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Förord 
  

Arbetet med uppsatsen har genomgått en process som var både utvecklande och krävande. Vi 

har gått igenom olika motgångar för att kunna åstadkomma och presentera arbetet. Vi har 

tillsammans skrivit alla delar av uppsatsen och bär ett gemensamt ansvar för den. 

  

Vi vill säga stort tack till vår handledare Ulla Rantakeisu för den konstruktiva kritiken, 

feedback och råd under hela uppsatsterminen. Vi vill även tacka vår examinerande lärare 

Magnus Nilsson. Utan deras insats skulle vi inte kunnat skapa detta arbete. Vi vill tacka den 

kommun och de socialsekreterare som har ställt upp och medverkat på våra intervjuer samt 

gett ett värdefullt material. Tack för er tid och engagemang.  

  

Vi vill även tacka våra familjer för moraliskt stöd och förståelse under arbetet med uppsatsen. 

  

Vi är nu glada över att kunna presentera vår uppsats! 

  

Karlstad, mars 2015 

  

Tatiana Forssén 

Dennis Åkerberg 
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Abstract 
The purpose with this paper is to study how social service workers work with activation of 

welfare receivers, and witch elements that influence the work with activation. The material for 

the study consists of four interviews with social service workers that work with financial 

assistance in a municipality in Sweden. The results show that activation of unemployed 

benefit claimants are carried out in the form of job activation or resource activation. All the 

interviewed social service workers share a view on activation as a good and necessary line, 

that have both a supporting and controlling functions with emphasis on support. Furthermore 

the results show that there are three levels that influence the activation of the welfare 

receivers: 

 Social aspects: SoL, labour market, political decisions, stringent regulations, 

information and collaboration; 

 Organization aspects: unclear mission, guidelines and criteria, lack of resources, lack of 

time, workload, insufficient collaboration and insufficient information; 

 Individual aspects: the social service workers experience and education, view upon 

activation; clients’ education, working experience, motivation, social competence and 

eventual individual problems, wishes, goals and view upon the future, earlier 

experiences of contact with the social service. 
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Titel: Arbete med aktivering - en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar med 

aktivering av försörjningsstödstagare 

Författare: Tatiana Forssén och Dennis Åkerberg 

  

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur socialsekreterare arbetar med aktivering av 

försörjningsstödstagare och vilka faktorer som påverkar arbetet med aktiveringen. Materialet 

för studien består av fyra intervjuer med socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd i en kommun i Sverige. Resultaten visar att aktivering av arbetslösa 

försörjningsstödstagare utförs i form av jobbaktivering eller resursaktivering. Alla intervjuade 

socialsekreterare ser på aktivering som en bra och nödvändig åtgärd, som både har en 

stöttande och kontrollerande funktion med tyngdpunkt på stöd. Vidare visar resultaten att det 

finns faktorer på tre nivåer som påverkar arbete med aktivering:  

 Samhällsnivå: Socialtjänstlagen, arbetsmarknaden, politiska beslut, skärpta regelverk, 

information och samverkan; 

 Organisationsnivå: otydligt uppdrag, riktlinjer och kriterier; resursbrist, tidsbrist, 

arbetsbelastning, bristande samverkan, bristande information; 

 Individnivå: socialsekreterarens erfarenhet och utbildning, syn på aktivering; klienteras 

utbildning, arbetslivserfarenheter, motivation, socialkompetens och eventuella 

individuell problematik, önskningar, mål och syn på framtid, tidigare erfarenheter av 

kontakt med socialtjänsten. 

 

Nyckelord: aktivering, försörjningsstöd, socialsekreterare, handlingsutrymme. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet presenterar uppsatsens studieområde som leder till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vidare presenteras studiens avgränsningar och definitioner samt uppsatsens 

disposition. 

  

Hög arbetslöshet är en av de mest omtalade företeelserna i både Sverige och andra länder 

(Thorén 2012). I den svenska samhällsdebatten blir frågan om hög arbetslöshet aktuell bland 

forskare, politiker och tjänstemän. Frågan om vilka åtgärder som ska motarbeta och minska 

den höga arbetslösheten i samhället är aktuell både i det praktiska sociala arbetet och i 

forskningsvärlden. Aktivering är ett begrepp som beskriver de politiska insatser som är 

inriktade på arbetslösa försörjningsstödstagare (individer som är beroende av ekonomiskt stöd 

från socialtjänsten för att klara sitt uppehälle), för att de skall kunna närma sig 

arbetsmarknaden och genom eget arbetet kunna bli självförsörjande. Dessa insatser eller 

åtgärder krävs av kommunal socialtjänst. Aktivering utförs i form av praktik, 

kompetenshöjande verksamhet eller utbildning av arbetslösa försörjningsstödstagare. I denna 

uppsats kommer vi studera aktivering vilket kan ha många olika infallsvinklar och kan 

beskrivas på olika sätt. Dessutom har begreppet olika definitioner i olika länder vilket leder 

till att det delvis kan vara olika sakfrågor som menas med begreppet. Enligt Thorén (a.a) har 

intresset för forskning om aktivering varit stort sedan 2000 ‒ talet men det har minskat i 

någon utsträckning under de senaste åren. De studier som har gjorts om kommunala åtgärder 

för arbetslösa försörjningsstödstagare i Sverige är olika kartläggningar, studier av 

aktiveringens implementering, studier om aktiveringens effekter och lokala uppföljningar. Det 

finns lite forskning om konsekvenserna som deltagande i aktivering har medfört för 

deltagarna (Milton 2006) samtidigt som det inte finns någon metodisk kunskap inom området 

(Thorén 2012). I denna uppsats vill vi titta närmare på hur den enskilde socialsekreteraren 

använder sitt handlingsutrymme i arbete med aktivering av försörjningsstödstagare. 

 

Inledningsvis vill vi nämna de övergripande målen för socialtjänsten, som varje socialarbetare 

ska tänka på i arbetet med klienterna: demokrati, jämlikhet och trygghet (Thunved 2012). 

Dessa mål är inskrivna i målparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL) som i sin tur är en ramlag 

och som ger stor frihet för kommunerna att anpassa sina insatser efter lokala förutsättningar 

och behov. Kommunerna har ganska stor frihet att välja den metod/det arbetssätt, som ska 

användas för att nå de övergripande målen. Vidare utgår socialtjänstens arbete från olika 

värden som är viktiga i arbetet med klienterna och som ska gälla i hela landet: helhetssyn, 

frivillighet och självbestämmande, normalisering, flexibilitet, kontinuitet och närhet. Utöver 

detta finns det etiska principer som inte ska åsidosättas i arbetet med klienterna: 

autonomiprincipen, integritetsprincipen, rättviseprincipen, godhetsprincipen, skadeprincipen 

(Gren 1996). Dessutom har socialsekreterare, som alla människor, en egen etik som är de 

egna tankar om vad som är rätt och fel. I sitt yrkesliv upplever varje socialsekreterare ganska 

ofta situationer när dessa etiska principer inte alltid överensstämmer med varandra i arbetet 

med klienterna (a.a). Det som kan vara vägledande i sådana situationer, enligt Gren är 
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kombinationen av respekt och empati för att kunna bygga en bra relation med klienten som är 

en viktig förutsättning för förändringsarbete. Socialsekreterarna är organisationens aktörer 

som representerar socialtjänsten och ger insatser för och med människor utifrån den lag som 

gäller i landet (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Detta samtidigt som 

socialsekreterarna skall utföra det sociala arbetet för att främja människors välfärd och nå de 

övergripande målen mot demokrati, jämlikhet och trygghet. Därför anser vi att det är viktigt 

att socialsekreterarna ges utrymme till att använda sig av det handlingsutrymme som 

lagstiftningen ger till att individanpassa arbetet med aktivering. 

  

Enligt Meeuwisse och Swärd (2006), skall socialt arbete verka för social förändring, 

problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja 

människors välfärd. Utveckling av nuvarande kunskap och forskning medverkar till att syftet 

med det sociala arbetet uppfylls. Svensson et al. (2008) hävdar att sökandet efter nya sätt att 

arbeta utvecklar både socialarbetare och det sociala arbetet. Arbete med aktivering av 

försörjningsstödstagare strävar efter att skapa delaktighet och förutsättningar för individen att 

bli självförsörjande.  Därför anser vi att det här arbetet är nära kopplat till det sociala arbetet 

och även kan bidra till dess utveckling.  

  

Situationen i omvärlden, landets politik och ekonomiska situation, Socialtjänstlagen, 

kommunens riktlinjer, tjänstemän på sociala kontor, arbetsmetoder, bidragstagares 

individuella egenskaper kan leda till att vissa grupper tenderar att ha en större risk att hamna i 

ett långvarig försörjningsstödsberoende från socialtjänsten. Båda uppsatsförfattarna har 

tidigare arbetat med ekonomiskt bistånd på en socialförvaltning i en kommun i Sverige. De 

klienter som blivit hänvisade till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd, är de som av 

olika anledningar inte har kvalificerat sig till ersättning från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan eller annan offentlig eller privat organisation. Vi har båda upplevt att vi 

hamnat i situationer där vi har behövt hjälpa klienterna till att bli berättigade till 

försörjningsstöd, genom att kräva en insats som både kunnat överstiga dennes förmåga och 

som inte alltid mött dennes behov eller önskemål. Vi har erfarit att det är viktigt att våga och 

kunna använda sitt handlingsutrymme i bedömningar och beslut avseende 

försörjningsstödstagarens aktivering. Tillgång till mer förutsättningar på meso-, makro- och 

mikronivåer skulle kunna underlätta socialsekreterares arbete med aktivering. Vår 

medvetenhet om vår förförståelse gör det förhoppningsvis möjligt att se på det studerade 

området från olika perspektiv. Aktivering av försörjningsstödstagarna och om hur den 

enskilde socialsekreteraren använder sig av det handlingsutrymmet denne har för att kunna 

möta den enskilde bidragstagarens behov vid dennes aktivering, är en utgångspunkt i denna 

uppsats, det vill säga, vi studerar aktivering ur socialsekreterares perspektiv. Syftet med 

uppsatsen presenteras under nästkommande rubrik.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera hur socialsekreterare arbetar med aktivering av 

försörjningsstödstagare och vilka faktorer som påverkar arbetet med aktiveringen. 
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För att kunna uppfylla syftet ska följande frågor besvaras: 

Hur arbetar socialsekreterare med aktivering? 

Vad anser socialsekreterare om aktivering i arbetet med försörjningsstödstagarna? 

Vilka faktorer anser socialsekreterare påverkar arbetet med aktivering? 

I vilken utsträckning använder socialsekreterare sitt handlingsutrymme vid bedömningar av 

aktivering? 

1.2. Avgränsningar och definitioner 

Studien avser med försörjningsstödstagare gruppen av bidragstagare som är arbetslösa och 

som erhåller ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Fokus kommer inte att ligga på andra 

grupper av försörjningsstödstagare, till exempel personer med sociala-, psykiska- och fysiska 

hinder och som är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder då dessa grupper har någon form av 

inkomster via Försäkringskassan och/eller a-kassa. 

  

Avgränsningar görs även i hur vi definierar de begrepp som används i syfte och 

frågeställningar. Vi använder oss av både litteraturen och egen yrkeserfarenhet i 

definitionerna. Det centrala begreppet i uppsatsen är aktivering som har olika betydelse 

internationellt men i denna studie kommer avgränsningen göras till aktivering som den 

används och studeras i Sverige. Det finns inte någon officiell definition av begreppet utan det 

beskriver politiska insatser som är inriktade på arbetslösa för att bota olika sociala 

missförhållanden (Johansson & Møller 2009, Thorén 2012). Det finns olika synsätt på 

aktivering beroende på de grundläggande uppfattningarna som finns om samhället, enligt 

Johansson och Møller (2009). Dessa olika synsätt kommer att beskrivas närmare under 

rubriken Bakgrund. En definition av aktivering som avses i uppsatsen är de åtgärder som är 

inriktade på individer som ska vara aktiva, det vill säga söka arbete eller delta i kommunens 

aktiviteter eller kompetenshöjande verksamheter eller utbildningar. I aktivering ingår de 

villkor och krav som ställs från socialtjänsten på individer som söker försörjningsstöd, med 

andra ord de krav som sökande måste leva upp till för att vara berättigade till försörjningsstöd. 

  

Nästa begrepp är socialsekreterares handlingsutrymme som handlar om tillgång till 

möjligheten att välja att göra en handling eller välja bort och låta bli att göra det i de 

situationerna när denne beslutar om någon sorts aktivering. Enligt Lipsky (2010) utövas 

handlingsutrymmet i ett sammanhang, det vill säga i mötet med bidragstagaren som berörs av 

beslutet, tids- och resursbegränsningar, motstridiga mål, föränderliga rutiner, lagar och regler. 

  

Vidare vill vi definiera vad vi avser med socialsekreterare. Det är en verksam socialarbetare 

som har en socionomexamen eller en motsvarande utbildning och som arbetar som 

handläggare med försörjningsstöd i en kommunal organisation. Socialsekreterare kommer att 

växelvis benämnas som intervjupersoner eller informanter i studien.  

 

Ekonomiskt bistånd är hjälp från välfärdsstaten som är villkorad och som består av två delar: 

försörjningsstödet som avser gemensamma hushållskostnader och riksnormen; livsföring i 

övrigt som är hjälp i hemmet, stöd av kontaktperson etc. (SFS 2001:453). 
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1.3. Disposition 

Kapitlet Bakgrund och tidigare forskning ger en beskrivning av de vanligaste 

försörjningshindren, situationen på dagens arbetsmarknad och tidigare forskningsläge 

avseende arbetslinje, aktiveringspolitik samt en genomgång av aktiveringsbegrepp och 

aktiveringens effekter. I kapitel 3 presenteras en Teoretisk referensram, i vårt fall ett 

frontlinjebyråkratiskt perspektiv med utgångspunkten i Lipskys teori om “Street-level 

bureaucracy” (1980) som används i analysen av resultaten. I Metod och material beskriver vi 

våra metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Därefter presenteras i Resultat och 

analys de resultat som har kommit fram i studien. Uppsatsen kommer att avslutas med 

Diskussion om studiens resultat och den valda metoden samt Förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar det forskningsläge som finns inom arbetsmarknaden, arbetslinjen, 

aktiveringspolitik och aktivering samt aktiveringens effekter. Här presenteras även den 

lagstiftning som socialtjänsten baserar sitt arbete på vid aktivering av försörjningsstödstagare. 

2.1. Arbetslöshet - det vanligaste försörjningshindret 

I publikationen Ekonomiskt bistånd - statistik över försörjningshinder och ändamål med 

ekonomiskt bistånd 2013 utgiven av Socialstyrelsen (2014) framgår att arbetslöshet är det 

största försörjningshindret för bidragstagare att bli självförsörjande. Statistiken avser perioden 

mellan åren 2010-2013 för individer från 18 år och äldre, som har erhållit ekonomiskt bistånd 

under de studerade åren. Resultaten visar att 48 procent av biståndstagarna har varit arbetslösa 

under 2013. Därefter följer arbetshinder på grund av sociala skäl som omfattar 11 procent av 

biståndstagarna. Den procentuella skillnaden visar att arbetslösheten är det vanligaste 

försörjningshindret för de flesta bidragstagare. Samma mönster har varit aktuellt för den 

tidigare fyraårsperioden. Vidare visar resultatet att arbetslösa individer utan 

arbetslöshetsersättning är den största gruppen och det vanligaste förekommande 

försörjningshindret, där den procentuella fördelningen ligger på 27 procent av den totala 

andelen under år 2013 (a.a). Den gruppen dominerar bland bidragstagare vilket visar på den 

problematik som vårt samhälle präglas av idag, nämligen stor arbetslöshet, där den största 

andelen av de arbetslösa inte har någon annan källa för inkomst än ekonomiskt bistånd. 

Statistiken visar att arbetslösheten är den vanligaste orsaken till försörjningshinder oberoende 

av åldersgrupp, månad, hushållstyp och inrikes- respektive utrikesfödda biståndstagare (a.a). 

2.2. Dagens arbetsmarknad 

Alla människor i Sverige har rätt till ett arbete, det är en av grunderna i välfärdsstaten (Nybom 

2012, Milton 2006, Thorén 2012). Ett arbete ger tillgång till olika delar av välfärdssystemet 

samtidigt som individens utbildning, erfarenheter, kön, geografiskt läge ger olika 

förutsättningar och möjligheter för denne att få arbete. Konsekvenserna av att inte ha ett 

arbete eller stå långt från arbetsmarknaden blir att dessa individer inte kan ta del av det 

svenska socialförsäkringssystemet som kompenserar ekonomiska förluster på grund av 

sjukdom, pension, föräldraledighet med mera (Milton 2006). Enligt Rantakeisu, Kuusela och 

Karlsson (2013) har andelen oförsäkrade arbetslösa individer dramatiskt ökat mellan 2008 och 

2009. Konsekvensen av att inte ha tillgång till socialförsäkringssystemet leder till att dessa 

individer blir tvungna att vända sig till samhällets yttersta skyddsnät som är rätten till 

behovsprövat ekonomiskt bistånd (Milton 2006). 

  

En av de centrala frågorna i den socialpolitiska samhällsdebatten sedan 1990 ‒ talet och fram 

till idag, har varit hög arbetslöshet bland olika grupper av befolkningen och minskat 

arbetskraftsdeltagande (SOU 2007:2).  Det förklaras av de negativa konsekvenserna av 1990‒ 

talskrisen med ekonomisk lågkonjunktur och även av strukturella förändringar i ekonomin 
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och i arbetslivet då många arbetstillfällen har försvunnit. Furåker (1996) skriver att 

förvärvsintensiteten har minskat under den här tiden. Det har medfört att trycket på de andra 

försörjningskällorna har ökat. Familjen och välfärdsstaten har fått träda in som de 

huvudsakliga alternativen till försörjningen för de arbetslösa. Även om välfärdsstaten har varit 

generös mot befolkningen så har arbetslösa människor det svårt, enligt Furåker (a.a). 

Arbetslösa och de som hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har det mycket sämre än 

förvärvsarbetande. Ökande arbetslöshet medför ökade utgifter för välfärdsstaten i form av 

arbetslöshetsersättningar och ekonomiskt bistånd, samtidigt som minskade skatteintäkter leder 

till att statens budgetunderskott ökar. Efter 1990-talets kris har familjen och enskilda individer 

fått högre krav på sig för att ansvara för sin försörjning. 

  

I en statlig utredning, SOU (2007:2), framgår att dagens så kallade informationssamhälle med 

dess snabba teknologiska utveckling har lett till en förändring av arbetsmarknaden med nya 

anställningsformer. Det ökade kompetenskravet på arbetsmarknaden har medfört utanförskap 

för grupper som saknar den kompetensen. Samtidigt har kompetenskravet medfört att 

samhället kan erbjuda/ställa krav på vuxna att genomgå en utbildning för 

kompetensutveckling vilket förbättrar deras möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. 

Vidare framgår det i utredningen att Sverige har lägst andel individer i arbetsför ålder i 

relation till befolkningen som helhet i jämförelse med andra europeiska länder, vilket gör att 

allt färre ska försörja allt fler. Detta kan leda till ett behov av ny arbetskraft på 

arbetsmarknaden, vilket kan gynna de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Trots det 

kan kompetenskravet försvåra för dessa grupper som inte har den rätta utbildning/kompetens 

att komma in på arbetsmarknaden som i stor utsträckning är tjänsteinriktad. Dessutom har 

situationen i omvärlden med den globala specialiseringen påverkat och gett andra 

förutsättningar för den svenska arbetsmarknaden. Det har skapat en strukturomvandling som 

kännetecknas av en rörelse på arbetsmarknaden både i Sverige och i hela världen.  

 

De två stora grupper som har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är 

ungdomar och utrikesfödda (Rantakeisu 2012). Det leder till att dessa grupper i större 

utsträckning än andra inte får någon tillgång till arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringar. 

För att motverka utanförskap från arbetsmarknaden måste samhället genomgå förändringar 

som öppnar arbetsmarknaden för alla individer. Det är avgörande för en god svensk välfärd att 

öka sysselsättningen med hjälp av alla medel för att få skatteintäkter som finanserar välfärden. 

Men på vems villkor och till vilket pris? Det är en svår fråga som forskare försöker besvara. 

Dessutom finns det forskare och organisationer som utvärderar effekterna av olika metoder 

för att hitta en bra och effektiv metod som är användbar i det svenska samhället. Vidare i 

arbetet kommer en presentation av aktiveringens effekter att göras men först kommer en 

presentation av arbetslinjen, aktiveringspolitik och aktivering att göras för att ge en 

beskrivning av dessa tre olika företeelser. 

2.3. Arbetslinje och aktiveringspolitik 

För att lösa problemet med hög arbetslöshet har införts en socialpolitisk reform under 1930‒

talet, av staten ‒ “Arbetslinjen”, och sedan 1970 ‒ talet har rätten till arbete samt 
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skyldigheten att försörja sig själv blivit starkare och med det följer en stärkt arbetslinje 

(Nybom 2012). Detta har gjorts för att öka sysselsättningen bland arbetslösa människor 

genom arbete, utbildning eller praktik, för att uppmuntra dessa människor till arbete. 

Johansson (2001) hävdar att en ökning av skyldigheterna att försörja sig själva under 1980 ‒ 

talet och 1990 ‒ talet har stärkts trots att det inte har skett stora förändringar i lagstiftningen 

under den perioden. I den nya arbetslinjen ligger en ökad betoning på skyldigheter snarare än 

rättigheter (a.a). Ökad konkurrens om arbete och hög arbetslöshet har överfört problemet med 

den enskildes arbetslöshet från ett arbetsmarknadspolitiskt problem till ett privat problem.  

Enligt Johansson och Møller (2009) är arbetslinjen en politisk strategi som använts i 

konstruktionen av arbetsmarknadspolitiken i den svenska välfärdsstaten. Det svenska 

samhället har präglats av “en stark arbetsnorm” och “hög arbetsmoral” under en lång tid, där 

hårt arbete har prioriterats för att säkerställa skatteinkomster och kunna finansiera 

välfärdsreformer i landet (a.a). Den svenska välfärdsstaten kännetecknas av både 

medborgarnas rätt till arbete och skyldighet att göra rätt för sig genom att arbeta, detta 

genomsyrar det svenska socialförsäkringssystemet med dess ersättningar utifrån tidigare 

inkomster och andra kriterier som ska uppfyllas av individen. Dessutom ska välfärdsstaten, 

innan utbetalningen av ekonomiskt bistånd sker, kunna erbjuda arbete, utbildning eller någon 

annan aktivitet. Johansson och Møller (a.a) skriver om “den nya” arbetslinjens dubbla verkan: 

å ena sidan effektiviserar den och utvecklar arbetsmarknaden, å andra sidan kontrollerar den 

och styr arbetslösa. 

  

Uppkomsten av den svenska aktiveringspolitiken och aktiveringens genombrott har skett till 

stor del på grund av en ökad arbetslöshet i början av 1990-talet, vilket har förändrat 

arbetsmarknaden och ställt nya krav på arbetslösa samt betonat individens ansvar och 

skyldighet för jobbsökande och kompetensutveckling (Milton 2006, Møller 2009, SOU 

2007:2, Thorén 2012). Både samhällets och individens rättigheter och skyldigheter gentemot 

varandra har ökat: rätt till ekonomiskt bistånd innebär en skyldighet att aktivt söka jobb och 

delta i aktiveringar; samhällets skyldighet att åtgärda arbetslösheten utgår från en rätt att ställa 

krav på individens medverkan. Stora kostnader för ekonomiskt bistånd och minskning av 

skatteinkomsterna har förstärkt statens behov av aktiveringspolitik med dess fokus på ökad 

sysselsättning bland arbetslösa. Vidare har det skett förändringar i det statliga 

socialförsäkringssystemet med hårdare kriterier för att få arbetslöshetsersättning (A-kassa) 

och striktare regler för att vara berättigad till sjukförsäkring (Thorén 2012). En annan 

anledning till uppkomsten av aktiveringspolitik har varit svårigheten att kontrollera om 

arbetslösa verkligen velat jobba och aktivt sökt arbete, där har kravet på deltagande i olika 

åtgärder blivit en lösning (SOU 2007:2).    

 

Nybom (2012) skriver att aktiveringspolitik har en dynamisk karaktär och förklarar det med 

att beskriva aktiveringspolitikens framväxt som har skett i två vågor. Den första vågen 

kännetecknas av utvecklingen av relationer mellan socialsekreterare och bidragstagare i form 

av ett kontrakt. Under 1990- talet har aktiveringspolitiken förstärkts i nordiska länder och lett 

till att klienterna har fått tillgång till bidrag i utbyte mot krav på aktivering. Försörjningsstöd 

har blivit samhällets yttersta skyddsnät som individen kunnat vända sig till vid utestängning 

från de generella välfärdssystemen med dess försäkringssystem, samtidigt som ett avslag på 
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ansökan om ekonomiskt bistånd utestänger individen från det sista av samhällets skyddsnät 

(Salonen & Ulmestig 2004). Kommunen har fått ökat ansvar för aktivering och 

arbetsmarknadspolitiska frågor som medfört att kommunerna i större utsträckning har haft ett 

kommunalekonomiskt perspektiv i sitt arbetsmarknadspolitiska arbete, enligt Lundin (2008). 

De behovsprövade insatserna har blivit ett sätt för välfärdsstaten att kontrollera sina resurser 

vilket gjort att individer som nekar till att medverka i de tillsatta aktiveringsåtgärderna hotas 

av straff i form av nedsättning av försörjningsstödet. 

  

På 1990-talet fanns en tilltro till att decentralisera arbetsmarknadspolitiken vilket betyder att 

aktiveringsinsatser skulle anpassas till förhållanden som råder i en viss kommun med central 

styrning via en ramlag (Nybom 2012, Salonen & Ulmestig 2004). Hollertz (2010) som har 

studerat kommunala insatser som är inriktade mot ungdomar skriver att dessa insatser har 

tagit större plats i kommunernas arbete med bidragstagarna än de gjorde innan 1990-talet.  

Socialtjänstlagen (SoL) ger inom vissa ramar frihet till socialarbetarna att besluta om de 

insatser som är behovsanpassade och främjar klienternas intressen (Börjeson, Börjeson, 

Svedberg 2006). Handlingsplaner som upprättades mellan den enskilde och socialsekreteraren 

skulle leda till ett inflytande över de olika aktiveringsinsatserna. Men det är svårt att se om det 

har blivit som det var tänkt från början.  Salonen och Ulmestig (2004) skriver att 

aktiveringens decentralisering kan medföra stora konsekvenser för klienterna då de kan möta 

ett annat synsätt på arbetsmarknadspolitik och aktivering vid flytt till en annan kommun, 

vilket inte överensstämmer med den syn som var aktuell i den förra kommunen.  

 

Den andra vågen av aktiveringspolitikens framväxt som kom på 2010-talet kännetecknas av 

en fokusering på styrning och praktisk användning av aktivering: recentralisering inom 

arbetsmarknadspolitiken då ansvaret förs tillbaka till staten och ökad betoning på samarbete 

mellan arbetsförmedlingen, socialtjänst och försäkringskassan (Nybom 2012). 

2.4. Aktivering 

Hedblom (2004) skriver att aktiveringspolitiken har genomgått en lång utvecklingsprocess i 

Sverige. Aktiveringspolitiken med arbetsförmedlingens program är ett av alternativen för att 

inkludera människor på arbetsmarknaden och för att undvika att individen fastnar i ett 

långvarigt biståndsberoende (Thorén 2012).  Vidare har den kommunala socialtjänsten enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ansvar för att främja individens rätt till arbete (3 kap. 2§ 

SoL). Samtidigt som individen sedan 1998 har fått en skyldighet att bidra till sin 

självförsörjning genom aktivt arbetssökandet. Under samma år har även kravet på att stå till 

arbetsmarknadens förfogande lagstadgats i Sverige. Kravet på deltagande i aktivering i form 

av kompetenshöjande insatser har avsett vissa grupper fram till 2013: ungdomar under 25 år, 

studenter under studielov och personer med särskilda behov. Under 2013 genomfördes den 

senaste lagändringen, där åldersgränsen har tagits bort och nu gäller kravet på aktivering alla 

grupper. I SoL i 4 kap. 4§ (a.a) anges att: 

  



9 
 

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 

nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte 

har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

  

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till 

att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska 

stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 

lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes 

individuella önskemål och förutsättningar. 

  

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 

stycket.  Lag (2013:421).  

  

I nästa paragraf (4 kap. 5 § SoL) (SFS 2001:453) anges det vilka konsekvenser som väntar 

individen om denne inte delar i de aktiviteterna: 

  

Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd 

vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från 

praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.  

  

Johansson och Møller (2009) skriver att det finns fyra olika ontologiska synsätt på/förståelse 

av aktivering beroende på de grundläggande uppfattningar som finns om samhället: 

autonomiargumentet, oberoendeargumentet, paternalismargumentet, aktiveringsargument. 

Den första är autonomiargumentet som lägger stor vikt på egna förmågor och eget initiativ till 

att vara aktiv i samhället och arbeta. Där är kontakten mellan stat och individ en 

grundläggande ekonomisk rättighet med begränsat statligt inflytande i val av individens arbete 

eftersom bidragstagarna är aktiva varelser som alla andra individer. Det andra sättet att se på 

aktivering är oberoendeargumentet som kännetecknas av individens totala oberoende av 

välfärdsstaten där inklusion i arbete sker genom marknaden. Individen är fri från statlig 

inblandning och statens roll är passiv. Bidragstagarna ses som passiva och “lata” i jämförelse 

med andra medborgare. Dessa två synsätt på aktivering bortser från statens aktivering av 

bidragstagarna där tonvikten ligger på att bidragstagarna har egen förmåga att hitta lösningen 

på sin situation. Den tredje synsätt är paternalismargumentet som understryker betydelsen av 

både bidragstagarnas och samhällets intresse av aktiveringen. Staten har rätt att kontrollera 

och disciplinera bidragstagarna som är skyldiga att aktiveras. Då har staten en aktiv roll i 

aktivering av bidragstagarna som är passiva människor. Det sista och fjärde synsättet på 

aktiveringen är aktiveringsargument där det finns en stark tro på att människor vill bidra till 

utvecklingen som sker i samhället. Där människan har behov av ekonomiskt stöd och hjälp att 

utveckla sina resurser och kompetenser samtidigt som det är statens huvudsakliga 

uppgift/skyldighet att kunna ge det till sina medborgare i form av arbetsmarknadsspolitiska 

program och kompetenshöjande/ utbildningsinsatser. Fokus ligger på att inklusion i arbetet 

sker genom kompetensutveckling och den statliga interverventionen kan vara omfattande 

samtidigt som hänsyn tas till individens önskemål.  
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Utformning och användning av aktivering har varit beroende av lokala variationer och 

etableringsgraden i olika kommuner (Hedblom 2004, Salonen & Ulmestig 2004). Fördelen 

med dessa åtgärder är att de kan utformas och anpassas utifrån deltagarens behov och 

önskemål. Det som är vanligt förekommande i de flesta kommuner är att individen kan 

anvisas till någon aktiveringsinsats oavsett om det ska leda till arbete eller inte (Salonen & 

Ulmestig 2004). Det förklaras med att kommunerna har organiserat sina verksamheter utifrån 

otydliga målbeskrivningar, oklara tids- och resursramar. Även Nybom (2012) skriver att 

aktiveringens användning och verkan varierar till innehåll och mellan olika grupper. Det 

förklaras med att SoL är en ramlag med ett brett tolkningsutrymme för kommunerna. 

Aktivering förutsätter kategoriseringar av människor som söker ekonomiskt bistånd, beroende 

på verksamhetens struktur och strukturella villkor i kommunen (Hedblom 2004). Det sker när 

sökande matchas mot verksamhetens kategorier som leder till att stereotypa föreställningar 

avgör om bidragstagaren tilldelas några resurser eller inte. 

  

Nybom (2012) betonar i sin studie att bidragstagarens försörjningshinder inte vägs in i så stor 

utsträckning vid bedömningen och val av aktiveringsåtgärd som denne ska delta i. I studien 

används två begrepp: resursaktivering som är någon typ av aktivering som är inriktad på att 

öka klientens resurser för att underlätta individens inkludering på arbetsmarknaden, till 

exempel utbildning; jobbaktivering som avser aktivering i form av till exempel praktik för att 

få ut individen på arbetsmarknaden fort. Resultat i studien visar att individer som inte har 

arbetslivserfarenhet eller utbildning sällan får resursaktivering trots att behovet finns. Den 

aktiveringsinsats som dessa personer får, är jobbaktivering istället för utbildning eller 

kompetenshöjande aktivering. Vidare visar studien på en så kallad passiv aktivering där 

bidragstagarna träffar socialsekreteraren i bästa fall varannan månad och får bara ett stödjande 

samtal under året samt att de upprättade handlingsplanerna inte fungerar som det var tänkt för 

att kunna öka aktiveringens möjligheter. Sammanfattningsvis skriver Nybom (a.a) att 

resursaktivering och sanktion har mer positivt inflytande på arbete samtidigt som 

jobbaktivering och sanktion har mer positivt samband med fortsatt ekonomiskt bistånd. 

Hedblom (2004) visar i sin studie att omfattningen av aktiveringsinsatser och inklusion på 

arbetsmarknaden är relaterade till klienternas kön och etnicitet. Samtidigt som flertalet av 

bidragstagarna upplever att aktiveringsinsatserna är för att kontrollera dem och inte för att 

hjälpa att komma närmare arbetsmarknaden. Nybom (2012) kommer fram till en liknande 

slutsats: att socialtjänstens arbete med aktivering: jobbaktivering, sanktioner och undantag är 

könsrelaterade. Män får i större utsträckning jobbaktivering än kvinnor trots att båda 

grupperna saknar utbildning och socialtjänsten ställer i mindre utsträckning krav på aktivering 

på kvinnor än på män samt att kvinnor får mindre sanktioner än män. Nybom (a.a) hävdar att 

fattigvårdstraditionen med dess syn på män som "ovärdiga" och kvinnor som "värdiga" 

bidragstagare fortsätter att upprätthållas även i dagens försörjningsstödsarbete. Det visar på att 

aktiveringens mål för socialtjänsten inte är lika viktig för alla grupper utifrån individens kön, 

etnicitet, ålder. Ojämn fördelning av insatserna förklaras bland annat med sättet på vilket 

socialsekreteraren använder sitt handlingsutrymme. Nybom (a.a) menar att 

handlingsutrymme, som används för att kunna anpassa arbetet efter klienternas individuella 

behov, kan medföra ojämn fördelning av åtgärder/insatser bland olika grupper av arbetslösa 

försörjningsstödstagare. Vidare skriver författaren att för att kunna uppnå bra resultat med 
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aktivering är det viktigt att klienten får individuellt stöd och personlig uppmärksamhet från 

socialsekreteraren. 

2.5. Aktiveringens effekter 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgsarbete baseras på en mängd olika metoder och 

insatser där en strävan mot professionell metodik och systematik är stark (Bergmark & 

Lundström 1998). Därför är det viktigt att dessa metoder regelbundet följs upp utifrån effekter 

för klienterna, arbetsprocesser och kostnadseffektivitet. 

  

Møller (2009) skriver att målet med aktivering har varit att minska välfärdsstatens kostnader 

och minska arbetslösheten genom bidragstagares integration på arbetsmarknaden. Aktivering 

har fyra sysselsättningseffekter: motivationseffekten gör att arbetslösa anstränger sig mer för 

att hitta sysselsättning när de blir “hotade” med aktiveringsåtgärder; kvalifikationseffekten 

gör att arbetslösa lär sig när de deltar i aktiveringsåtgärder och med det klarar av att jobba. Då 

ses aktivering som en möjlighet till kompetenshöjning eller utbildning som kan leda till ett 

arbete för individen; inlåsningseffekten visar på att arbetslösa som deltagit i 

aktiveringsåtgärder blir mer passiva i sitt jobbsökande och/eller helt slutar söka efter ett 

arbete; selektionseffekten visar på att arbetslösa sorteras ut i olika grupper av arbetslösa 

genom aktivering, till exempel sorteras de till de riktiga arbetslösa och de arbetslösa som 

kallar sig för arbetslösa men egentligen jobbar svart och avregistrerar sig som arbetslösa så 

fort de erbjuds en aktivitet av socialtjänsten. Dessa effekter samverkar när arbetslösa 

försörjningsstödstagare är med på olika aktiveringsåtgärder (a.a). Giertz (2009) skriver att 

aktivering upplevs av deltagarna olika: å ena sidan positivt eftersom staten tar ansvar för 

arbetslösa, å andra sidan negativt eftersom det kränker självbestämmandet. 

  

Thorén (2012) har gjort en kunskapsöversikt över de olika åtgärderna för arbetslösa 

försörjningsstödstagare och visat på effektstudier av kommunal aktivering. De utvärderings- 

och effektstudier som finns visar på få positiva resultat. En av dessa studier är Miltons studie 

(2006) av Uppsalamodellen som fått kritik för att vara kränkande och för kontrollerande. 

Hårda aktiveringskrav har inte bidragit till en ökning av bidragstagarnas möjligheter att 

komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning, vare sig utifrån kort- eller långsiktigt 

perspektiv. Studien har visat på att aktiveringen inte medfört positiva effekter för de 

bidragstagare som deltagit i programmet. Det kan förklaras med att aktiviteter som 

bidragstagarna anvisas till var för kvalificerade för deras egen utbildning och egna 

arbetslivserfarenheter. Könstillhörighet är inte en avgörande faktor för människor att komma 

ur bidragsberoendet utan det är nationalitet, utbildning och arbetslivserfarenheter som är de 

faktorer som bidragit till att de kom närmare egen försörjning. Vidare visar Milton (a.a) på 

aktiveringens tvetydighet: å ena sidan har aktiveringens syfte varit att minska riskerna för 

marginalisering och social uteslutning genom att individer kommer närmare arbetsmarknaden; 

å andra sidan har aktiveringens effekter visat på ökad marginalisering genom ökad kontroll av 

bidragstagarna som egentligen begränsar individens autonomi. Det även har framgått att 

aktiveringsinsatser främst hjälper de individer som redan står nära arbetsmarknaden då dessa 

människor redan har kompetens och motivation. Möjligtvis behöver socialtjänsten förnya sina 
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insatser för långvariga bidragstagare så de baseras på och utgår från deras behov och 

möjligheter (a.a). Samtidigt som författaren anser att det är arbetsmarknadens utbud och 

tillgång på arbete som är av stor betydelse för individens möjlighet att lämna bidragssystemet. 

  

Giertz (2009) skriver att utvärderingar av aktiveringens effekter visar på olika resultat i olika 

länder och i olika studier eftersom en metod inte kan fungera och ge likadana resultat under 

alla omständigheterna och med alla grupper av människor. Aktiveringen anses vara minst 

effektiv för arbetslösa att uppnå sysselsättningsmålet. Samtidigt som det inte går att hävda att 

aktiveringen är fel metod i arbetet med arbetslösa bidragstagare enligt Giertz (a.a). Metoden 

ger någorlunda realistiska lösningar för att närma sig arbetsmarknaden för arbetslösa men det 

ger inte radikala lösningar på arbetslöshetsproblem. Den studie som visar på aktiveringens 

positiva resultat är gjord av Dahlberg, Johansson och Mörk (2008) som har undersökt effekter 

av aktivering på bidragstagare i Stockholms alla stadsdelar. Studien är baserat på registerdata 

för åren 1994‒2003. Resultaten visar på positiva resultat av aktiveringskravets införande på 

alla bidragstagarna i form av ökad sysselsättning och ökade inkomster samt lägre ekonomiskt 

biståndstagande vilket var särskilt relevant för ungdomar och utrikesfödda. Svagheten med 

studien är att det inte framkommer vilken typ av aktiveringsinsats som ger positiva effekter 

och resultaten av studien inte har kunnat generaliseras. Dessutom har denna studie gjorts 

innan finanskrisen 2008 som ledde till en högre arbetslöshet.   

 

Bergmark och Lundström (2006)  skriver att det finns en skepsis mot rationell metodism som 

förklaras med att systematiska metoder kan hindra socialarbetaren att skapa en genuin kontakt 

med klienter. Vetenskapsbaserade metoder med positiva effekter förbättrar och utvecklar det 

sociala arbetet samtidigt som de strukturerade metoderna tränger bort de unika mänskliga 

värdena i det sociala arbetet (a.a). Frågan blir då om det handlingsutrymme som 

socialsekreterarna har när de aktiverar försörjningsstödstagarna kan vara en förutsättning för 

att skapa en genuin kontakt och nå de övergripande målen som socialtjänsten har. 

2.6. Kapitlets avslutande kommentarer 

I detta kapitel har vi beskrivit arbetsmarknaden, arbetslinjen, aktiveringspolitik och aktivering 

samt aktiveringens effekter. Vi har redogjort att arbetslösheten är den vanligaste orsaken till 

bidragstagarens försörjningshinder och att det ekonomiska bidraget från socialtjänsten har 

blivit samhällets yttersta skyddsnät som individen kunnat vända sig till vid utestängning från 

de generella välfärdssystemen som till exempel socialförsäkringssystem. Sedan 1990 – 

talskrisen med dess ekonomiska lågkonjunktur, strukturella förändringar och hög arbetslöshet 

har aktivering fått ett genombrott för att öka sysselsättningen bland arbetslösa människor 

genom arbete, utbildning eller praktik, för att uppmuntra dessa människor till arbete och med 

det undvika att individen fastnar i ett långvarigt biståndsberoende. Vidare har det beskrivits 

att arbetsmarknadspolitiken har decentraliserats och aktiveringsinsatser har anpassats till 

lokala förhållanden i varje kommun med central styrning via Socialtjänstlagen. Tidigare 

forskning har visat på att utformning och användning av aktivering har varit beroende av 

lokala variationer och etableringsgraden i olika kommuner. Aktivering har medfört 

kategoriseringar av människor som söker ekonomiskt bistånd, beroende på verksamhetens 
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struktur och strukturella villkor i kommunen. Det har framgått att jobbaktivering är den 

vanligaste aktiveringsåtgärd som försörjningsstödstagare remiteras till istället för 

resursaktivering trots att behovet funnits. Vi har även redogjort att de utvärderings- och 

effektstudier som finns har visat på få positiva resultat för försörjningsstödstagarna. Denna 

studie vill bidra till fortsatt diskussion om kommunernas arbete med aktivering.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv som används i analysen av det 

insamlade datamaterialet. 

  

Inspirationen att använda ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv i analysen av det insamlade 

datamaterialet har inhämtats från en studie av Thorén (2005) som har studerat det praktiska 

arbetet med arbetslösa socialbidragstagare och analyserat sina dataresultat med hjälp av 

Lipskys (1980) teori. 

  

Street-level bureaucracy av Michael Lipsky (1980) är den första publicerade utgåvan. Vi 

väljer att använda den ursprungliga publikationen i beskrivningen av det teoretiska 

perspektivet trots att det även finns en utgåva från 2010 med samma titel. Det finns olika 

svenska översättningar av street-level bureaucracy. I några studier används begreppet 

gräsrotsbyråkrater men vi har valt att använda oss av samma översättning som Thorén (2005) 

använder sig av i sin studie, det vill säga frontlinjebyråkrater. Båda begreppen: 

socialsekreterare och frontlinjebyråkrat, kommer att användas växelvis i nästkommande text 

för att uppnå flyt i läsningen. 

3.1. Ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv 

Lipsky (1980) beskriver i sin studie olika offentliga byråkratiska organisationer som sjukhus, 

skola, polisstation, socialkontor och de anställdas situation som jobbar där. Dessa byråkratiska 

organisationer erbjuder gratis eller subventionerad hjälp och har direkt kontakt med de 

individer som vill få hjälp eller någon annan form av tjänst. På grund av att organisationerna 

har en begränsad mängd av resurser måste de sätta gränser för att minska antalet av klienter 

som kan ta del av organisationens tjänster. Det sker i form av nya kriterier som klienter ska 

uppfylla. På socialkontoren kan det utformas på det sättet att individer tvingas skriva i olika 

blanketter eller berätta mer detaljerad information om sin situation. Lipsky (a.a) skriver att 

individer görs till klienter utifrån organisationens inriktning, det vill säga individer som söker 

ekonomiskt bistånd ska begränsa sina berättelser till frågor som rör deras ekonomi och de blir 

undersökta utifrån den aktuella organisationens funktionssätt. Organisationen bestämmer 

exempelvis att socialsekreterare ska inhämta informationen och göra bedömningar bara 

avseende ekonomi om denne jobbar med ekonomiskt bistånd. Vidare förväntas 

socialsekreterare handlägga många ärenden samtidigt, vilket gör att denne måste sätta gränser 

gentemot klienten som inte ska ta upp andra frågor och gå utanför organisatoriska ramar.  

  

Vidare skriver Lipsky (1980) att frontlinjebyråkratier även kännetecknas av otydliga 

verksamhetsmål som kan strida mot varandra. Vidare beskriver författaren att målkonflikter 

för den anställde kan uppstå på grund av flera anledningar som till exempel när 

klientfokuserade mål hamnar i konflikt med organisationens mål eller när mål hamnar i 

konflikt på grund av att frontlinjebyråkraternas förväntade roll framförs generellt genom flera 

motstridiga referensgrupper som till exempel almänhetens förväntningar, media, politiker, 
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tjänstemän och anhöriga. En av lösningarna i dessa målkonflikter kan vara att hitta en balans 

mellan klientfokuserat arbete och ett effektivt/ändamålsinriktat arbete. 

  

I det dagliga arbetet möter socialsekreterare sina klienter och fungerar som en länk mellan 

dem och organisationen som i sin tur är utformad av den aktuella politiken i landet. 

Socialsekreterare blir organisationens ansikte utåt (Lipsky 1980). Därför blir det viktigt för 

ledningen att veta vilket jobb de anställda utför, vilket är svårt eftersom mötet med klienten 

sker enskilt. Dessutom utövar socialsekreterarna både synlig och osynlig makt i mötet med 

klinten i slutna rum och vid bedömningar av klienternas förmåner. För att motarbeta detta 

införs det nya regler och riktlinjer som socialsekreterare måste rätta sig efter. Trots det 

befinner klienterna sig ofta i underläge på grund av att makten är ojämnt fördelad mellan 

socialarbetarna och klienterna. Detta kan utryckas i form av frontlinjebyråkraters 

otillgänglighet vid klienternas behov av möte eller otydligt och svårt språkbruk. Mattsson 

(2010) skriver att maktstrukturer som finns i samhället skapar olika kategorier/grupper. Där 

dessa grupper har en specifik hierarkisk ordning och är antingen överordnade eller 

underordnade. Samtidigt som dessa maktstrukturer bärs av individer och verkar utifrån de 

strukturer som finns i samhället. Franzén (2000) beskriver att maktbegreppet kan ses från tre 

perspektiv: ett strukturellt där samhället med dess strukturerade förhållanden avgör 

maktfördelningen och individens position; ett intentionellt där de handlande aktörerna utövar 

makten; ett relationellt där makten finns i/genom relationer. 

 

Vidare skriver Lipsky (1980) att frontlinjebyråkrater utför sitt arbete med människor som är 

olika, vilket åstadkommer en oförutsägbarhet i systemet. Därför har socialsekreterare fått ett 

handlingsutrymme för att kunna tilldela förmåner och sanktioner i sitt arbete med den 

enskilde klienten. Frontlinjebyråkrater använder sitt handlingsutrymme även i tolkningen och 

användningen av lagstiftningen och kommunala politiska riktlinjer. De vill hjälpa klienter att 

förändra sina livssituationer samtidigt som de arbetar under speciella förhållanden med ofta 

otillräckliga resurser, vilket gör att socialsekreterarna får anpassa sitt arbete till den aktuella 

situationen i organisationen som denne verkar i. Lipsky (a.a) menar att socialsekreteraren 

medvetet eller omedvetet utvecklar informella handlingsstrategier som denne använder i sina 

bedömningar och beslut om olika åtgärder gentemot bidragstagarna, till exempel vid 

prioriteringar av olika grupper av bidragstagare beroende på organisationens tillgängliga 

resurser. I sådana situationer väljs de klienter ut som står nära att nå de mål som 

organisationen har. Lipsky introducerar begrepp “creaming” och menar att socialsekreterarna 

väljer ut de lätta klienterna med motivation och egna resurser. Dessa har större chanser att 

kommer ut till egen försörjning än andra. Det kan i sin tur användas av socialsekreteraren för 

att visa på bra resultat i sitt arbete, vilket leder till tillfredsställelse både för socialsekreteraren 

samt för ledningen. Vidare kan socialsekreteraren även underlåta att använda sitt 

handlingsutrymme genom att strikt hänvisa till lagstiftningen. Lipsky (a.a) skriver att i dessa 

situationer kommer det inte att göras individuella bedömningar av klienternas behov, vilket 

missgynnar organisationernas mål. En annan handlingsstrategi som frontlinjebyråkrater 

använder i sitt arbete med klienterna är kategorisering och sortering av klienterna för att 

kunna placera dem till tillgängliga tjänster. Vidare kan frontlinjebyråkrater behålla praktik- 

eller utbildningsplatser för de valda klienterna och med det minska tillgång till dessa platser 
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för de andra klienterna. Det kan göras genom att inte informera alla klienterna i lika stor 

utsträckning om dessa platser. Dessa handlingsstrategier utförs av socialsekreterare för att 

bland annat kunna hantera den psykiska påfrestningen i sitt dagliga arbete. 

  

Lipsky (1980) betonar även att frontlinjebyråkratens egna fördomar kan leda till att denne 

behandlar sina klienter utifrån sina egna värderingar och åsikter. Samhällets värderingar kan 

också påverka socialsekreterarens bedömningar i att några grupper anses vara mer värda än 

andra. Detta betyder inte att lagar som de jobbar efter åsidosätts utan att det finns en risk att 

bedömningar utifrån egna fördomar kan förekomma i kaotiska arbetssituationer. 

  

Dahl (2003) beskriver i sin studie något som vi uppfattar som handlingsstrategier som 

socialsekreterare använder sig av när denne aktiverar klienter. För det första väljer 

socialarbetaren ut aktiveringsinsatserna beroende på vem som har det största behovet av dessa 

insatser. För det andra kan socialarbetaren välja aktiveringsinsats för att pröva klienternas 

arbetsförmåga att kunna klara av ett arbete eller utbildning. För det tredje kan socialarbetaren 

ställa krav på aktivering som en belöning för något som har förväntats av klienten, eller som 

en bestraffning för klienten som inte följer dennes planering. 

 

Sammanfattningsvis är socialkontoret en form av offentlig byråkratisk organisation, där 

socialsekreterarna/frontlinjebyråkrater jobbar i direkt kontakt med klienter och fungerar som 

länk mellan organisationen och klienterna. Detta arbete genomförs med begränsade resurser, 

stor ärende belastning och med otydliga verksamhetsmål.  Dessutom befinner sig klienterna i 

underläge då maktförhållandet mellan socialarbetarna och klienterna är ojämnt fördelad. 

Frontlinjebyråkrater använder sig av sitt handlingsutrymme för att matcha sin organisations 

möjligheter och förutsättningar med klienternas individuella behov. För att kunna hantera 

detta utvecklar socialsekreterarna både medvetet och omedvetet informella 

handlingsstrategier. Det frontlinjebyråkratiskt perspektiv kommer användas i analysen av det 

insamlade datamaterialet genom att intervjupersonernas svar om sitt arbete med aktivering 

studeras i ljuset av den teorin. 
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4. Metod och material 

Detta kapitel presenterar genomförandet av studien. Här presenteras den valda 

undersökningsmetoden, urval, datainsamling, dataanalys, validitet och reliabilitet samt de 

etiska överväganden som har gjorts. 

4.1. Kvalitativ metod 

Uppsatsen studerar hur socialsekreterare arbetar med aktivering av försörjningsstödstagare 

och vilka faktorer som påverkar arbetet med aktiveringen. Vårt syfte, som varit fokuserat på 

att förstå socialsekreterarens reflektioner och tankar, har avgjort val av undersökningsmetod. 

Vi har valt att använda den kvalitativa metoden med hjälp av intervjuer för att kunna 

genomföra det personliga mötet med varje socialsekreterare och studera vårt ämne närmare, 

direkt hos informanterna. Den kvalitativa metoden söker, enligt Kvale och Brinkmann (2009), 

efter att förstå situationen från intervjuade personers synvinkel genom att utveckla mening ur 

deras erfarenheter och personliga svar för att få en tydligare bild av deras arbete med 

aktivering och hitta variation och skillnader i informanternas svar. Detta har vi också gjort för 

att kunna nå en god förståelse av intervjupersonens åsikter och kunskaper. Vi har använt oss 

av ett specifikt tillvägagångsätt, det vill säga individuella intervjuer, som är ett av flera inom 

ramen för kvalitativ metod.  

4.2. Urval 

Vi har gjort urval av intervjupersoner enligt icke-sannolikhetsurval för att kunna få den bästa 

kunskapen inom vårt studerade område. Eriksson‒Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att det 

finns olika sätt att välja ut personer till undersökningen men först brukar forskaren göra ett 

tvåstegsurval: i första steget sker urval av organisation och i det andra steget väljs 

intervjupersoner ut. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval av en organisation och 

socialsekreterare som jobbar där, eftersom vi sedan tidigare haft kontakt med personalen inom 

organisationen. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren intervjuar de informanter som 

denne råkar finna och som tycks passa bra för studien (Trost 2010). Detta gjorde att vi kunde 

undvika en gatekeeper-problematik som innebär att enhetschefen, som portvakt, väljer ut de 

anställda som till exempel är mest erfarna och som kan presentera organisationen på ett bra 

sätt (Lalander 2011). Vi gjorde en avgränsning av urvalsgruppen i början av 

uppsatsskrivandet till sex intervjupersoner. På grund av tidsbegränsningar och sjukdom kunde 

vi endast genomföra intervjuer med fyra socialsekreterare som jobbar med ekonomiskt 

bistånd. Eriksson‒Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att teoretisk representativitet i en 

kvalitativ intervju brukar mätas genom en mättnad som uppnås när forskaren upplever att 

samma svarsmönster återkommer vid flera intervjuer. På grund av tidbrist har vi valt att inte 

boka nya tider för intervjuer efter julledigheten. Vi kunde inte intervjua de sex 

socialsekreterare som planerat men vi har ändå sett ett återkommande mönster i svaren av de 

intervjuade socialsekreterarna. Trots det kan vi inte påstå att vi har nått teoretisk mättnad 

eftersom vi endast genomfört fyra intervjuer. 
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Vi har valt socialarbetarna efter vår egen bedömning genom att informanterna skulle ha 

socionomexamen eller en likvärdig utbildning, ha olika långa erfarenheter av arbete med 

ekonomiskt bistånd, samt en jämn könsfördelning. Vi tog kontakt med socialarbetarna som 

jobbar på det utvalda socialkontoret och frågade dem personligen om dessa socialsekreterare 

ville bli intervjuade av oss och informerade om uppsatsens huvudområde, men närmare 

detaljer om syfte och frågeställningar har inte presenterats för dem vid detta tillfälle. 

4.3. Datainsamling 

Kvale & Brinkmann (2009) hävdar att intervjukvaliteten beror på intervjuns form, ämne och 

syfte. Vi har försökt nå kravet på intervjukvaliteten genom att ha ett avgränsat ämne, ett 

tydligt syfte och även förberett oss inför genomförandet av intervjuer.  

 

Vi gjorde en semi-strukturerad intervjuguide där vi skrev ned frågor utifrån olika teman: 

Bakgrundsfrågor, Aktivering, Faktorer som underlättar respektive försvårar arbetet med 

aktivering, Socialsekreterarens handlingsutrymme, Socialsekreterarens syn på aktivering (se 

bilaga 2). Trost (2010) skriver att semi-strukturerade intervjuer inkluderar både strukturerade 

och ostrukturerade intervjufrågor för att ge bred och djup information om det studerade 

området. Intervjuerna genomfördes på socialarbetarnas arbetsplats av oss båda för att vi skulle 

stödja och komplettera varandra genom att tydliggöra varandras frågor eller kunna ställa 

följdfrågor. Trost (a.a) skriver att det är en stor fördel med att vara två intervjuare eftersom 

det kan leda till positiva resultat. Socialsekreterarna har fått ett brev (se bilaga 1) och fått 

information om ‒ att de förblir anonyma, ‒ att vi inte heller kommer namnge den kommun 

där undersökningen skett. I brevet har det även funnits information med våra telefonnummer 

och e-postadresser för att de skulle kunna kontakta oss vid behov. Vi har frågat 

intervjupersonerna muntligt om vi fick genomföra intervjun med ljudupptagning. Detta har 

gjorts för att få alla detaljer av intervjupersonens svar och för att inte riskera att glömma bort 

något.  

 

De individuellt genomförda intervjuerna har pågått från 45 minuter till 60 minuter.  Vid 

intervjutillfällena har vi använt intervjuguiden. Först har socialarbetaren berättat fritt efter 

frågan men därefter har vi fått styra samtalet med hjälp av följdfrågor för att få fullständiga 

data och för att kunna fördjupa oss i varje tema samt få ett tydligt svar om vi har uppfattat 

dem rätt. Vi har försökt genomföra intervjuer med ett neutralt förhållningssätt. Vidare har vi 

inte alltid följt intervjuguidens ordning, då det under diskussionen känts mer naturligt att bryta 

med den ursprungliga ordningen.  

4.4. Dataanalys 

För att kunna bearbeta det insamlade materialet och analysera det har vi transkriberat varje 

intervju. Trost (2010) skriver att forskaren först samlar in data, sedan bearbetar och analyserar 

den, därefter tolkar forskaren de upptäckta delarna av analysen som är mest intressanta. 



19 
 

Därför har vi försökt följa det tillvägagångssättet för att hitta och visa det som vi ansåg var 

intressant i vårt datamaterial.  

  

För att förstå betydelsen och innebörden av insamlade data har vi inspirerats av 

hermeneutiken där tolkning och förståelse är de viktiga grundpelarna.  Där “meningen hos en 

del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg 

2008:193). Detta illustreras i den hermeneutiska cirkeln som betyder att delar av någon 

företeelse kan förstås ur helheten samtidigt som helheten kan förstås ur dessa delar. Det 

tankesättet har vi haft när vi analyserade vår insamlade data genom att försöka förstå och se 

på både delar av och olika moment i samt sammanhanget/helheten av socialsekreterarens 

arbete med aktivering och de olika faktorer som kan påverka deras arbete. På grund av att det 

finns olika sätt att förstå verkligheten på är det även viktigt att vara medveten om egen 

förförståelse samt intervjupersonens förförståelse. Vidare har vi använt ett induktivt 

angreppssätt som syftar till att få en helhetsförståelse av ämnet och strävar mot tolkning av 

slutsatser om den studerade frågan med hjälp av teorin (Svensson 2011). Vi valde Lipskys 

teori efter att materialet samlats in. 

  

Dataanalys har gjorts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Kvale & Brinkmann 2009). I 

den innehållsanalysen, efter att ha läst hela intervjun och fått en helhetsbild av den, har vi letat 

efter meningsenheterna i materialet. Det har vi gjort genom att sortera in informanternas svar i 

olika teman för att hitta gemensamma och intressanta mönster som återkommer.  Detta gjorde 

vi genom att markera deras svar med olika överstryknings pennor, därefter delades 

informanternas svar i två tema: där den ena innehåller arbetet med aktivering och den andra 

innehåller de faktorer som påverkar arbete med aktivering i tre nivåer: samhällsnivå, 

organisationsnivå, individnivå. Efter att ha gjort det har vi tolkat och analyserat resultaten 

utifrån den teoretiska referensrammen som presenterats tidigare i uppsatsen. Dessutom har vi 

diskuterat resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

4.5. Validitet och reliabilitet 

En kvalitativ studies betydelse av validitet och reliabilitet blir inte detsamma som i 

kvantitativa studier eftersom dessa begrepp kommer från kvantitativ metodologi (Kvale 

1997). I uppsatsen har vi strävat efter att få hög validitet- det vill säga trovärdighet och 

någorlunda hög reliabilitet- det vill säga tillförlighet. Svensson och Ahrne (2011) skriver att 

trovärdighet hänger samman med generaliserbarhet som innebär att studiens resultat kan gälla 

för en större population i andra miljöer och områden. Vi avser inte att generalisera vårt 

resultat eftersom resultatet baseras på ett litet fåtal enskilda socialsekreterare som inte 

nödvändigtvis är representativa för hela yrkeskåren i landet. 

  

Vi har försökt nå hög validitet i vår kvalitativa studie. Kvale (1997) skriver att en studies 

trovärdighet kan påvisas genom ett trovärdigt insamlande av materialet och att det som har 

undersöks har avsetts att undersöka. Vår intervjuguide har utformats utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Under intervjutillfällen har vi försökt vara neutrala och öppna för 

intervjupersonernas svar och åsikter. Samtidigt som det var svårt att inte ställa ledande frågor 
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för att få svar på våra frågor vid otydliga svar. Vi är medvetna om att det finns en fara med 

ledande frågor och att vi har kunnat forma intervjupersonens svar utifrån våra egna tankar 

kring den studerade frågan. Vi har försökt hålla en god kvalité under intervjuer genom att visa 

att vi verkligen var intresserade av det intervjupersonen har att säga. Vi var noga med att 

tänka efter vad vi sa och hur vi sa det för att inte påverka deras svar. Semi-strukturerade 

intervjufrågor har gjort att vi kunnat få djupa och rika svar i informationen som vi därefter 

analyserat. För att säkerställa kvalitet avseende studiens trovärdighet har vi hållit oss kritiska 

till den tidigare forskningen inom det studerande området, det insamlade materialet och den 

teoretiska referensramen. 

  

Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet betyder att forskaren skulle få samma svar från alla 

informanter och att resultaten skulle varit desamma oberoende av tid och plats (Trost 2010). 

Vi har försökt göra resultatet någorlunda tillförlitligt genom att tänka igenom våra följdfrågor 

så att de inte blev ledande, samt göra en ljudinspelning för en noggrann transkribering för att 

inte gå miste om detaljer i materialet. Analys av resultat av det inhämtade materialet har gjorts 

utan inblandning av egna värderingar och åsikter. Intervjuerna som genomförts i studien 

representerar en primärkälla för undersökningen som ger olika exempel från det praktiska 

sociala arbetet, och är en viktig aspekt för tillförlitligheten (Kylén 2004).  Den litteratur och 

forskning som studien baseras på är ytterligare exempel på sekundärkällor som ger verktyg 

för tolkningar av insamlade data (a.a). 

4.6. Etiska överväganden 

”Forskaren har det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt 

acceptabel” (Codex 2014). Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utvecklat. Enligt Vetenskapsrådet 

(2013) är en möjlighet att bedriva forskning viktig för både individer och samhället i sin 

helhet. Det ställs forskningskrav för att kunskaper om olika teorier och metoder utvecklas och 

förbättras under tiden, samtidigt som individer ska skyddas mot olämpligt inflytande i deras 

liv eller någon form av skada. I studien har vi försökt väga forskningskravet mot 

individskyddskravet så bra vi bara kunnat. Vi har försökt ta reda på alla frågorna för att täcka 

det studerade området och möjligtvis bidra till utvecklingen. Vi har även försökt att göra allt 

för att uppsatsen inte skulle riskera leda till negativa konsekvenser för våra intervjuade 

personer. 

  

Individskyddskravet omfattar fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2013). Vi har 

försökt uppfylla även dessa krav för att kunna hävda att uppsatsen uppfyller det övergripande 

kravet. Vi har informerat intervjupersonerna om de etiska principer som gäller vid 

intervjuerna, både muntligt vid tidbokning av intervjuer och skriftligt i form av ett brev. 

  

Informationskravet betyder att intervjuperson ska informeras om: frivilligt deltagande i 

studien; det studerade syftet; hur informationen från intervjuerna kommer att användas 

(Vetenskapsrådet 2013).  De intervjuade socialsekreterarna har frivilligt ställt upp på 
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intervjuer och de har informerats om ovanstående kriterier genom ett brev som de har fått 

behålla. 

  

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ska ge sitt samtycke till genomförande av 

intervjun (Vetenskapsrådet 2013). Vi har inte krävt att få ett skriftligt samtycke utan vi nöjde 

oss med ett muntligt samtycke. Intervjuade personer har fått information om att de kunnat 

avbryta sitt deltagande när de ville, samtidigt som de själva fått välja att inte svara på våra 

frågor vid behov. 

  

Konfidentialitetskravet syftar till att intervjupersonens svar hanteras konfidentiellt och är 

avidentifierade (Vetenskapsrådet 2013). För att värna konfidentialiteten för 

intervjupersonerna kommer intervjuinspelningar och transkriberingar att raderas efter att 

innehållet inte längre behövs. Socialsekreterarnas svar har hanterats konfidentiellt vilket gör 

att ingen kan ta reda på i vilken kommun de arbetar eller vem den enskilde är. Dessutom har 

vi tystnadplikt mot etiskt känslig eller privat information. Intervjuerna har genomförts på 

socialsekreterarens arbetstid och på deras arbetsplats vilket innebär att anonymitet gentemot 

varandra inte kan garanteras fullt ut. Intervjupersonerna är dock anonymiserade i uppsatsen.  

  

Nyttjandekravet värnar att alla insamlade uppgifter från intervjuer enbart används till 

forskningsändamål och inte till icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet 2013). Alla 

uppgifter och information som samlats in används bara till vår undersökning. 

Intervjupersonerna har informerats muntligt om att de kan få ta del av uppsatsens resultat vid 

intresse. 
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 5. Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar intervjupersonerna. Vidare presenteras resultatet och analysen 

utifrån det teoretiska perspektivet. 

5.1. Presentation av intervjupersoner 

De intervjuade socialsekreterarna är verksamma vid ett socialkontor i en kommun i Sverige. 

Intervjupersonerna beskriver organisationen som en enhet med två team som jobbar med 

ekonomiskt bistånd som avser personer som är över 25 år gamla. Varje team har en 

enhetschef som lyder under en avdelningschef. De intervjuade personerna jobbar i båda 

teamen. Vi har valt att benämna de verksamheter som intervjupersonerna beskriver med andra 

namn, det vill säga fingerade namn, för att värna intervjupersonernas anonymitet. 

Socialsekreterarna är mellan 29-50 år gamla och har olika yrkeserfarenheter. Informanternas 

svar har inte visat på några skillnader utifrån deras könsfördelning och yrkeserfarenhet, därför 

redovisas inte dessa aspekter här. I texten redovisas informanterna som Intervjuperson 1, 2, 3, 

4. 

5.2. Resultat 

Först kommer vi att beskriva hur informanterna arbetar med aktivering och vilken syn de har 

på aktivering. Därefter presenteras vilka faktorer som de anser påverkar arbete med aktivering 

utifrån de tre nivåerna: samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. 

5.2.1. Arbetet med aktivering och socialsekreterarens syn på aktivering 

Informanterna uppger att de avsätter cirka en timme till nybesök med klienter som söker 

försörjningsstöd. Under nybesöket skall handläggarna införskaffa tillräckligt med information 

för att kunna göra både en ekonomisk utredning och en bedömning av vilka behov och 

förmågor klienten har.  Samtidigt som detta görs skall klienten också få både muntlig och 

skriftlig information om lagstiftning, regler och vilka krav som gäller för att de ska vara 

berättigade tillförsörjningsstöd, samt rätten och möjligheten att överklaga beslut. 

  

Vid bedömningen om aktiveringsåtgärd matchas de tillgängliga kommunala insatserna mot 

klienternas individuella behov. Det görs en grundutredning. När bedömning är gjord och 

beslut är fattat remitterar socialsekreterare bidragstagaren till eventuell insats i form av 

jobbaktivering/resursaktivering eller ställer de krav som denne bedömer att bidragstagaren 

klarar av.  Intervjuperson 4 berättar att det inte alltid finns plats för klienter på den insats som 

möter dennes behov, då försöker denne hitta andra lösningar. Informanten säger att: “Funkar 

inte det som passar bäst så försöker man motivera klienten till något annat”. 

  

Vidare beskriver informanterna att det är vanligt att utförardelen av verksamheten upptäcker 

hinder och behov hos klienterna som handläggaren inte har upptäckt vid nybesöket, eller att 



23 
 

de gör en annan bedömning och skickar tillbaka klienten till handläggaren som får göra en ny 

planering. Intervjuperson 1 säger att: “Många som jag har skickat till kommunens 

jobbaktivering har jag fått tillbaks” eftersom personalen på utförardelen ansett att de inte står 

till arbetsmarknadens förfogande. 

  

När det gäller arbetslinjen och lagstiftningens krav på aktivering anser alla informanter att 

kravet på aktivering är bra men att klientens behov ska tas i beaktande. På frågan om vilken 

syn informanterna har på aktivering så svarar de att den är både stöttande och kontrollerande, 

fast tyngdpunkten måste ligga på att kravet på aktivering ska ha en stödjande funktion.  

Informant 1 anser att det finns två anledningar till varför aktivering är bra: “Det ena är att de 

som behöver hjälp kan få den hjälp som vi och arbetsförmedlingen inte hinner ge, och det 

andra är att förstöra för de som jobbar svart”. Intervjuperson 3 säger att: ”vi har ju ett ansvar, 

det är kommunala medel och det är noga att pengarna går till rätt personer. Det är vår 

skyldighet att vi ser till att pengarna går till de som är berättigade. Så det finns ett 

kontrollbehov också”.  

  

Informanterna menar att aktivering inte automatiskt innebär arbetskrav. Då tanken är att 

aktivering ska leda till någon sorts förändring. Informant 4 tror att: ”De flesta människor mår 

bra av någon sorts av aktivering”. Det grundläggande kravet för att vara berättigad till 

försörjningsstöd är, enligt informanterna, att individen har gjort allt denne kunnat för att själv 

kunna bidra till sin egen försörjning via inkomst eller ersättning.  

 

Ovanstående avsnitt redogör för att socialsekreterare inhämtar information om klienternas 

ekonomiska situation och behov vid nybesöket. Därefter görs det en bedömning om 

aktivitetsinsatser i form av jobbaktivering eller resursaktivering utifrån klientens behov och de 

tillgängliga insatserna. Informanterna anser att aktivering har både en stödjande och en 

kontrollerande funktion med tonvikt på stöd. Informanterna anser också att det finns faktorer 

som påverkar deras arbete med aktivering på samhällsnivå. Dessa presenteras i 

nästkommande avsnitten. 

5.2.2. Samhällsnivå 

Samtliga informanter uppger att Socialtjänstlagen ger de förutsättningar de behöver för att 

kunna ställa krav på aktivering. Vidare ger lagstiftningen också det handlingsutrymme de 

behöver för att kunna göra individuella bedömningar av försörjningsstödstagarna. Detta ger 

dem möjlighet att i större utsträckning ta hänsyn till klienternas behov och förutsättningar och 

med det kunna ge den hjälp de behöver för att närma sig den öppna arbetsmarknaden och 

kunna bli självförsörjande. Intervjuperson 3 betonar att: ”det underlättar väldigt mycket, 

definitivt, att vi vet att vi gör rätt”. Samtidigt ser Informant 1 regelverket också som en 

förutsättning för att: “sålla så det verkligen är de som behöver och är berättigade som får 

försörjningsstödet annars skulle det ju rinna ut hur mycket pengar som helst”. 

  

Intervjuperson 3 menar också att socialsekreterare i sin bedömning även ska se på hur 

verkligheten och situationen ser ut på arbetsmarknaden: om det finns efterfrågan på 
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arbetsmarknaden i allmänhet. Det är också viktigt att inte döma någon bara för att de inte har 

ett arbete. 

  

Informanterna pekar också på hur politiska beslut och skärpta regelverk inom andra 

myndigheter som till exempel försäkringskassan påverkar deras arbete i form av en ökning av 

utförsäkrade personer som är tvungna att vända sig till socialtjänsten för att kunna tillgodose 

sin försörjning.  

 

Intervjuperson 4 understryker att: ”Om man tänker på arbetslinjen så påverkar det ju om en 

person blir utförsäkrad och de hamnar här, och vi måste ställa aktiveringskrav på dem 

eftersom de inte har rätt till sjukersättningen längre.” När det gäller personer som inte har 

sjukersättning säger informanten att:  

 

Vi kan ha svårt att ställa aktiveringskrav på den personen för att de inte klarar av det. Då 

försöker jag att hitta en meningsfull sysselsättning som inte nödvändigvis leder mot 

arbete eller inkomst. De får bli sociala pensionärer om de är tillräcklig gamla och nära till 

pension [sociala pensionärer – de individer som utan krav på aktivering uppbär 

försörjningsstöd fram till pensionsålder].  

 

Informanten menar också att det behövs mer riktade insatser för att nå de mest utsatta 

grupper: “Om det kom från politiskt håll att man måste jobba med dem mer. Då blir det också 

mer förutsättningar organisationsmässigt för att göra det”. Vidare anser informanten att det 

behövs mer information och bättre samverkan med andra myndigheter, verksamheter och 

organisationer, både inom och utom den egna organisationen. 

 

Ovanstående avsnitt redovisar för att socialsekreterana anser att Socialtjänstlagen ger de det 

handlingsutrymmet som behövs för att kunna göra individuella bedömningar och individ 

anpassa insatserna i arbete med aktivering. Informanterna menar även att förändringar på 

arbetsmarknaden och inom andra myndigheter samt politiska beslut påverkar deras arbete. 

Vilka faktorer som påverkar arbete med aktivering på organisationsnivå presenteras i 

nästkommande avsnitt. 

5.2.3. Organisationsnivå 

Det som informanterna uppger sig behöva från den egna organisationen för att kunna uträtta 

ett arbete är utöver de kommunala anvisningarna ett tydligt uppdrag, tydliga riktlinjer och 

kriterier. Intervjuperson 2 säger att det är en fördel om: “Organisationen i sig har en klar plan 

vad man vill och vilka krav man ställer för det är ju dem som vi jobbar utifrån”. 

  

En ytterligare faktor som påverkar arbetet med aktivering är brist på tydlig information om de 

olika insatser som kommunen tillhandahåller när det gäller jobbaktivering respektive 

resursaktivering. Intervjuerna visar också att informanterna har olika syn och förväntningar på 

de olika insatserna inom den egna organisationen samt att de upplever en bristande samverkan 

mellan dessa. Intervjupersonen 1 använder sig av ordet “job ready” i sin beskrivning av de 
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individer som i första hand skall var aktuella för jobbaktivering för att komma närmare den 

öppna arbetsmarknaden. Informanten säger att: “det är aldrig riktigt solklart vad som gäller, 

det har varit tjafs om det i alla år vilka är job ready och vilka är inte job ready”. Informanten 4 

menar att det blir svårt att genomföra aktivering i praktiken då mycket av ansvaret för att ta 

reda på information läggs på den enskilde socialsekreteraren: “för att jag ska kunna motivera 

klienten till någon sorts aktivering måste jag ju veta något om det jag ska försöka motivera 

till”. Informanten säger om samverkan att: “Jag tycker det funkar bättre nu men kan alltid 

funka bättre samtidigt som det är bättre än det som har varit.” 

  

Informanterna berättar att det finns flera insatser i kommunens regi som används vid 

aktiveringen av bidragstagarna, det vill säga dit de blir remitterade av socialsekreteraren. Det 

som används mest är jobbaktivering som riktar sig till klienter som står nära arbetsmarknaden 

och som inte har en insats på arbetsförmedlingen eller någon form av ersättning. Syftet med 

den verksamheten är att personen skall komma vidare till arbete. Intervjuperson 2 säger att: 

“Individen får hjälp med till exempel CV - skrivning, komma ut i praktik som i förlängningen 

kan ge något annat plus att det egentligen skall vara kompetenshöjande verksamhet för att 

närma sig den öppna arbetsmarknaden”.  Informanten berättar vidare att där finns det större 

utrymme för att få hjälp med saker som arbetsförmedlingen och socialtjänsten inte hinner 

med. 

  

Informanterna hänvisar till tre insatser i form av resursaktivering. Dessa verksamheter är för 

personer som “på sikt ska komma ut i sysselsättning, men som har en längre bit att gå för att 

kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.” (Intervjuperson 3). Två av dessa bedrivs i 

kommunal regi medan ett är samverkansprojekt mellan socialförvaltningen, 

arbetsförmedlingen, landsting och försäkringskassan. Målsättningen med det sistnämnda 

projektet är att lättare kunna samordna resurserna för att förhindra att klienterna faller mellan 

stolarna.  Samtliga informanter anser att dessa verksamheter är bra och nödvändiga då det 

finns behov av dem. 

  

Även om det finns ett antal insatser i kommunens regi anser informanterna att dessa 

verksamheter inte täcker alla arbetslösa och deras behov, utan det saknas insatser och resurser 

inom kommunen. Intervjuperson 4 betonar att: “Om det inte finns så mycket att välja på så 

måste vi liksom försöka trycka in klienter i den fyrkant som verkar mest passande/.../ det är 

inte så många ställen vi har att placera folk på”. Intervjupersonen 1 säger dessutom att de som 

är arbetslösa utan ersättning hänvisas till jobbaktivering, trots att de allra flesta bidragstagare 

inte är “job ready” utan är i behov av mer insatser i form av resursaktivering innan de kan stå 

till arbetsmarknadens förfogande.  

  

En annan faktor som återkommer i intervjuerna är hög arbetsbelastning och tidsbrist.  Detta 

försvårar arbetet med aktivering, det är svårt att både hinna utreda behoven och sen matcha 

dessa mot befintliga resurser. Intervjuperson 4 säger att denne måste prioritera olika grupper 

av klienter för att hinna jobba med alla. Informanten beskriver att denne delar upp klienterna i 

tre grupper. Den första gruppen är de som är “lätta”, då överförs ansvaret på 

arbetsförmedlingen eller annan insats och denne behandlar bara ansökan varje månad. Den 
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andra gruppen är de som “hörs, syns och skriker” och som informanten måste lägga mest tid 

på. Den tredje gruppen är de som ”inte syns och hörs” och som inte har egna 

förutsättningar/resurser för att kunna närma sig den öppna arbetsmarknaden. Informanten 

menar att den tredje gruppen blir åsidosatta hela tiden eftersom de oftast inte har så många 

egna resurser. Även Intervjuperson 2 säger att de som “Gapar och skriker och hotar får lite 

gräddfil medan de som funkar kanske får mindre /.../ men så ser det ut i samhället i stort 

tyvärr”. Vidare säger Intervjuperson 4 avseende tidsbristen att: 

  

Det behövs mer tid för att nå den tredje gruppen. De här som i första gruppen som är 

ganska lätta och boka in uppföljnings möte med.  Den andra gruppen man jobbar mest 

med. Och den tredje gruppen försöker man trycka in men de oftast kommer inte på besök 

och är ganska svåra att nå. För att nå dem behöver man extra tid. 

  

Informanten pratar även om behov av förändringar och betonar att: “Om man fick igång ett 

arbete kring aktivering med mål att komma ut till egna inkomster som är meningsfulla så tror 

jag att fler skulle försvinna härifrån /.../ det behövs förändringar på organisationsnivå och 

kanske arbetssätt”. 

 

Ovanstående avsnitt redogör för att ett tydligt uppdrag, tydliga riktlinjer och kriterier samt 

tydlig information om aktivering insatser skulle underlätta informanternas arbete med 

aktivering. Informanterna beskriver olika insatser för jobb-, och resursaktivering inom 

kommunen men betonar att det som saknas är ytterligare insatser och resurser inom 

kommunen som täcker alla arbetslösa och deras behov. Det som påverkar arbete med 

aktivering negativt är hög arbetsbelastning och tidsbrist, enligt informanterna. De faktorer 

som påverkar arbete med aktivering på individnivå presenteras i nästkommande avsnitt. 

5.2.4. Individnivå 

Vi har sorterat vårt resultat på följande sätt: först presenteras det hur informanterna utifrån 

egna utsagor kan påverka sitt handlingsutrymme i bedömningen av aktivering, sedan 

presenteras det hur bidragstagarna kan påverka socialsekreterarens användning av sitt 

handlingsutrymme i bedömningen av aktivering. 

  

Samtliga informanter har en syn på att både socialsekreterarens utbildning och erfarenheter är 

viktiga vid arbete med aktivering. Det som mest betonas är yrkeserfarenhet. Intervjuperson 1 

menar att nya socialsekreterare inte törs använda sitt handlingsutrymme i bedömningen av 

aktiveringsinsatser i större utsträckning utan följer riktlinjer och anvisningar till punkt och 

pricka och sitter fast i den fyrkant som reglerna skapat. Intervjuperson 3 anser vidare att det är 

viktigt att ha insikter och kunskaper om de övergripande målen och ramen för den delegation 

man har, för att våga använda sitt handlingsutrymme fullt ut. Samtliga informanter hänvisar 

till den utredningen/bedömning de skall göra, att det är i den processen de använder sig av sin 

profession och sitt handlingsutrymme. 
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På frågan hur de tror att deras syn på aktivering påverkar dem i arbetet är alla informanter 

tydliga med att det påverkar. Intervjuperson 4 säger att: “Jag tror att min syn påverkar mig 

mycket, jag tror att om jag såg aktiveringskravet som endast kontroll skulle jag inte hjälpa så 

många, och missa den enskildes behov”. Vidare säger alla informanter att det också påverkar 

hur de presenterar kraven/insatserna i mötet med bidragstagarna, men också förutsättningarna 

till att åstadkomma en allians och skapa ett förtroende som underlättar samarbetet. 

Intervjuperson 3 får illustrera detta: “om de litar på mig så har jag lättare att använda mitt 

handlingsutrymme /.../ det är ju inte så att man aktiverar för aktiveringens skull, man vill ju 

hjälpa klienterna till nästa steg”. 

  

Klienternas utbildning, arbetslivserfarenheter, motivation, sociala kompetens och eventuell 

individuell problematik (missbruk, psykisk- fysisk ohälsa) påverkar hur socialsekreterare 

bedömer dennes aktiveringsinsats. Informanterna menar också att det är viktigt att 

försörjningsstödstagaren delar med sig av sina önskningar, mål och sin syn på framtiden. 

Vidare berättar Intervjuperson 4 att även bidragtagarnas tidigare erfarenheter av kontakt med 

socialtjänsten påverkar dennes arbete med aktivering. 

  

Om det är någon som har haft dålig erfarenhet av socialtjänsten så blir det svårare att 

samarbeta. De kanske har varit ute i många åtgärder och det händer ingeting och det 

hjälper inte, så blir det svårt att motivera dem. Det finns många olika tillfälliga arbeten 

också som är låtsas jobb som kommer från politiskt håll som många provar på för att få 

erfarenhet och A-kassa ett tag. Sedan kommer de tillbaka för att de inte har riktigt jobb på 

arbetsmarknaden. Det kan också trycka ner en person. Det försvårar arbete med aktivering 

samtidigt som det förenklar. För att vissa får jobb genom det. Eller många får jobb och 

vissa får inte jobb. (Intervjuperson 4) 

 

Ovanstående avsnitt redogör för att socialsekreterarens utbildning, yrkeserfarenheter och 

kunskaper om de övergripande målen påverkar dennes handlingsutrymme i bedömningen av 

aktivering. Vidare påverkar deras arbete med aktivering även deras syn på aktivering och 

deras sätt att presenterar kraven på aktivering i mötet med klienten. Dessutom klienternas 

individuella egenskaper, förmågor och önskningar samt tidigare erfarenheter av kontakt med 

socialtjänsten påverkar socialsekreterarens användning av sitt handlingsutrymme i 

bedömningen av aktivering. 

5.3. Analys 

Det som framgår av intervjuerna är att lagstiftningen och det handlingsutrymme som den ger 

socialsekreteraren förefaller tillräckliga för att kunna leva upp till de övergripande målen. 

Men det är i verkställandet av beslutet som handlingsutrymmet begränsas främst på grund av 

organisations hinder; tidsbrist och resursbrist. Socialsekreterarna är fria att göra bedömningen 

utifrån klienternas behov men kan sedan inte alltid matcha behoven med de befintliga insatser 

som kommunen kan erbjuda. Att jobba med klienter i organisationer med begränsade resurser 

är vanligt för frontlinjebyråkratier (Lipsky 1980). För att kunna överbygga gapet mellan 

organisation och det klientfokuserade arbetet skapar socialsekreteraren både medvetet och 
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omedvetet informella handlingsstrategier. För att kunna sammanföra organisationens 

bristande resurser med klienternas behov visat vårt resultat att socialsekreterare kategoriserar 

och stereotypifierar sina klienter för att effektivisera arbetet men också för att hitta lösningar 

och insatser att remittera klienterna till.  Detta liknar det som Lipsky (a.a) kallar för 

“creaming”, då informanterna i högre grad väljer de klienter som är motiverade och har goda 

resurser för att närma sig arbetsmarknaden och benämner de för ”lätta” klienter. Studiens 

resultat visar även att informanterna anser att oerfarna socialsekreterare har en tendens att inte 

våga utnyttja sitt handlingsutrymme utan lutar sig mot lagstiftning och kommunala 

anvisningar. Samma strategi används också i situationer med väldigt svårmotiverade 

bidragstagare. Denna strategi beskriver Lipsky (a.a) som ett sätt att underlåta att använda sitt 

handlingsutrymme genom att hänvisa till lagstiftningen. Konsekvensen av det blir att det inte 

görs individuella bedömningar vilket strider mot lagstiftningen och organisationens mål. 

 

Resultaten visar att informanterna är tvungna att prioritera vilka bidragstagare som är aktuella 

för eventuella insatser på grund av resursbrist. Resultatet visar också att socialsekreterarna på 

grund av tidsbrist tvingas prioritera vilka bidragstagare som ska få tid för möte. Det sätt att 

välja ut individer som socialsekreterarna använder bekräftar det som Dahl (2003) skriver om 

handlingsstrategier, då socialsekreteraren väljer ut de klienterna som har största behovet av 

vissa åtgärder. Detta bekräftas även i Lipsky arbete (1980) då hög arbetsbelastning är vanlig 

för frontlinjebyråkratier vilket leder till att frontlinjebyråkrater utvecklar personliga strategier 

för att hantera sin arbetssituation genom att sätta gränser gentemot klienter i form av olika 

handlingar och agerande. 

 

Våra resultat visar på att organisationen har otydliga verksamhetsmål. Informanterna betonar 

att det som försvårar arbete med aktivering är oklara direktiv och kriterier som i stor 

utsträckning gör att det blir svårt att jobba med aktiveringen. Lipsky (1980) skriver också att 

frontlinjebyråkratier kännetecknas av otydliga verksamhetsmål. Under dessa omständigheter 

är det inte konstigt att det uppstår målkonflikter mellan klientfokuserade mål, och de mål som 

olika verksamheter inom organisationen har. Detta bekräftas i vårt resultat, då 

socialsekreterarna beskriver hur de olika verksamheterna inom organisationen har svårt att 

enas om kriterier och vilka behov bidragstagarna har. Lösningen på det kan vara en balans 

mellan klientfokuserat arbete och effektivt/ändamålsinriktat arbete (a.a). 

 

När det gäller makten så utövas den i situationer när socialsekreterare bestämmer vilka som 

tilldelas aktivering eller inte. Det sker när socialsekreterarna kategoriserar klienterna i grupper 

som bedöms som värdiga, det vill säga de som gjort allt de kunnat för att själva bidra till sin 

försörjning eller ovärdiga, det vill säga de som inte gjort vad de kunnat och deras makt 

undergrävs av de skrikande. Detta speglas väl i vårt resultat då en av informanterna beskriver 

hur denne kategoriserar sina klienter i tre olika grupper och tillskriver grupperna både 

problematik och i vilken utsträckning de olika grupperna är svåra att nå och arbeta med. Med 

hög arbetsbelastning är det lätt hänt att socialsekreteraren överför kategoriernas egenskaper på 

den enskilde bidragstaren. Detta är något som Lipsky (1980) beskriver, att 

frontlinjebyråkraternas egna fördomar kan medföra att denne behandlar klienter utifrån egna 

värderingar och åsikter samtidigt som samhällets värderingar också påverkar deras 
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bedömningar i att några klienter anses vara mer värda än de andra (a.a). Dessutom har dessa 

kategorier en specifik hierarkisk ordning där maktstrukturer bärs av individerna och speglar 

de strukturer som finns i samhället (Mattsson 2010). Mot detta ställs lagstiftningen som säger 

att aktivering ska vara behovs- och individanpassad. De kategoriseringar som informanterna 

gör kan bero på tidsbrist och resursbrist och att de tvingas arbeta under stress. Det är något 

som Lipsky (a.a) också tar upp i sin studie och beskriver att frontlinjebyråkraternas kan göra 

bedömningar utifrån egna fördomar i kaotiska arbetssituationer. 

 

På grund av att resurserna som organisationen tillhandhåller är begränsade tvingas 

organisationen att begränsa antalet klienter som vill ta del av deras tjänster genom nya 

lagstadgade krav som klienterna ska uppfylla. Här använder sig organisationen av den makt 

som lagstiftningen ger när de kategoriserar och bedömer vilka som är berättigade. Det ger 

dem också makten att nedsätta eller helt vägra försörjningsstöd om bidragsstagaren inte deltar 

i aktiveringen. Därför kan inte klienten välja att inte delta i aktiveringen för att inte riskera att 

vara helt utan pengar. Makten är inbyggd i systemet med myndighetsutövning och 

Socialtjänstlagen ger socialtjänsten maktresurser genom att rätten till ekonomiskt bistånd 

villkoras. Utöver detta kontrollerar ledningen sina anställda genom att införa nya regler och 

riktlinjer som socialsekreterare ska rätta sig efter för att anpassa sig efter de ekonomiska 

resurser som kommunen förfogar över (Lipsky 1980). Detta gör att organisationens 

målsättning riskerar att får en kommunal ekonomisk ansats, där den kommunala ekonomin 

prioriteras istället för individens behov, vilket motstrider den klientfokuserade målsättningen. 

 

Resultatet visar också hur strukturella förändringar i samhället och skärpta riktlinjer och 

kriterier inom andra myndigheter påverka socialsekreterarenas arbetssituation, till exempel 

skärpta riktlinjer inom försäkringskassan. Vilket har resulterat i att allt fler individer hamnar 

utanför det sociala försäkringssystemet och blir tvungna att vända sig till socialtjänsten för att 

kunna tillgodose sin egen försörjning. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel presenterar först syfte och sammanfattning av resultat. Vidare presenteras 

kommentarer om det resultat vi fått i studien och våra egna reflektioner kring den kvalitativa 

metoden samt förslag på framtida forskning. 

 

Syftet med uppsatsen var att studera hur socialsekreterare arbetar med aktivering av 

försörjningsstödstagare och vilka faktorer som påverkar arbetet med aktiveringen. 

 

I resultaten framgår det att efter nybesök genomförs det grundutredning avseende individens 

ekonomiska situation, individuella behov och förmågor. Vid bedömningen om 

aktiveringsåtgärd matchas de tillgängliga kommunala insatserna mot klienternas individuella 

behov. Därefter beslutar socialsekreterare om insats i form av jobbaktivering eller 

resursaktivering som klienten ska remitteras till. Informanterna berättar att aktivering inte 

automatiskt innebär arbetskrav. De ser på aktivering som både stöttande och kontrollerande, 

fast tyngdpunkten ligger på att aktivering har en stödjande funktion. 

 

Vidare visar resultaten att det finns faktorer som påverkar arbete med aktivering på tre nivåer: 

samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. Den första är samhällsnivån och 

kännetecknas av: gällande lagstiftning, politiska beslut på så väl nationell som kommunnivå, 

skärpta regelverk och förändrade riktlinjer inom andra myndigheter samt den aktuella 

situationen på arbetsmarknaden påverkar. Den andra är organisationsnivån och kännetecknas 

av: otydliga uppdrag, riktlinjer och kriterier från organisationens ledning, resurs- och tidsbrist, 

hög arbetsbelastning och även bristande samverkan såväl inom som utanför den egna 

organisationen. Den tredje är individnivån och kännetecknas av: socialsekreterarens 

erfarenhet och utbildning samt syn på aktivering; klienteras utbildning, arbetslivserfarenhet, 

motivation, socialkompetens och eventuella individuell problematik, önskningar samt 

eventuella tidigare erfarenheter av, och kontakt med socialtjänsten. 

6.1. Resultatdiskussion 

Först är det intressant att betona att informanterna har upplevt att de allra flesta bidragstagarna 

inte är “job ready” och inte är aktuella för jobbaktivering. Trots detta uppger 

socialsekreterarna att den aktivering som används mest, och dit de allra flesta remitteras, är 

just jobbaktivering. Här kan vi dra paralleller till det resultat som Nybom (2012) har kommit 

fram till i sin studie, att individer som saknar arbetserfarenhet eller utbildning sällan fått 

resursaktivering trots att behovet funnits och istället sätts de i jobbaktivering. I vår studie tror 

vi att orsaken till detta dels är resursbrist, men också omedvetna handlingsstrategier där 

socialsekreterarna överför de kategoriserade gruppernas värde och behov på den enskilde 

klienten, för att hitta möjliga insatser. I den processen riskerar socialsekreteraren att inte ta 

hänsyn till bidragstagarens individuella behov och förmåga utan tar i större utsträckning 

hänsyn till organisatoriska faktorer. Därför leder felaktigt inriktade insatser till att aktivering 

inte hjälper klienterna att närma sig arbetsmarknaden utan gynnar fortsatt 
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försörjningsstödsberoende. Detta visar på att problemet inte är i själva aktiveringen som 

metod utan dennes implementerings grad i organisationens arbetssätt och de organisatoriska 

förutsättningarna samt den rådande situationen på samhällsnivå. Hedblom (2004) skriver 

också att användning av aktivering är beroende av lokala variationer och etableringsgraden i 

kommunerna. Vi anser att användning av aktiveringsmetoden ska ses i ett helhetsperspektiv 

där hänsyn tas till alla tre nivåer: samhälls-, organisation- och individnivå. Vi ser samma 

mönster i Miltons studie (2006) som kommit fram till att hårda krav på aktivering inte är så 

betydelsefulla för individen för att kunna lämna bidragssystemet utan det är arbetsmarknadens 

utbud och tillgång på arbete som ger förutsättningar att få ett arbete och bli självförsörjande. 

 

Vår studie har visat att lagstiftningen ger socialsekreterare det handlingsutrymme de behöver 

för att kunna göra individuella bedömningar i arbetet med aktivering och ta hänsyn till 

bidragstagarnas förmågor för att nå den målsättning som socialtjänstlagen har. I denna process 

skapar informanterna omedvetet och medvetet olika handlingsstrategier för att hantera sin 

arbetssituation med hög arbetsbelastning, tidsbrist och stort antal klienter. För att effektivisera 

sitt arbete och kunna hantera den resursbrist som finns för att möta klienternas behov 

stereotypifierar och kategoriserar de bidragstagarna i grupper som tilldelas olika form av 

aktivering. Nyboms (2012) studie har också påvisat detta. Men då ställer vi oss frågande till 

om inte detta egentligen strider mot syftet med det sociala arbetet som är att hjälpa de mest 

utsatta grupperna.  I resultatet har det framgått att i det praktiska arbetet väljer 

socialsekreterarna bort att aktivt jobba med de mest utsatta grupperna, utan tvingas på grund 

av ärendemängd och tidsbrist prioritera de som “hörs och syns”. Dessa motstridigheter vill vi 

lyfta upp i uppsatsen för att påvisa den aktuella problematiken som finns i arbete med 

aktivering. 

 

En annan aspekt som vi vill diskutera är att socialsekreterare upplever att kriterier och 

verksamhetsmål i de olika insatserna och verksamheter inom den egna organisationen är 

otydliga. De upplever att de saknar tydliga direktiv från ledningen samt information och 

kunskap om de insatser de ska remittera bidragstagarna till. Vi anser att det kan bero på både 

bristande information men också på att varje socialsekreterare i mötet med och i relationen 

med bidragstagarna får en klientfokuserad målsättning. Vi menar att i sin vilja att hjälpa 

bidragstagarna och för att få ihop glappet mellan organisation och individ skapar 

socialsekreterarna en egen bild av de insatser och verksamheter som denne remitterar till, 

genom att tillskriva insatsernas målsättningar som bättre möter de egna klienternas behov. 

Detta tror vi också skapar och reproducerar de konflikter som de olika verksamheterna inom 

organisationen har. Detta tycker vi bekräftar informanternas upplevelse om att de har ett stort 

handlingsutrymme, på det sättet att alla socialsekreterare skaffar sig egna handlingsstrategier 

men också att de har olika syn på vilka kriterier som gäller för olika insatser och att de 

använder insatserna olika utefter klientfokuserade målsättningar. 

 

Det framgår också att strukturella förändringar i samhället, ny lagstiftning och nya direktiv 

inom andra organisationer och myndigheter påverkar socialsekreterarnas arbetsbelastning. 

Skärpta regler inom försäkringskassan har gjort att allt fler utförsäkrade individer som står 

utanför socialförsäkringssystemet är tvungna att vända sig till socialtjänsten för att kunna 
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tillgodose den egna försörjningen. Det är något som tidigare forskning också har visat på (se 

Milton 2006, Thorén 2012, Nybom 2012). Vi anser att det visar på att snabba strukturella 

förändringar i samhället skapar ett glapp mellan samhällsnivå och organisationsnivå vilket gör 

att under tiden som organisationen strukturerar om sina resurser och verksamheter för att 

kunna möta nya behov tvingas socialsekreterarna att skapa egna nya handlingsstrategier för 

att kunna möta bidragstagarnas behov på individ nivå. Här ser vi också vikten av 

socialsekreterarnas användning och tillgång till ett handlingsutrymme för att kunna möta 

klienternas individuella behov. 

 

Synen på aktivering beror på de uppfattningar som finns om samhället men även på 

uppfattningen om individen (se Johansson & Møller 2009). I vårt resultat ser vi att 

socialsekreterare använder ett aktiveringsargument i förståelse av aktivering som 

kännetecknas av tro på att människor vill bidra till samhällsutveckling (a.a). Det är 

socialtjänstens uppgift att främja individens rätt till arbete (SFS 2001:453). Samtidigt ser 

informanterna på aktivering som en intention att hjälpa klienten till att bli självförsörjande 

genom arbete eller någon annan ersättning, med hjälp av resurs‒ eller jobbaktivering utifrån 

kommunens tillgängliga resurser. I resultatet har det framgått att informanterna ser på 

aktivering som en stödjande funktion där kontroll funktionen finns i bakgrunden. Men att 

problemet med aktivering av försörjningsstödstagarna uppstår när socialsekreterarna ska 

omsätta bedömningar och resultat till praktisk verklighet. Det är då deras handlingsutrymme 

begränsas, inte av lagstiftning men av resursbrist och tidsbrist. 

 

Det vi saknar i resultatet är ett bredare samhällsperspektiv i svaren från informanterna. Att 

inte ta hänsyn till och se problemet från ett samhällsperspektiv: som olika ekonomiska 

konjunkturer, strukturella förändringar i samhället och på arbetsmarknaden, efterfrågan på 

arbetskraft, anser vi visar att ett allt större ansvar läggs på bidragstagare. Tidigare forskning 

på området visar också att det har skett en förskjutning från rätten till arbete mot en skyldighet 

att vara självförsörjande samt att det ställs större krav på individens ansvar för jobbsökande 

eller kompetensutveckling, om denne vill ta del av socialförsäkringssystemet (se Johansson 

2001, Johansson & Møller 2009). Den utveckling som sker i samhället med en förskjutning 

från individens rättighet till skyldighet att vara självförsörjande, samt socialtjänstens kontroll 

av dem, stärker tanken om att förståelse av aktivering och syn på samhället kan ha 

paternalismargumentet. Det argumentet kännetecknas av både socialsekreterarens och 

klientens intresse av aktiveringen där socialtjänsten kontrollera och disciplinerar 

bidragstagarna som passiva individer som är skyldiga att aktiveras (se Johansson & Møller 

2009). 

 

Avslutningsvis vill vi knyta an till något som en av informanterna pekar på nämligen att det 

behövs mer riktade insatser för att nå de mest utsatta grupperna. Vi menar att politiker 

behöver sluta titta på opinionen och räkna röster för att våga komma med “obekväma” beslut 

samt gömma sig bakom argument som att det skulle vara stigmatiserande för dessa grupper 

med riktade insatser. Eftersom vi anser att dessa grupper redan är stigmatiserade samtidigt 

som segregationen och utanförskapet för dessa grupper i samhället bara fortsätter att öka. 

Verksamma socialarbetare behöver hela tiden reflektera, ifrågasätta och ha en övergripande 
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bild av sitt arbete och dess konsekvenser. Det är nästan omöjligt att se och urskilja strukturella 

orättvisor på en individnivå då det blir alldeles för komplext, utan för att se det måste man 

titta på samhällsnivå. Vi anser att det är likadant i debatten om individens möjligheter och 

samhälles förutsättningar. Utan att lyfta blicken och se hur det faktiskt se ut i samhället 

kommer vi aldrig att uppnå målet och syftet med det sociala arbetet. 

6.2. Metoddiskussion 

Vi anser att den kvalitativa metoden har gett oss det material som varit nödvändig för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar och med det uppfylla uppsatsens syfte. Vi har fått 

fördjupa oss i det studerade området i direktkontakt med informanterna under 

intervjutillfällen. Det finns kritik mot den kvalitativa metoden, enligt Svensson och Ahrne 

(2011), som är att kvalitativa undersökningar är tidskrävande och resultaten i kvalitativ 

forskning ej går att generalisera. Dessutom finns en intervjueffekt som gör att intervjuaren 

och dennes metod kan påverka intervjuresultaten. Vi instämmer i att vår studie har varit 

tidskrävande men vi har kunnat lösa den problematiken genom en planering och bra 

samarbete mellan oss. Avsikten med denna studie har inte varit att generalisera vårt resultat 

till andra kommuner och organisationer utan vi ville förstå hur den enskilda socialsekreteraren 

arbetar med aktivering. Vidare har vi försökt motarbeta intervjueffekten genom att inte visa 

vad vi själva anser om kravet på aktivering. Vi försökte undvika att ställa många följdfrågor 

för att inte leda informanterna till det svar som vi ville ha. Dessutom försökte vi hålla 

informanternas svar till ämnet för uppsatsen för att inte övergå till diskussioner i andra ämne. 

Det har vi kunnat göra på grund av att vi utgått från en semi‒strukturerad intervjuguide. 

 

Trots att vi har använt oss av intervjuguiden så var det inte så lätt att hålla den röda tråden 

genom hela intervjun. Vi är ovana att genomföra intervjuer, därför var det lätt att hamna 

utanför ämnet. Detta kunde vi lösa genom att vi hjälptes åt. Vi kunde stödja varandra på så 

sätt att när en ställde frågor till informanten kunde den andra komma med följdfrågor eller 

tydliggöra någon fråga vid behov. I vårt resultat har vi fått fram en relativt begränsad bild av 

samhällsnivå, då informanterna till största del beskriver hur faktorerna påverkar deras 

individuella och organisatoriska arbetssituation i arbete med aktivering. Detta kan bero på hur 

vi har formulerat våra frågor både i intervjuguiden och hur vi har framfört dem. Vi kan också 

anta att vår bristande erfarenhet att genomföra intervjuer kan ha gjort att vi inte lycktas styra 

intervjuprocessen som vi velat. Vidare har vi sett i vårt resultat att även socialsekreterare i 

större utsträckning beskriver hur han/hon kan påverka det egna handlingsutrymme i arbete 

med aktivering men i mindre utsträckning hur klienten själv, som faktor på individnivå, kan 

påverka arbetet med aktivering. Detta kan bero på att vi vid intervjuer ställt otydliga frågor 

eller missat att ställa följdfrågor. 

 

Vi har valt ett socialkontor där våra informanter arbetar med hjälp av ett bekvämlighetsurval 

för att bland annat undvika en gatekeeper-problematik (se Lalander 2011) och istället välja 

informanterna själv. Men det finns också nackdelar med vårt bekvämlighetsurval. Då det egna 

urvalet kan innehålla personer som är säregna i ett viss avseende som i sin tur också kan 

påverka studiens resultat (Trost 2010). Nästa fråga som vi vill lyfta upp och som har kunnat 
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påverka vårt resultat i studien är antal informanter. Från början hade vi begränsat antal 

informanter till sex socialsekreterare som jobbar med ekonomiskt bistånd i samma 

organisation, men har endast kunnat genomföra fyra intervjuer. Det är möjligt att vi skulle ha 

fått fram ett mer varierat datamaterial om vi hade intervjuat fler informanter. 

6.3. Förslag på framtida forskning 

För att få en bredare och tydligare bild av arbete med aktivering och vilka faktorer som 

påverkar det arbete vore det intressant att göra en större studie med flera informanter som är 

verksamma i olika kommuner. Vidare har vi redogjort i studien, att det saknas forskning om 

vilka konsekvenser som deltagande i aktivering har för deltagarna. Dessutom finns det inte 

någon metodisk kunskap inom området. Förslag på framtida forskning som vi anser är 

relevant för det studerande området är studier om aktiveringsinsatser på individ nivå.   

 

Det finns en del forskning om aktivering av försörjningsstödstagarna som visar på få positiva 

effekter av aktiveringsåtgärder samtidigt som arbetet med aktivering fortsätter. Det skulle 

varit intressant att studera hur ny forskning och kunskap om aktivering implementeras i 

socialtjänstens verksamheter, och hur det påverkar/styr det dagliga arbetet för den enskilde 

socialarbetaren.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till informanterna 

Hej! 

  

Vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Karlstads Universitet och skriver nu vårt 

examensarbete. Syftet med uppsatsen är att studera hur den enskilda socialsekreteraren 

använder sitt handlingsutrymme vid aktivering av bidragstagarna och vilka faktorer som 

underlättar eller försvårar arbetet med aktiveringen. 

  

Vi söker handläggare som jobbar med ekonomiskt bistånd som vill delta i vår studie. 

Deltagande omfattar ett intervjutillfälle om ca en timme. Vår förhoppning är att genom ett 

antal intervjuer få en bild om handläggares syn på det studerade området. Er medverkan är en 

förutsättning för vår studie och era åsikter värderas högt! 

  

Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer. Vi vill gärna att ni tackar ja till att medverka i 

detta arbete men deltagandet är frivilligt och intervjun kan avslutas när ni vill. Det insamlade 

intervjumaterialet kommer att avidentifieras och inspelningarna med följande transkriberingar 

kommer efter uppsatsens slutförande att kasseras. Den slutliga versionen av uppsatsen 

kommer att vara en offentlig handling. 

  

Alla deltagare kommer vid intresse ha möjlighet att läsa den slutliga uppsatsen. 

  

Våra kontakter uppgifter är: 

Tatiana Forssén: 

telefon nummer: 070-969 76 02 

e-mail: tforssen@gmail.com 

  

Dennis Åkerberg: 

telefon nummer: 070-551 04 87 

e-mail: theodor55@hotmail.com 

  

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Tatiana Forssén & Dennis Åkerberg. 

Socionomstudenter, Karlstads Universitet 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du för yrkestitel? 

 Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 

 Beskriv organisationen som du jobbar i? 

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

  

Aktivering 

 Hur skulle du beskriva aktivering? 

 Vad är syftet med insatserna? 

 Vilka insatser kan kommunen erbjuda bidragstagarna? 

 Finns det något särskilt du måste tänka på innan du ställer aktiveringskravet? 

 Vad gör du när du ställer krav på aktivering? 

 

Faktorer som underlättar respektive försvårar arbetet med aktivering 

 Vilka faktorer anser du underlättar arbetet när du bedömer och beslutar om 

insatser/aktivering av bidragstagarna? 

 Meso-politik, lagstiftning 

 Makro- organisationsnivå. 

 Micro- individ nivå. 

 

 Vilka faktorer anser du försvårar arbetet när du bedömer och beslutar om 

insatser/aktivering av bidragstagarna? 

 Meso-politik, lagstiftning 

 Makro- organisationsnivå. 

 Micro- individ nivå.         

 

 Vad hos bidragtagare bidrar till hur du kan använda ditt handlingsutrymme? 

  

Socialsekreterarens handlingsutrymme 

 Anser du att kommunensriktlinjer och lagstiftningen ger dig frihet att bedöma vilket 

aktivering som passar bäst bidragstagarnas behov? I vilken utsträckning kan du själv 

bedöma om socialtagarnas aktivering/insats? 

 Finns det ett utrymme för dina egna bedömningar vid aktivering av bidragtagarna på din 

arbetsplats? 

 Kan du påverka val av insatsen/aktivering? 

 Har det uppstått någon situation där du fått ta ställning för “ett etiskt dilemma” vid 

bidragstagarnas aktivering i förhållande till klienternas behov och kommunens riktlinjer 

samt lagstiftningen? 
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 Kan du beskriva en svår aktiveringssituation? Vad var det som gjorde det svårt? Vad 

gjorde du då för att hantera/lösa den situationen? Vad skulle ha kunnat underlätta arbetet? 

 Kan du beskriva en lätt aktiveringssituation? Varför anser du att den är lätt?  Ser du några 

problem med lätta fall? 

  

Socialsekreterarens syn på aktivering 

 Vad tycker du om kravet på aktivering? 

 Hur tror du att din syn på aktivering påverkar ditt arbete med aktivering? 

 Anser du att bidragstagarna kan påverka din bedömning av den aktivering som de ska 

genomgå? 


