dock inte en lika tydlig prioritering av ungdomar i arbetet.  

 

I de kommunpar som fått representera låg arbetslöshet i materialet är skillnaderna 

dem emellan i allt väsentligt i överensstämmelse med de generella dragen. 

Kortdrevet, som utöver låg arbetslöshet utmärks av höga kostnader, är en i 

materialet förhållandevis typisk korttidskommun med en bred satsning på 

arbetsmarknadsåtgärder, ungdomar som en prioriterad grupp och tydliga regler 

kring krav och sanktioner. Ambitionsnivån är på det hela taget hög (om än inte i 

paritet med Kortkrokens) och möjligen en delförklaring till de höga kostnaderna. 

Motsvarigheten bland långtidskommunerna – Långdrevet – avvisar helt arbetslinjen 

och har också ett mycket tunt utbud av åtgärder med arbetsmarknadsinriktning. 

Istället bekänner man sig till ett mer individuellt förhållningssätt och kontakterna 

med kommunens arbetsmarknadsenhet är jämförelsevis outvecklade. Kortinge och 

Långinge avviker inte på något avgörande sätt från de generella mönstren. 

Noterbart är att Kortinge trots låg arbetslöshet och ett relativt lågt kostnadsläge 

erbjuder ett flertal olika aktiveringsprogram och en till synes hög ambitionsnivå.  

 

Så, hur skall då våra resultat förstås i ett vidare sammanhang? Mot bakgrund av att 

vi inte arbetar med generaliserbara data och att de enskilda samband som 

framträder av våra jämförelser kan vara resultat av slumpmässiga omständigheter 

så är det inte motiverat att betrakta det vi kommit fram till som underlag för hur 

arbetet med det ekonomiska biståndet bör bedrivas. Därtill är givetvis redogörelsen 

för enskildheter i arbetssätten också allt för knapphändig. Vad studien däremot 

erbjuder är iakttagelser av insatser och mer övergripande mönster som 

sammanfaller med bidragstagandets utsträckning över tid och som därför 
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hypotetiskt kan utgöra omständigheter som bidrar till att förklara variationerna i 

varaktighet. På grundval av detta kan följande hypoteser formuleras: 

 

I. Ett brett utbud av aktiveringsåtgärder har avsedd effekt i det att: a) fler 

bidragstagare kommer ut i arbete b) bidragstagarna kommer ut i arbete 

snabbare 

II. Satsningar på kompetenshöjande åtgärder har avsedd effekt i att fler kommer 

ut i arbete/blir självförsörjande 

III. Att fokusera på ungdomar är verksamt då detta är en grupp som är mer 

lättrörlig och mottaglig för individuellt riktade åtgärder 

IV. Att ett fungerande samarbete med andra centrala aktörer som 

arbetsförmedling och arbetsmarknadsenhet tenderar att förkorta tiderna då 

insatserna blir mer enhetliga 

V. Att sanktioner är en verksam komponent för att göra hypoteserna I-III 

hållbara 

VI. Att sanktioner fungerar genom att individer straffas ut eller att de 

tvångsinslag de implicerar får bidragstagare att lämna självmant 

VII. Att enskildheter i hur arbetet läggs upp är av underordnad betydelse – att det 

istället är graden av systematik och allmän ambitionsnivå som slår igenom 

De två inledande hypoteserna indikerar att interventioner i form av 

aktiveringsåtgärder kan vara verkningsfulla. I den första, där bredden i utbudet 

framhålls, kan man föreställa sig att det är möjligheterna att matcha insatser efter 

den enskildes behov och förutsättningar som är avgörande, trots att tidigare 

forskning visar på problem med matchningsförfarandet i förhållande till 

aktiveringsåtgärder. Den andra hypotesen pekar mer specifikt på en viss typ av 

insatser, där ambitionen är att stärka den enskildes resurser så att dessa på olika sätt 
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bättre motsvarar arbetsmarknadens krav och efterfrågan. Inte sällan handlar detta 

om mer långsiktiga effekter, vilket gör att påverkan på bidragstiderna kan antas 

vara sammansatt och svår att överblicka. Effekterna skulle dock kunna bestå i att 

fler – också relativt kortsiktigt – övergår till studier som berättigar till studiestöd 

eller det sker en påverkan framförallt på de riktigt långa bidragsperioderna. 

 

Att prioritera arbetet med ungdomar skulle kunna antas vara verkningsfullt då 

bidragstagandet, åtminstone för delar av ungdomsgruppen, kan ses som ett slags 

”livscykelproblematik” där övergången från ung till vuxen och etableringen på 

arbetsmarknaden/högre studier är grundproblemet. Man har därför en generellt 

större rörlighet och möjligen också en större mottaglighet för insatser som 

anpassats till deras specifika förutsättningar. Därmed är det möjligen så att det inte 

räcker att fler och mer långtgående aktiveringskrav riktas mot ungdomarna, utan att 

dessa också måste ha vissa kvaliteter.  

 

Att ett väl fungerande samarbete med andra aktörer är bättre än motsatsen kan 

framstå som en trivialitet, men det är inte alldeles självklart att det behöver 

innebära att bidragstiderna förkortas. Den effekt det skulle kunna ha i detta 

avseende kan möjligen härledas till att man i högre grad ”drar åt samma håll” när 

det finns en fungerande samverkan och att motstridiga budskap i förhållande till 

bidragstagarna har en negativ inverkan. Samtidigt innebär också täta kanaler mellan 

olika myndigheter sannolikt också att de kontrollfunktioner som föreligger 

förstärks på olika sätt. 

 

När det gäller användningen av sanktioner som medel för att minska 

bidragstidernas längd så väljer vi att skilja ut de eventuella effekterna i två olika 

hypoteser. Enligt den första (V) så har sanktionerna en komplementär verkan i 
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förhållande till effekter av aktiveringsåtgärder enligt de tre inledande hypoteserna. 

Det innebär att sanktioner är av godo för att försäkra sig om en tillräcklig 

medverkan från klienterna i aktiveringsprogrammen. Implicit ligger här då ett 

antagande om att det, åtminstone från delar av bidragstagarna, finns en motvilja 

eller bristande motivation när det gäller medverkan i programmen. Enligt den 

alternativa hypotesen (VI) behöver inte deltagande i aktiveringsprogrammen 

överhuvudtaget ha några effekter. Här handlar det istället om att sanktionerna stöter 

ut klienter – antingen genom att de förlorar sin rätt till hjälp eller genom att 

kombinationen av aktiveringskrav och sanktioner gör att de lämnar självmant. I 

vilken utsträckning grupperna etablerar självförsörjning eller hamnar i en mer 

långtgående socioekonomisk marginalisering efter det att de lämnat 

bidragstagandet är då en öppen fråga. 

 

I den avslutande hypotesen avvisas föreställningarna om att enskilda interventioner 

eller specifika arbetssätt är avgörande för bidragstagandets varaktighet. Istället är 

det med vilken grad av ambition som arbetet totalt sett bedrivs och hur systematiskt 

det är upplagt som är av betydelse. Inslag som väl fungerande samverkan, många 

olika aktiveringsåtgärder, kompetenshöjande åtgärder och ungdomsfokus är då 

framförallt att betrakta som uttryck för ambition och systematik och inte som 

självständigt verkningsfulla åtgärder i sig själv. Istället är det det faktum att det 

finns en ambition att hjälpa klienterna till självförsörjning som genomsyrar arbetet 

och att denna vilja kommer till uttryck på en mängd olika sätt som ytterst är 

avgörande. 
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APPENDIX 

 

 

Kommuner jämförda parvis 

 
Tabell A1. Kommuner med hög arbetslöshet och höga kostnader  

 Kortkroken  Långkroken  

Organisation    
Ansvarig nämnd  Kommunstyrelsen  Omsorgsnämnd 

Förvaltningsorganisation  Enhet för arbete o kompetens  Omsorgsförvaltning 

Enheter  Enhet för arbete o kompetens: 
Integrationsgruppen, Kompetens 
Kortkroken, praktiska verksamheter, 
socialbidrag (mottagning, unga, vuxna) 

Integration, arbetsmarknad, försörjning, 
missbruk (IAFM): Socialbidrag [nybesök, 
ungdomsteam, integration av nyanlända, 
samverkansforum]; Beroendeenheten; 
AME 

 

Integrering av 
arbetsmarknadsenheter 
och socialbidrag 

Integrerat  Integrerat i samma enheter, men tre olika 
grupper, sitter i olika hus, upplever att de 
sitter utspridda  

Anställda/100 invånare 1,13 0,3 (många nyanställda) 
 

Senaste omorganisation   Integrering av all kommunal verksamhet 
med koppling till arbetsmarknaden 

Satsning på arbete och integration 

Mottagningens 
organisation 

Särskild mottagningsgrupp, erfarna 
handläggare, mottagning sorterar, tipsar 
om alternativa lösningar 

Mottagning inom nybesöksgruppen, unga 
oerfarna handläggare, rotation 

Telefontid och väntetid 1 timme per dag;  1 timme 4 dagar/veckan; 2 veckor 

   

Rutiner    
Nedskrivna rutiner Delvis Delvis, inte när det gäller arbetsmarknads-

åtgärder, svårt att hitta gemensam linje, 
för många aktörer 

Personliga kontakter Alltid första besöket, en gång/månad, vid 
behov, ungdomar oftare 

Alltid första besöket, en gång/månad, vid 
behov, ungdomar oftare 

Krav Alla, strängare för ungdomar Alla klienter ska delta i planering med 
coach från af 

Kontroll  Närvaro checkas av insats- och 
socialbidragshandläggare 

Lite försiktigt efter tillsägelse av SoS 

Sanktioner Avdrag, tim- och dygnsvis, 2 dagars ogiltig 
frånvaro innebär att aktiviteten avslutas 
och rätt till försörjningsstöd upphör 

Borta mer än hälften helt avslag, mindre 
än hälften blir dagarna avdragna 

Handlingsplan  Ja  Nej, arbetet bygger på individuella 
bedömningar   
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Norm  Riksnorm + egna riktlinjer Riksnorm + reducerad norm 

Delegation  Samordnare: riksnorm + 1 basbelopp  
Handl: riksnorm + 20 % 

Chef: riksnorm + över 1 basbelopp                                           
Handl: riksnorm + 1 basbelopp                                           

Handledning 10 x år, extern   1x månad, extern 

Ärendedragning  1x vecka 1x vecka nybesöksgruppen 
2 x vecka nybesökshandl o 
integrationsgruppen eller 
ungdomsgruppen,  
1x vecka verksamhetsmöten (rutinfrågor)   

   

Arbetsmarknadsåtgärder   

Organisationsformer för 
aktivering  

Organisatorisk samordning av arbete o 
försörjning o kompetensutveckling  

Förvaltningsintern arbetsmarknadsenhet 

Samarbete med 
arbetsmarknadsenheterna 

 Tätt samarbete 

Samarbete af  Inom ramen för arbetsmarknads-politisk 
grupp där kommunalråd, andra politiker, 
chef förarbete och kompetens samt 
övriga aktörer ingår, träffas 4xår, 
lägesbeskrivning, förändringar, 
övergripande frågor  

Bra på handläggarnivå, inte så bra på 
chefsnivå 

Prioriterad grupp Alla, dock särskilt fokus på ungdomar, ska 
få insats inom en vecka   

De som står långt från arbetsmarknaden  

Åtgärd, insats och metod  ESF-projekt (unga vuxna 16 - 29 år, 
flera aktiviteter, individuellt) 

 Kommunal verksamhet: 
Yrkesinriktade spår, praktik, 
(Individuell planering, kartläggning, 
vägledning, regelbunden uppföljning) 

 Kommunens ungdomsuppföljning 
(sysselsättning, utbildning, praktik)   

 Samverkansprojekt inom 
samordningsförbundet riktad mot 18-
24 år (stöd ut mot arbetsmarknaden 
och egen försörjning, individuell stöd)    

 Produktionsenhet 
(arbetsförmågebedömning, 
praktikplats, osa anställningar, 
Trepartsmöte med af, regelbundna 
uppföljning) 

 Olika samverkansteam (FK, af, vården, 
skola…) för ungdomar (16-29 år) och 
(från 30 år), projekt för unga 16-29 år 
(samverkansmöten, individuell 
handlingsplan, uppföljning) 

Typ av aktivering  Arbete  

 Sysselsättning 

 Kompetenshöjande verksamhet  

 Praktik, OSA anställning  

 Sysselsättning 

 

Metod/förhållningssätt Arbetslinjen,  arbetar nära näringslivet Utredningslinje   

Skuldsanering, budget-
/konsumentrådgivning 

Finns i kommunen Finns i kommunen 

Statistik, systematiska 
uppföljningar  

Sammanställningar över klienternas 
deltagande i aktiviteter, måluppfyllelse, 
bidragstagande samt övergång till 
sysselsättning.  

Uppföljningar av enstaka projekt 
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Tabell A2. Kommuner med hög arbetslöshet och låga kostnader  

 Kortum Långum  

Organisation    
Ansvarig nämnd  Socialnämnd Socialnämnd 

Förvaltningsorganisation  Socialförvaltning Socialförvaltning 

Enheter   Individ och familjeomsorg: (Vuxen 
(missbruk + socialbidrag; Barn o 
familj) 

 Individ och familjeomsorgen: 
(Ekonomi (socialbidrag), Barn o familj, 
Missbruk) 

Integrering av 
arbetsmarknadsenheter 
och socialbidrag 

Åtskilt Åtskilt 

Anställda/100 invånare 0,3 (stor kontinuitet i personalgruppen)  0,3 

Senaste omorganisation   Personalförstärkning Ingen förändring 

Mottagningens 
organisation 

Första kontakt med kommunhusets 
reception, fördelar ärenden till 
handläggarna 

Första kontakt med kommunhusets recep-
tion, fördelar ärenden till handläggarna 

Telefontid och väntetid 2 dagar i veckan, 14 dagar (varierar) 45 minuter/dag, Kan också komma direkt, 
Max 10 dagar, varierar 

   

Rutiner    
Nedskrivna rutiner Nej Ja  

Personliga kontakter Alltid första besöket, en gång/månad, vid 
behov 

Alltid första besöket, en gång/månad, vid 
behov 

Krav Alla, individuell bedömning Alla, individuell bedömning 

Kontroll  Kontroll av närvarolistor beroende på 
handläggaren 

Individuellt, via uppföljnings- möten med 
arbetsförmedling o arbetsmarknadsenhet 

Sanktioner Beror på hur länge klienten varit från-
varande, frånvaro en dag – avdrag en dag 

Hur mycket och när är individuell 
bedömning 

Handlingsplan  Ja  Ja  

Norm  Enbart riksnorm Riksnorm + reducerad norm 

Delegation  Gruppledaren: Riksnorm + 50% av pbb                                          
Handl: Riksnorm + 25 % 

Chefen: riksnorm + upp till 75 % pbb                                
handläggarna: riksnorm + upp 25% 

Handledning 1 x månad, extern 3-4 x termin, extern 

Ärendedragning  2x vecka mellan gruppledarna,  
handläggarna dagligen 

2x vecka, cheferna 1 x vecka 

   

Arbetsmarknadsåtgärder   

Organisationsformer för 
aktivering  

Kommunal arbetsmarknadsenhet 
Samordningsförbund som resurs 

Kommunal arbetsmarknadsenhet 
 

Samarbete med 
arbetsmarknadsenheterna 

Tät kontakt, är med vid varje nybesök, 
gemensam handlingsplan   

Tät kontakt, gemensamma uppföljningar 
inkl af  

Samarbete med af Tätt, har känt varandra länge   Bra  

Prioriterad grupp Alla  Alla  

Åtgärd, insats och metod  AME: Produktion till större industri 
(arbetsförmågebedömning, 
arbetsträna, gemensam 
handlingsplan, uppföljning, tre parts 
möten)  

 FINSAM projekt mot ungdomar 
(personaltät och intensivare, för 
ungdomar) 

 AME: Produktionsverksamhet 
(jobbsökaraktiviteter, subventionerad 
anställning),    

 FINSAM projekt (Söka jobb, skriva CV, 
studiebesök, ordna praktikplats, 
stärka självkänslan, bredda 
perspektiv, hitta alternativa 
utbildningar, studiebesök, coachning)  
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Typ av aktivering  Arbete  

 Sysselsättning 

 Utbildningar för ungdomar 

 Arbete  

 Sysselsättning 

 Utbildningar för ungdomar 

Metod/förhållningssätt Arbetslinjen Försörjningslinjen  

Skuldsanering, budget-
/konsumentrådgivning  

Köper in Finns i annan kommun  

Statistik, systematiska 
uppföljningar  

Nej  Nej  

 

 

Tabell A3. Kommuner med låg arbetslöshet och höga kostnader  

 Kortdrevet  Långdrevet 

Organisation    
Ansvarig nämnd  Socialnämnd Kommunstyrelsen 

Förvaltningsorganisation  Socialförvaltning Sociala sektorn 

Enheter   Individ och familjeomsorgen:  
o Familjcenter Råd o stöd 
o Arbete o integration  
o Socialbyrån barn o familj 
o Vuxna: team 1 inriktning 

mot af och jobbsök och 
team 2 inriktning mot rehab 
o övriga försörjningshinder, 
samt ungdomshandläggare 

 Socialt stöd:  
o Psykiatri och missbruk  
o Hälsa, Integration o Arbete 

(HIA)Integration,  
o Hälsa o Arbete (IHA) 
o Biståndsenheten 

(socialbidrag, äldre o 
handikapp, budget o 
skuldrådgivning) 

Integrering av arbets-
marknadsenheter och 
socialbidrag 

Integrerat i samma avdelning, men olika 
enheter 

Integrerat i samma avdelning, men olika 
enheter 

Anställda/100 invånare 0,3 0,4 

Senaste omorganisation   Satsning på arbete och integration  Etablering på biståndsenhet 

Mottagningens organisation Första kontakt med enhetsassistent, 
första socialsekreterare fördelar ärenden 
vidare 

Ringer till samordnaren 

Telefontid och väntetid Ungdom: 1 timme/dag plus drop in  
Vuxen: olika vägar in, mail, telefon, 
komma direkt, 2 veckor 

Samordnaren har telefonen alltid öppen, 2 
veckor 

   

Rutiner    

Nedskrivna rutiner Ja  Ja, används ej  

Personliga kontakter Ungdomar: Tät kontakt i början, oftare 
än vuxna; Vuxna: En gång/månad 

Alltid första besöket, en gång/månad, mer 
sällan under sommaren 

Krav Alla  Individuell bedömning   

Kontroll  Jobbsökarlistor lämnas en gång per 
månad, närvarolistor likadant 

Individuellt, är arbetsförmedlingens sak 
att kontrollera 

Sanktioner Först reducerat bidrag, sedan strängare, 
avslag om villkoren inte alls uppfylls 

Följer SoS rekommendation, blir 
avslag/avdrag om man inte kan förklara 
frånvaron 

Handlingsplan  Ja  Nej, motstridiga uppgifter   

Norm  Enbart riksnorm    Enbart riksnorm 

Delegation  Handl: Riksnorm + 10-30 % av pbb     Chef: riksnorm + 50%                                                    
Handl: riksnorm + 25% 

Handledning 1x/månad, extern Nej  
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Ärendedragning  1x vecka, teamchefs 1 x månad 2 x vecka (kommer dock ofta ngt emellan)   

   

Arbetsmarknadsåtgärder   

Organisationsformer för 
aktivering  

Förvaltningsintern arbetsmarknadsenhet Förvaltningsintern arbetsmarknadsenhet 

Samarbete med 
arbetsmarknadsenheterna 

Tätt samarbete Lite samarbete, skickas inte många 
klienter dit  

Samarbete med af Vuxenteamet: dåligt samarbete, af har 
fokus på ungdomar, är under-bemannat,  
Ungdomshandläggare: 3- parts samtal 
om det behövs 

Sporadiska kontakter, Fungerar bra, skulle 
dock behöva oftare information, 
lägesrapporter eller kring nya åtgärder, vill 
gärna vill ha tätare kontakter 

Prioriterad grupp Alla som står långt från arbets-
marknaden, mycket fokus på ungdomar 

Ingen särskilt 

Åtgärd, insats och metod  Produktion, riktad mot arbetslösa 
med psykisk ohälsa (Plocka skruv, 
underhåll av lekplatser, arbeta med 
arkiv)  

 Kom utvecklingsersättning till 
ungdomar (18-24)(kartläggning av 
resurser, råd o stöd, 
kompetenshöjande sysselsättning 
arbetsträning, praktik).  

 Praktik till ungdomar (18-24)  

 Projekt inom samordningsförbundet 
för unga mellan 18 och 33 
(föreläsningar, grupparbeten, 
praktik) 

 ESF projekt  

 Kommunal verksamhet 

 Klienter skickas oftast till af 

Typ av aktivering  Arbete  

 Sysselsättning, praktik  

 Öka självförtroende, inre trygghet, 
föreläsningar, grupparbeten 

 Arbete (praktiska arbeten) 

Metod/förhållningssätt Arbetslinjen, specialisering Arbetar individuellt  

Skuldsanering, budget-/ 
konsumentrådgivning 

Finns i annan kommun Delar 1 tjänst med 4 andra kommuner  

Statistik, systematiska 
uppföljningar  

Nej  Nej  

 

 

 

Tabell A4. Kommuner med låg arbetslöshet och låga kostnader  

 Kortinge  Långinge  

Organisation    

Ansvarig nämnd Myndighetsnämnd för socialtjänst o 
skola   

Socialnämnd 

Förvaltningsorganisation  Avdelning för vård och omsorg Socialförvaltning 

Enheter   Individ och familjeomsorgen och 
myndighetsutövning: 
(Vuxenenhet, socialbidrag, 
missbruk/alkohol, familjerätt; 
Barn o familj, öppenvård; 

 Individ och familjeomsorgen: 
(Barn o familj; Vuxen; 
Ekonomi/flykting (socialbidrag) 
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Handläggning SOL och LSS) 

Integrering av 
arbetsmarknadsenheter 
och socialbidrag 

Ingen kommunal 
arbetsmarknadsverksamhet 

Ingen kommunal 
arbetsmarknadsverksamhet 

Anställda/100 invånare 0,1 
Kontinuitet inom personalgruppen 

0,2 
Kontinuitet inom personalgruppen 

Senaste omorganisation   Specialisering Ingen förändring 

Mottagningens 
organisation 

Första kontakt med kommunhusets 
reception, fördelar ärenden till 
handläggarna   

Ringer direkt till handläggaren  

Telefontid och väntetid 1 timme per dag, max 10 dagar  1 timme/dag, försöker ha telefonen 
öppet så mycket som möjligt, kan 
också komma direkt, inom 2 veckor  

Rutiner    

Nedskrivna rutiner Nej (omarbetas) Nej (omarbetas) 

Personliga kontakter Alltid första besöket, en gång/månad, 
vid behov, ungdomar oftare 

Alltid första besöket, en gång/månad, 
vid behov, avgörs individuellt   

Krav Alla, strängare för ungdomar, 
individuell bedömning 

Individuellt 

Kontroll  Närvarolistor, rapporter varje vecka, 
ungdomar får bistånd en gång/vecka   

Jobbsökarlistor, individuell kontroll, 
mindre för dem som står långt från 
arbetsmarknaden  

Sanktioner Kräver läkarintyg, avdrag bedöms 
individuellt, attityd  

Handläggarna får inte ge avslag, måste 
gå till enhetschefen, prata i gruppen 
först 

Handlingsplan  Nej  Nej  

Norm  Enbart riksnorm Enbart riksnorm 

Delegation  Handl: Riksnorm + 10 %   Ej detaljreglerat, 
Handläggarna: norm, ej avslag 

Handledning 2 x månad, extern  Nej    

Ärendedragning  1 x vecka 1x vecka med chefen, handläggarna 
dagligen 

   

Arbetsmarknadsåtgärder   

Organisationsformer för 
aktivering  

Samordningsförbund som resurs, 
enstaka kommunala projekt 

Ingen arbetsmarknadsverksamhet 
eller samordningsförbund 

Samarbete med 
arbetsmarknadsenheter/ 
samordningsförbund  

Samordningsförbund som resurs, tät 
kontakt 

Ingen tillgång till institutionaliserad 
arbetsmarknadsverksamhet eller 
samordningsförbund  

Samarbete med af Bra samarbete, gemensamma team i 
enskilda ärenden, skriva 
gemensamma handlingsplaner, har 
remissmöten   

Fungerade mycket bra tidigare, men 
nu nya handläggare o det är svårt att 
få tag dessa 

Prioriterad grupp Alla, dock fokus på ungdomar och 
långvarig sjuka, ungdomar får 
uppgifter från vecka till vecka 

Ingen särskilt 

Åtgärd  Kommunalt ungdomsprojekt Inga egna kommunala verksamheter/ 
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(Söka jobb, skriva cv, dataträning, 
komplettera utbildning, 
körkortteori, arbete med 
självbild, samtal, kontakt med 
studie/ yrkesvalslärare) 

  Projekt genom 
samordningsförbund riktad mot 
arbetslösa 25 och äldre, 
ungdomar 18-25 år, långvarig 
sjukskrivna, personer långt från 
arbetsmarknaden (mötesplats, 
rehabilitering, praktik, 
arbetsförmågebedömning) 

sysselsättning, leta praktikplats (titta 
på den enskildes resurser, konkret 
hjälp, uppföljning, gemensamma team 
med af  i enskilda ärenden) 

Typ av aktivering  Arbete  

 Sysselsättning  

 Utbildning  

 Ordna praktikplatser 

Metod/förhållningssätt Instrument X Tar avstånd från arbetslinjen 

Skuldsanering, budget-
/konsumentrådgivning 

Finns i kommunen Köps in  

Statistik, systematiska 
uppföljningar  

Uppföljning av enstaka projekt   
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