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Abstract 

This paper is a peer-review about social workers´ experiences and descriptions of making 

individual assessments of their unemployed clients when working toward self-sufficiency and 

eventual obstacle for making them. The paper also deals with how social workers prioritize 

their work tasks. The study was conducted through interviews with five social workers at the 

same workplace. The results have been analyzed using theories of discretion, street-level 

bureaucrats and client dimensions within a street-level bureaucracy. The result shows that 

lack of time and limitation of discretion have negative influences in the social workers’ ability 

to make individual assessments. The result also shows that individual assessments are 

foremost made when the clients mismanage their planning and are risking not getting their 

application for financial assistance approved. Further the results show that the processing of 

applications and payment of financial assistance is a priority task since it is considered to be 

most important to clients and result in the greatest consequences for both social workers and 

clients if not performed. The discussion that follows is about the possible consequences of 

prioritizing work tasks this way. 

 

Title: "A client requests can be an obstacle in the work." - A study of individual assessments 

in the social services unit for financial assistance 
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Sammanfattning 

Denna uppsats är en kollegiegranskning och handlar om socialsekreterares upplevelser och 

erfarenheter av att göra individuella bedömningar av sina arbetslösa klienter i arbetet mot 

självförsörjning och eventuella hinder för dessa. Uppsatsen beskriver även om hur 

socialsekreterare prioriterar sina arbetsuppgifter. Studien har genomförts genom intervjuer 

med 5 socialsekreterare på en arbetsplats. Resultatet har analyserats utifrån teorier om 

handlingsutrymme, frontlinjebyråkrater och klientdimensioner inom en frontlinjebyråkrati. 

Resultatet visar att tidsbrist och begränsningar i handlingsutrymmet båda är faktorer som har 

en negativ påverkan på en socialsekreterares förutsättningar att göra individuella 

bedömningar. Resultatet visar även att individuella bedömningar främst görs när en klient 

misskött sin planering och riskerar avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Vidare visar 

resultatet att handläggning av ansökningar om och utbetalning av ekonomiskt bistånd är en 

prioriterad arbetsuppgift då den anses vara viktigast för klienterna samt resulterar i störst 

konsekvenser för både socialsekreterare och klienter om den inte utförs. 

 

Titel: ”En klients önskemål kan vara ett hinder i arbetet” – en studie om individuella 

bedömningar inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd  

Författare: Matilda Wanngård 

Nyckelord: ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, självförsörjning, individuella bedömningar, 

handlingsutrymme, frontlinjebyråkrati, aktiveringskrav 

Antal ord: 12.691 
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Introduktion  

Det här är en uppsats om individuella bedömningar i samband med de aktiveringskrav som 

kan föreligga när en person ansöker om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 

(SoL) (2001:453).  

 

Det vanligaste skälet till att människor vänder sig till socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg är behovet av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet (Socialstyrelsen, 

2013, s. 11). Sannolikheten för att en person som fått ekonomiskt bistånd under en lång tid 

kommer att fortsätta få det är betydande (Börjeson, 2008, s. 151). Om en person uppbär 

ekonomiskt bistånd 10-12 månader på ett år räknas bidragstagandet som långvarigt och för 

varje månad en person befinner sig i ett beroende av ekonomiskt bistånd desto mindre blir 

sannolikheten att personen kommer att lämna det (Socialstyrelsen, s. 2014, s. 41; Bergmark, 

Bäckman & Minas, 2013, s. 35). På ett individuellt plan kan ett långvarigt beroende av 

ekonomiskt bistånd ha psykologiska effekter så som urholkad självkänsla, försämrat 

självförtroende och svårigheter att upprätthålla ett socialt liv. Det kan även bidra till 

utanförskap och marginalisering då ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd kan ha en 

inlåsande effekt i form av att försvaga en persons konkurrenskraft på arbetsmarknaden 

(Bergmark et al., 2013, s. 2, 83). Av alla hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd från början av 

1990-talet till 2009 ökade andel hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd 10-12 månader på ett 

år från 14 % till 31 %. Sedan mitten av 1990-talet har det totala antalet personer som ansöker 

om ekonomiskt bistånd minskat men de kommunala kostnaderna för utbetalning av det har 

inte minskat i samma takt. Förändringar i tidsperioder hushåll erhåller ekonomiskt bistånd har 

gjort att det som en kommun sparar på att färre ansöker om ekonomiskt bistånd förloras 

genom att perioderna blir längre för de som ansöker (Bergmark & Bäckman, 2012, s. 238-

240).  

 

Den nuvarande arbetsmarknadspolitiska arbetslinjen har utgångspunkt i att både personer och 

samhället i stort far illa av att människor står utanför arbetslivet. En del av socialtjänstens 

uppgift är därför att se till att anpassa arbetskraften efter arbetsmarknadens behov och att 

hjälpa människor att hitta långsiktiga lösningar på sina försörjningsproblem (Bergmark, et al., 

2013, s 16; Socialstyrelsen, 2013, s. 19). Ett sätt detta görs på är att personer som ansöker om 

ekonomiskt bistånd anvisas till kompetenshöjande verksamhet eller praktik enligt 4 kap 4 § 

SoL. Anvisningen ska fungera som ett led i en medveten strategi som syftar till att förbättra 
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den enskildes förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Socialtjänsten 

måste först utreda den enskildes förutsättningar och behov och bedöma vilken verksamhet 

som bäst tillgodoser dessa (Prop. 1996/97:124, s. 77). Socialtjänstlagen är en målinriktad 

ramlag som är utformad för att vara tolkningsbar vilket i teorin lämnar utrymme för att 

socialsekreterare ska kunna göra individuella bedömningar vid behovsprövning och 

utformning av insatser (Prop. 2000/01:80 s, 86).  I 3 kap 5 § SoL framgår att insatser ska 

utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Enligt lagstiftaren ska socialtjänsten 

präglas av frivillighet och respekt för människors självbestämmande (Prop, 2000/01:80, s. 81; 

1 kap 1 § SoL). 

 

Forskning visar att individuella bedömningar om personers förutsättningar att bli 

självförsörjande sker i begränsad omfattning (Nybom, 2012, s. 64-65; Nybom, 2014, s. 33). 

Forskning visar att de bedömningar som görs följer vissa stereotypa kategorier och att de görs 

utifrån moraliska värdegrunder och uppfattningar (Hedblom, 2004, s. 147; Salonen & 

Ulmestig, 2004, s. 65; Stranz, 2007, s. 210). Rapporter visar att personer som bedöms vara 

arbetsföra i stor utsträckning behandlas på samma sätt och blir föremål för samma typ av 

insatser utan att någon större individuell bedömning görs (Hjertner Thorén, 2005, s. 15; 

Dahlberg, Mörk & Thorén, 2013, s. 50, 54). Aktiveringsinsatsen Jobbtorg i Stockholms stad 

infördes dessutom med en tydlig politisk målsättning att samma typ av handläggningsrutiner 

och aktiveringsinsatser skulle gälla för alla arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd 

(Dahlberg, Johansson & Mörk, 2008, s. 9; Dahlberg et al., 2013, s. 10). Deltagande i 

aktiveringsinsatser är ofta ställda som villkor för rätten till ekonomiskt bistånd, vad som 

framgår i socialtjänstlagen och förarbeten om självbestämmande och frivillighet kan därmed 

anses vara åsidosatt. I Sverige finns det utöver detta ytterst få studier om aktiveringens effekt 

(Bergmark, 2014, s. 39-40). 

 

Min uppsats behandlar socialsekreterares egna upplevelser och erfarenheter kring att göra 

individuella bedömningar på sina klienter, när och hur dessa görs samt om det finns hinder för 

dem. Detta är intressant då socialsekreterare har en central roll i arbetet med personer som ska 

nå självförsörjning. Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd är dessutom en 

stor yrkesgrupp inom socialtjänsten och ett vanligt yrke bland nyutexaminerade socionomer 

(Bergmark et al., 2013, s. 1). Uppsatsen kan vara ett bidrag till att förstå socialsekreterares 

arbetssituation och vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå av den. Kunskapen om 

detta kan komma att till exempel vid en omorganisering bidra till att förbättra 
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socialsekreterares förutsättningar att effektivisera arbetet med att personer ska nå 

självförsörjning.  

Syfte 

Uppsatsen syfte är att undersöka socialsekreterares upplevelser och beskrivningar av 

individuella bedömningar av sina klienter i arbetet mot självförsörjning. Vidare är syftet att 

redogöra för huruvida socialsekreterare upplever att det finns hinder för att individuella 

bedömningar utförs och hur eventuella hinder hanteras. 

Frågeställningar 

Vilka faktorer upplever socialsekreterarna påverkar deras möjlighet att göra individuella 

bedömningar i arbetet mot självförsörjning och finns det några hinder för att utföra dessa? 

 

Hur hanteras eventuella hinder? 
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Bakgrund  

Aktivering enligt 4 kap 4 §  SoL 

Om en person som ansöker om ekonomiskt bistånd är arbetsför kräver socialtjänsten i regel 

att personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid samt att personen ska delta i 

statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder via Arbetsförmedlingen (SOSFS, 2013:1, s. 15). 

Efter revideringen av Socialtjänstlagen 1998 tillkom bestämmelsen i 4 kap 4 § SoL rörande de 

personer som inte erbjudits någon åtgärd från Arbetsförmedlingen. Detta gjorde att 

kommunen kunde ställa tydligare aktiveringskrav och villkor i deltagande i dessa för att 

bistånd skulle beviljas (Bergmark, 2014, s. 38). Exempel på aktiveringar är praktik, 

utbildning, jobbsökarverksamheter och subventionerade anställningar (Dahlberg et al., 2013, 

s. 6).  

 

”4 kap 4 § 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.” 

 

Anvisning enligt 4 kap 4 § SoL ska vara individuellt utformad, socialtjänsten måste först 

utreda den enskildes förutsättningar och behov för att bedöma vilken verksamhet som passar 

bäst (Prop. 1996:97:124, s. 77). Optimalt för hur aktiveringssystemet ska fungera är att de 

som är anställningsbara snabbt ska komma ut i arbete och att de som inte är det genom 

aktivering tillförskaffar sig resurser som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden 

(Dahlberg et la., 2008, s. 5).  

 

5 § 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. 
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Om en person avviker från anvisad aktivering kan personen förlora rätten till ekonomiskt 

bistånd och få din ansökan avslagen (Socialstyrelsen, 2013, s. 91). 

Aktivering enligt 4 kap 4 § SoL i Stockholms stad  

När en person först vänder sig till socialtjänsten för att ansökan om ekonomiskt bistånd görs 

en telefonintervju utefter ett formulär, vilket är den första delen i kartläggningsinstrumentet 

Initial bedömning, IB1 (Bilaga 2), som implementerades i Stockholm stad 2014. Det är i 

denna telefonintervju det framkommer om personen är arbetsför, är personen det och inte 

anvisad till någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd skrivs personen in på Jobbtorg. Jobbtorg är 

en kommunal aktiveringsinsats där personer bland annat kan söka jobb, få praktik, träffa 

arbetsgivare eller erbjudas utbildningar. 2007 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms 

stad om att Jobbtorg skulle bli en ny del av försörjningsstödsverksamheten i alla stadsdelar 

från och med 1 januari 2008 (Dahlberg et al., 2013, s. 9). 

Alla klienter som hänvisas till Jobbtorg får träffa en jobbcoach för att göra del 2 i Initial 

bedömning, IB2 (Bilaga 3) (Arbetsmarknadsförvaltningen & Socialförvaltningen, 2014, s. 5, 

11). Där ska bland annat klienternas tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och 

arbetsförmåga redogöras för att jobbcoachen ska kunna anpassa aktiveringen efter personens 

förutsättningar och behov (Arbetsmarknadsförvaltningen & Socialförvaltningen, 2014, s. 16). 

Tillsammans med jobbcoachen görs en jobbplan. I den sätts målet med personens vistelse på 

Jobbtorg upp, till exempel att bli självförsörjande genom arbete. I jobbplanen framgår också 

vilken aktivitet aspiranten ska delta i och hur schemat för denna aktivitet ser ut. Jobbplanen 

ska godkännas och signeras av klienten, jobbplanen skickas efter det till personens 

socialsekreterare på socialtjänsten. Med hjälp av jobbplanen kan socialsekreteraren 

kontrollera att personen sköter sin planering (Dahlberg et al., 2013, s. 12-13).  

Den mest grundläggande utredningen av klienten görs i del 3 av Initial bedömning, IB3 

(Bilaga 4). Denna görs i regel då den sökande träffar sin socialsekreterare första gången. I del 

3 ska personen bland annat redogöra för sin ekonomi, sitt boende, sitt sociala nätverk samt för 

mer känsliga frågor rörande till exempel missbruk och våld i nära relationer. Meningen med 

IB 3 är att socialsekreteraren ska få en helhetsbild av personen för att kunna göra en 

behovsbedömning för att sedan kunna erbjuda individuellt utformade insatser och för att 

kunna ställa individuellt anpassade krav. Inom Stockholms stad har arbetet mot 

självförsörjning sin utgångspunkt i förändringsplanen som är den fjärde delen i instrumentet 

Initial bedömning, IB4 (Bilaga 5). IB4 ska upprättas i alla ärende och innehålla mål och 

delmål om hur självförsörjning ska nås, klienten ska vara delaktig i utformandet av dessa mål. 
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Förändringsplanen ska innehålla de aktiveringskrav som ställs på den sökande för att den ska 

vara berättigad ekonomiskt bistånd. Dessa förändringsplaner ska följas upp regelbundet med 

att insatsen ska utvärderas och eventuellt ändras (Stockholms stad, 2014, s. 15, 17-18). 
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Handlingsutrymme i en människobehandlande organisation 

Studiens analys tar utgångspunkt i socialarbetares handlingsutrymme inom 

människobehandlande organisationer och enligt teorin om frontlinjebyråkrater. 

En förenklad beskrivning av en människobehandlande organisation är att det är en 

organisation inom välfärdssektorns kärnverksamhet som i dagligt tal ofta benämns vård, skola 

och omsorg (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015, s. 28). Välfärdssektorns kärnverksamhet 

innefattar även socialtjänsten. Med handlingsutrymme menas i detta sammanhang det 

utrymme som socialsekreteraren har i sitt arbete att i förankring i sin utbildning och erfarenhet 

göra egna bedömningar av personers individuella behov och förutsättningar (Dellgran, 2015, 

s. 179). Inom socialtjänsten handlar handlingsutrymme om att fördela resurser. Det kan 

handla om materiella eller ekonomiska resurser men också om tid, kunskaper och 

befogenheter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 17). Förutsättningen för 

handlingsutrymmet är förtroende för professionens kunskap samt tilliten till enskilda 

yrkesutövares omdömesförmåga att göra riktiga, kunskapsbaserade bedömningar och att fatta 

objektiva, legitima och kloka beslut (Dellgran, 2015, s. 178-179). I och med att det finns en 

mänsklig dimension är omdömesförmågan omöjligt att kodifiera, därför krävs att 

socialsekreteraren har en viss frihet att lösa vissa situationer och en god portion 

improvisationsförmåga och sunt förnuft (Johansson, 2007, s. 44). Ett annat sätt att benämna 

handlingsutrymme är diskretion. Diskretion kan beskrivas som utrymmet som en offentligt 

anställd person, genom förtroende från högre styrning, har att utöva sitt arbete inom (Lipsky, 

2010, s. 14). I denna kontext menas socialsekreterarens självständighet i utövandet av de 

arbetsuppgifter som tilldelats dennes profession. Självständigheten som kommer med 

diskretion är villkorad av lagstiftning, riktlinjer gällande i kommunen och rådande praxis. En 

socialsekreterares handlingsutrymme kommer med ett visst mått av rättsosäkerhet, bland 

annat genom att socialsekreteraren ges en möjlighet att styra och anpassa tillämpningen av 

regler och implementeringen av nya politiska beslut och direktiv (Dellgran, 2015, s. 178-179). 

Alla beslut som fattas av socialtjänsten ska föregås av en utredning (Ponnert, 2015, s. 14). 

Detta betyder att diskretion är en viktig del i en socialsekreterares arbete när det gäller att fatta 

beslut, men mycket av en socialsekreterares arbete går även ut på att i utredningar göra 

bedömningar varför handlingsutrymme som begrepp är centralt i utförandet av socialt arbete 

inom socialtjänsten. 
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Frontlinjebyråkrater  

Frontlinjebyråkraten är en person som arbetar med att tillhandahålla offentlig service, det vill 

säga välfärd och offentligt finansierad verksamhet (Lipsky, 2010, s. 3). Teorin används i 

denna studie för att teoretisera socialsekreterares roll som anställda inom en 

människobehandlande organisation då den förklarar offentligt anställda personers yrkesroll 

gentemot medborgaren och komplexiteten som kommer med att vara både medmänniska och 

professionell. Teorin sätter socialsekreterares arbetssituation i en kontext som kan förklara 

under vilka förutsättningar deras arbetsuppgifter utförs. Frontlinjebyråkrater arbetar utefter 

styrdokument utformade av politiker som i sin tur fördelar ansvar och makt neråt inom 

frontlinjebyråkratin där frontlinjebyråkraten befinner sig i det yttersta ledet i kontakt med 

medborgaren (Lipsky, 2010, s. 3). Frontlinjebyråkraten blir därmed de som får ta de direkta 

konsekvenserna från medborgaren i utförande av sitt arbete och är på sätt utsatt på ett sätt som 

organisationen inte är. Frontlinjebyråkraten är den som gör det statliga, allmänna och 

strukturella till individuellt och personligt och har i och med det stort inflytande över 

personers liv (Johansson, 2007, s. 44; Lipsky, 2010, s. 3-5, 8). Frontlinjebyråkraten har stort 

utrymme att bestämma hur, till vem och i vilken utsträckning den service deras organisation 

tillhandahåller ska fördelas (Lipsky, 2010, s. 13). Frontlinjebyråkraten är för medborgaren en 

förmedlare av rättvist och effektivt statlig stöd men också den som, med organisationens 

intresse som utgångspunkt, ska möta medborgarens behov och kontrollera hur resurserna 

fördelas. Detta ofta med kunskapen om knappa resurser och om hur masshantering potentiellt 

kan minska möjligheten att kunna tillhandahålla individanpassade insatser (Lipsky, 2010, s. 

12, 60). Med de resurser som en frontlinjebyråkrat förmedlar mellan staten och individen 

kommer också ett visst mått av statlig influens och kontroll. Eftersom frontlinjebyråkraten har 

tillgång till de resurser som medborgaren vill åt och därmed befinner sig i en maktposition 

säger också teorin att medborgaren kommer gå frontlinjebyråkraten till mötes och på så sätt 

utövas indirekt statlig kontroll (Lipsky, 2010, s. 57, 59). Om medborgaren uppför sig på ett 

sätt som för organisationen inte är önskvärt har frontlinjebyråkraten även makt att utdela straff 

och sanktioner för att få medborgaren att rätta sig i leden, detta eftersom en konsekvens av att 

en person inte uppför sig önskvärt är att den blir mer resurskrävande ur både tids- och 

ekonomisaspekt. Dessa medborgare kan bli svårhanterliga då en frontlinjebyråkrats 

handlingsutrymme är begränsat och därmed har en restriktion på vilka undantag som kan 

göras för att få medborgaren att agera önskvärt (Lipsky, 2010, s. 58).  
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För att frontlinjebyråkratier ska kunna masshantera medborgare förutsätter och kräver det att 

klienter inte behandlas som individer (Johansson, 2007, s. 43). Medborgarens egenskaper 

skalas av så att den passar det som frontlinjebyråkratin kan erbjuda. Detta är något som 

Lipsky (2010) kallar för den sociala konstruktionen av en klient (ibid., s. 59). Det som för 

klienten är individuellt och personligt kommer att hanteras utefter de kategorier som 

frontlinjebyråkratin tillåter i en institutionell kontext (Johansson, 2007, s. 51). Utefter 

kategorierna tillhandahålls insatser som är ”goda nog”, jmf ”skälig levnadsnivå” i 

Socialtjänstlagen, istället för att möta klientens unika, individuella behov och önskemål 

(Lipsky, 2010, s. 60). Lipskys (2010) teori säger att en frontlinjebyråkrat får samma 

tillfredsställelse av en medborgares framgång oavsett bakomliggande faktorer, det är inte 

frontlinjebyråkratens insats i sig utan resultatet som ligger i organisationens intresse (ibid, s. 

58-59). Som frontlinjebyråkrat är du precis som din klient en medborgare, skillnaden er 

emellan är att klienten gjorts till ett objekt anpassat efter frontlinjebyråkratins ändamål  

(Johansson, 2007, s. 43). En frontlinjebyråkrats agerande utifrån organisationens uppdrag kan 

vara logiskt och rationellt, samma akt kan i relationen människa till människa te sig mycket 

märklig (Svensson et al., 2008, s 23). Frontlinjebyråkratens dubbla roll är inte endast negativ 

då det även innebär att frontlinjebyråkraten roll är gränsöverbyggande. Frontlinjebyråkraten 

har både kunskap om klientens behov och tillgång till organisationens resurser. 

Fontlinjebyråkratens beslut är den reella politikens tillämpning och de kan vara bidragande i 

den offentliga politikens ut- och omformning. Detta i motsats till att makten, enligt 

delegation, fördelas uppifrån-och-ner (Johansson, 2007, s. 45; Johansson, 2015, s. 256). 
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Klientrelationer i en frontlinjebyråkrati - fem dimensioner  

Utmärkande för frontlinjebyråkratin är relationen mellan klient och byråkrat. 

Roine Johanssons 5 dimensioner hjälper till att förtydliga hur. 

Regelbundenhet består av två aspekter, detaljreglering-ramstyrning och strikt-flexibel 

tillämpning där den första aspekten handlar om de formella regler som är gällande för 

organisationen och den senare om möjligheten att informellt tänja på dessa. Ultimat för 

individ- och situationsanpassning är ramstyrd reglering med flexibel tillämpning, motsatsen är 

detaljstyrd reglering med strikt tillämpning. Fördelen med de senare är att chansen för 

likabehandling ökar samt att rättssäkerheten blir större. I den senare finns dock risken att 

frontlinjebyråkraten tar skydd bakom regler och lagar och på ett amoraliskt sätt åsidolägger 

det mänskliga hänsynstagandet (Johansson, 2007, s. 63). 

Specialiseringsgrad är en förlängning av de som Lipsky (2010) beskriver som ”skapandet av 

en klient”. Specialisering innebär att en organisations arbetsuppgifter ”snävas” av och 

begränsas för att utesluta alltför många alternativ i arbetet med klienter. Specialiseringen gör 

arbetet instrumentellt och systematiskt (Johansson, 2007, s.70). Ju färre alternativ desto lättare 

är det för frontlinjebyråkraten att utföra sina arbetsuppgifter. Utrymmet för klienternas 

individualitet minskar ju mer specialiserad en organisation är (Johansson, 2007, s. 68-69). 

Utmärkande för hur en socialsekreterares arbete är organiserat är den ström av klienter som 

ska hanteras (Johansson, 2007, s. 71). Graden av specialisering en organisation har är 

avgörande för vilken tid som läggs på varje ärende. Ju mer specialiserad en organisation är 

desto mindre tid kräver varje klient då organisationen är begränsad i sina valmöjligheter, 

därför blir färre av klientens individuella faktorer relevanta.  

Klientrelationer inom människobehandlande organisationer handlar till stor del om service 

och kontroll. Enligt Johanssons (2007) teori om intresseorientering tillvaratas klientens 

intresse ur en serviceaspekt, ur en kontrollaspekt tillvaratas organisationens intresse 

(Johansson, 2007, s.74). Utövningen av kontroll i organisationer är det som upprätthåller 

utsatta regler för utövningen av service (Johansson, 2007, s. 75).  Kontroll kan också 

användas som sanktionsmedel för att begränsa klienters rättigheter. Ett exempel på detta är 

socialtjänstens möjlighet till avslag eller reducering av ekonomiskt bistånd då klienten inte 

skött eller deltagit i uppgjort planering. Möjligheter till att utöva denna typ av kontroll kan 

vara nödvändig i de fall där det inte går att prioritera mellan ärenden men där det är möjligt att 

prioritera mellan arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som då ofta prioriteras är de som 

resulterar i missnöje om de inte utförs (Johannson, 2007, s. 75). Exempel på detta är 
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utbetalningar av ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten. Vid dessa fall kan kontrollerna av 

klienterna bli mindre rutinmässiga och görs då bara om socialsekreteraren upptäcker något 

som är avvikande. Reglerna inom en organisation bör upprätthållas då bristande kontroll kan 

påverka organisationens legitimitet (Johansson, 2007, s. 76; Lipsky, 2010, s. 65). 

Kontakten mellan frontlinjebyråkrat och klient kan ske på olika avstånd. Ju mer distans det är 

mellan frontlinjebyråkraten och klienten desto svårare är det för klienten att få gehör för sin 

individualitet. Ur en frontlinjebyråkrats aspekt fungerar distansen både som begränsning och 

skydd. Begränsningen innebär mindre informationsinhämtande och ytligare kontakt med 

klienten. Ur skyddsaspekt blir det lättare för en frontlinjebyråkrat att till exempel ge negativa 

besked desto större distansen till klienten är. Skyddet består inte bara av en fysisk distans utan 

även av en moralisk, frontlinjebyråkraten kan göra sig något avskärmad från de som tar 

konsekvenserna av de negativa beskeden för att på så sätt bli mindre påverkad av dem 

(Johansson, 2007, s. 76-77). Klientrelationen styrs även av dess varaktighet, det vill säga hur 

ofta kontakten sker, hur länge varje gång och över hur lång tidsperiod man har återkommande 

kontakter. Tätare kontakt ger ökat varaktighet som i sin tur ger klientens individualitet och 

särskilda omständigheter mer utrymme (Johansson, 2007, s. 77). Tätare kontakter kräver mer 

tid och organisationer med hög tidspress och många ärenden med samma handläggningskrav 

kan tvingas att prioritera bort kontakten med klienter för att ge mer tid åt handläggningsarbete 

(Johansson, 2007, s. 78-79). 
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Tidigare forskning 

För att hitta relevant forskning använde jag mig av databaserna DiVa, Libris, 

Stadsbibliotekets hemsida och Söderscholar. Mina sökord var ekonomiskt bistånd, aktivering, 

aktiveringspolitik, människobehandlande organisationer, socialtjänsten, socialtjänstlagen, 

uppsalamodellen samt handlingsutrymme. På Söderscholar begränsades träffarna till ämnena 

socialt arbete, social work och ekonomiskt bistånd. 

I genomgången av tidigare forskning har jag valt att fokusera på handlingsutrymme och tid 

och hur de kan påverka bedömningsarbetet. Jag presenterar också utvärderingar av effekten av 

aktiveringskrav. Jag redogör för de återkommande resultat jag funnit som visar att 

aktiveringskraven används på andra sätt än de till början var tänkt. Jag har valt att bara 

använda mig av forskning gjord i Sverige då lagstiftningar och riktlinjer skiljer sig mycket åt 

mellan olika länder. Att jämföra begreppet handlingsutrymme med forskningsresultat från 

andra länder kan därför bli svår då utgångspunkten för handlingsutrymmet baseras på andra 

lagar, riktlinjer och arbetsmetoder.  

Jag har valt att ta med tre IFAU-rapporter (Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering) då de specifikt berör aktuella aktiveringsinsatser i 

Stockholm.  

Handlingsutrymme 

Stranz (2007) konstaterar i sin doktorsavhandling ”Utrymme för variation”, där han studerat 

121 socialsekreterare och handläggare i 11 olika kommuner, att det finns tre viktiga faktorer 

som är avgörande för om en person är berättigad ekonomiskt bistånd. 1. lagen, 2. regelverk 

och 3. hur dessa lagar och regelverk tolkas. Han menar att den sammantagna effekten av mer 

eller mindre tydliga regelverk tillsammans med tolkningsutrymmet gör att rätten till 

ekonomiskt bistånd avgörs med ett omfattande utrymme för bedömningsskillnader (Stranz, 

2007, s. 12). Dessa bedömningsskillnader gör den praktiska tillämpningen i arbetet 

problematiskt på så vis att rättssäkerheten minskar i takt med att tolkningarna ökar. 

Handlingsfrihet och strukturella och/eller organisatoriska försök att minska dessa skillnader 

med hjälp av regler öppnar upp för att socialsekreterare själva tillmäter vissa regler mer värde 

än andra utan någon hieratisk princip. Detta kan leda till att bedömningsarbetet inte får 

utgångspunkt i socialsekreterarnas professionalitet utan även inkluderar hänsynstagande till 

faktorer som ligger i organisationens intresse som till exempel budget och arbetsbelastning. 

Det kan leda till att bedömningarna görs med inslag av personliga moraliska värderingar. 

Konsekvensen av dessa scenarier blir även att socialsekreterare distanserar sig från klienterna 
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och får därmed svårare att bedöma förutsättningar, behov och önskemål (Stranz, 2007, s. 

210). Hedbloms (2004) avhandling ”Aktiveringspolitikens Janusansikte” har som syfte att 

visa hur aktiveringspolitiken kan bidra till invandrade kvinnors och mäns process in på 

arbetsmarknaden och på vilka villkor. Hon har i avhandlingen visat att det görs 

könsstereotypiska bedömningar som har en normativ och moralisk värdegrund där klienten 

ses som objekt. Klienter delas in i kategorier efter till exempel kön, ålder eller hudfärg. Här 

görs skillnad på de som är inkluderade i aktivitetskraven och de som inte har behörighet (ibid. 

s 146-147, 149). Nybom (2012) har försökt identifiera logiken i bedömningen huruvida en 

klient ska aktiveras eller ej. Även hon finner att män i större utsträckning blir föremål för 

aktivering i förhållande till kvinnor (ibid., s. 64-65). Detta är exempel på hur handlingsfrihet 

och otydliga regelverk kan göra att bedömningsarbetet får inslag av personliga värderingar. 

Tid 

Hedblom (2004) uppmärksammar att tidsbrist kan resultera i en bristande dialog 

socialsekreterare och klient emellan. Hon menar att dialogen är grundläggande för det 

kontraktsförhållande som föreligger i handläggningen, det vill säga att klienten ska leva upp 

till de krav som ställs för att vara berättigad ekonomiskt bistånd. Bristande dialog kan leda till 

ett avstånd till klienten som gör att den ses som ett passivt objekt och klienten är i dessa fall 

en förlorare i kontraktsförhållandet där individuella behov och önskemål inte möts. I hennes 

studie visar det sig att det, trots ambitionen, är två av åtta studerade verksamheter som 

etablerat en sådan dialog (ibid., s. 113, 160-161). Nybom (2011) har i sin avhandling 

undersökt i vilket utsträckning deltagare i aktivering har kontakt med sina socialsekreterare.  

Resultatet visar att 17 % av de aktiverade klienterna uppgav att de hade personlig kontakt med 

sin socialsekreterare och intervjuade socialsekreterare i studien visade att majoriteten av de 

aktiverade personerna träffade sin socialsekreterare mindre än en timme i månaden (ibid., s. 

15). Förutsättningarna för dialog var alltså inte särskild goda.  

Ärendebelastning är den organisatoriska faktor som sammantaget har störst betydelse för 

bedömningsarbetet (Stranz, 2007, s. 202). Stranz (2007) diskuterar huruvida hög 

ärendebelastning kontra brist i arbetstid kan vara bidragande till att socialsekreterare inte har 

tid att detaljgranska varje enskild ansökan om ekonomiskt bistånd och konstaterar att 

majoriteten av de som medverkat i hans studie uppgav att de ägnar 75 % eller mer av sin 

arbetstid till att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd (ibid., s. 124, 146). Bristen av 

individuella bedömningar kan betyda färre sanktioner då ett felaktigt avslag kan betyda mer 

arbete för en socialsekreterare (ibid., s. 202). Det kan i sin tur vara bidragande till att personer 
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blir kvar i ett biståndstagande. I studien ”Vägar ur socialbidrag?” jämförs 4 kommuner med 

kortare perioder för personer som uppbär ekonomiskt bistånd med 4 kommuner med längre 

perioder. Det visar det sig att de kommuner med kortare perioder också är de kommuner som 

använder sig av sanktioner mest (Bergmark et al., 2013, s. 85).  

Bedömningar 

Socialsekreterares bedömningsarbete har en avgörande roll för en klients aktivering och 

huruvida denne blir mött i sina behov och föremål för en effektiv åtgärd. Studien ”Nedersta 

trappsteget” (2004)  har som syfte att beskriva och analysera aktiveringen av arbetslösa 

personer med ekonomiskt bistånd. Informationen är inhämtad från 204 svenska kommuner. 

Författarna beskriver att arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd helt är utelämnade till 

enskilda socialsekreterares bedömningar både vad det gäller handläggning och 

aktiveringsinsatser. De menar att detta gör att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd 

kan utsättas för ett mycket varierande utfall i praktiken av socialpolitik och ifrågasätter 

därmed rättssäkerheten i aktiveringen av arbetslösa personer (ibid., s. 9, 41, 51). 

Nybom (2008) har i en studie undersökt 372 klienter med olika egenskaper för att kunna 

urskilja hur deras socialsekreterare bedömt deras försörjningshinder (ibid., s. 159). Hennes 

utgångspunkt är den att socialsekreterares bedömningar är avhängiga på 3 institutionaliserade 

sätt att se på hjälpsökande personer. Dessa sätt lägger ansvaret för försörjningshindret på 1. 

individen själv som aktivt subjekt som ska bevisa sig arbetsvillig, 2. individuella faktorer till 

exempel bristande utbildning eller språksvårigheter där utgångspunkten är att arbete är en 

rättighet och inte en skyldighet, eller 3. strukturella förhållanden där personer ses mer som ett 

passivt objekt påverkbart av bland annat arbetsmarknadens utbud (ibid., s. 153-155). 

Socialsekreterarna i hennes studie bedömer att bristande utbildning är det vanligaste 

försörjningshindret följt av bristande arbetslivserfarenhet, båda individuella faktorer. Endast 

för en femtedel av klienterna anses försörjningshindret vara strukturellt (ibid., s. 160). 

Resultatet i studien visar på en bristande koppling mellan en persons försörjningshinder och 

behov och vilka typ av aktiveringsinsatser de blir föremål för. De vanligaste 

försörjningshindren var båda individuella vilket skulle kunna tyda på att insatserna även är 

anpassade efter individens behov. Detta motsägs dock av att det vanligaste 

försörjningshindret, över 50 %, enligt socialsekreterarna var brist på utbildning och 

arbetslivserfarenhet, trots det var det bara 10 % av de aktiverade klienterna som fick 

aktivering anpassad efter dessa försörjningshinder (Nybom, 2014, s. 40). 
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I Hedbloms (2004)  avhandling visar det sig att de som inte är behöriga till aktiveringsinsatser 

är kvinnor som beskrivs som arabiska och somaliska (ibid., s. 166). Anledningen till det är 

föreställningen hos socialsekreterare att många av kvinnorna i dessa grupper har en önskan 

om att vara ”hemmafruar”, något som i många fall inte stämmer (ibid., s. 127). Den stereotypa 

bedömning som görs av de arabiska och somaliska kvinnorna har visat sig kan ha en inlåsande 

effekt, de får inte ta del av insatser, trots att de i flera fall vill detta, detta leder till att en redan 

marginaliserad grupp exkluderas ytterligare (ibid., s. 180). Bristande dialog och bedömningar 

byggda på föreställningar bidrar till att individuella bedömningar av behov uteblir och detta 

kan resultera i att de som inte aktiveras får mindre i utbyte av kontraktsförhållandet än de som 

aktiveras. Marginaliseringen av den tidigare nämnda grupp kvinnor exemplifierar en allvarlig 

konsekvens av de könsstereotypiska bedömningarna som görs, särskilt om det innebär 

ytterligare svårigheter för dessa kvinnor att bli självförsörjande. 

 

Dahlberg et al. (2013) har i en IFAU-rapport undersökt hur deltagare på Jobbtorg i 

Stockholms stad ser på de stöd de får av personal på Jobbtorg och av sina socialsekreterare. I 

den framkommer att personer kan remitteras till Jobbtorg utan att ha träffat sin 

socialsekreterare, dyker personen sen inte upp på Jobbtorg kan detta vara grund för avslag på 

ansökan om ekonomiskt bistånd (ibid., s. 12). Det framkommer också att personal på 

Jobbtorgen upplever att socialsekreterare brister i sina bedömningar om vilka personer som 

remitteras dit, i och med att anmälan nästan sker automatisk finns en risk att personer som inte 

är Jobbtorgs målgrupp ändå hamnar där. Det framkommer även att deltagarna på Jobbtorg 

ofta upplever att de inte möts i sina behov eller önskemål (ibid., s. 54-55). 

Uppföljning och utvärdering av aktiveringskrav 

I studien ”Nedersta trappsteget” (2004) framkommer att majoriteten av kommunerna i studien 

inte vet hur många enskilda personer med ekonomiskt bistånd de har, hur länge de har 

ekonomiskt bistånd eller vilka faktorer som spelar in för huruvida det blir självförsörjande 

eller ej (Salonen & Ulmestig, 2004, s. 9). 2004 fanns det 800 aktiveringsprogram i Sverige där 

det nästan utan undantag saknades systematisk kunskap kring deras effekt, endast i 10 % av 

de kommuner som var med i studien har utvärderingar gjorts trots att rättssäkerheten och 

effekten av insatser skulle kunna öka i takt med att utvärderingarna gör det (ibid., s. 41). Även 

Bergmark et al. (2013) konstaterar i sin studie att majoriteten av de undersökta kommunerna 

ansåg att chefer och anställda har dålig insyn i effekterna på aktiveringen i relation till om de 

aktiverade blir självförsörjande eller till att stärka deras position på arbetsmarknaden, även i 
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dessa kommuner saknas systematisk uppföljning av aktiveringar (ibid., s. 75). Hjertner 

Thorén (2005) har gjort en fallstudie på två kommunala aktiveringsprogram och konstaterar 

att ingen av kommunerna har gjort någon systematisk utvärdering och det trots att ett av 

programmen funnits i 7 år när hennes rapport publicerades (ibid., s. 13). Socialstyrelsen och 

Länsstyrelserna gjorde 2005 på uppdrag av regeringen en undersökning av tillämpningen av 4 

kap 4 § SoL och konstaterar att av 45 kommuner med aktiveringsinsatser riktade till unga med 

ekonomiskt bistånd är det endast är 20% av kommunerna som har utvärderat insatserna 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 8).  

 

Milton och Bergström (1998) har studerat effekterna av aktiveringskrav. Deras studie 

omfattar sammanlagt 509 aktiverade personer från två kommundelarna där den ena utövar 

hårda krav och kontroller, den s.k. Uppsalamodellen, och den andra inte gör det (Milton & 

Bergström, 1998, s. 9). Det visar sig att Uppsalamodellen inte gör att personer uppbär 

ekonomiskt bistånd kortare tid än de i den andra kommundelen. De får inte heller i större 

utsträckning arbete eller påbörjar en utbildning (ibid., s. 22). Det som visar sig ha stor 

betydelse för ökad chans att bli självförsörjande är arbetslivserfarenhet och 

utbildningsbakgrund, både individuella faktorer, ej avhängiga respektive kommundelars 

arbetsmetoder (ibid., s. 23). En ytterligare yttre faktor som ökar chansen för en bidragstagare 

att få ett arbete är förändringar på arbetsmarknaden. Studiens information inhämtandes 1990 

och 1992, det visar sig att chansen att få ett jobb 1992 var en tredjedel så stor som den var 

1990. Studien visar även att chansen för en person i aktivering att få ett arbete är som allra 

störst inom det första året som personen har ekonomiskt bistånd (ibid., s. 19). Nybom (2014) 

finner i sin avhandling stöd för tidigare forskning som säger att sanktioner och obligatoriska 

aktivitetsinsatser kan ha negativ effekt på personer som står lång ifrån arbetsmarknaden men 

positiv för de som står nära (ibid., s. 40). Det kan betyda att de som står nära arbetsmarknaden 

rent tidsmässigt också är de som snabbare kommer att komma ut i ett nytt arbete, ett resultat 

som visar tendenser till att aktiveringskraven i sig kan göra det svårare för personer att få 

jobb.  

Aktiveringens andra funktioner  

I den forskning och de rapporter jag tagit del av framgår tydligt att aktivering inte bara 

används som ett stöd att stärka personers ställning på arbetsmarknaden. I aktiveringen finns 

också en möjlighet till kontroll av klienten, både att få den att leva upp till de krav som ställs 

för att vara berättigad ekonomiskt bistånd men också som ett sätt en metod att fostra klienten. 
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I ”Det nedersta trappsteget” (2004) konstateras att vissa kommuner i studien använder 

aktivering som kontrollmetod när man till exempel misstänker att en klient jobbar svart eller 

har ett missbruk (ibid., s. 40). Hjertner Thorén (2005) beskriver hur sanktioner kan användas i 

syfte att åstadkomma ett samarbete klient och socialsekreterare emellan (ibid., s.19).  Även 

Bergmark et al. (2013) konstaterar att i samtliga kommuner som ingick i deras studie används 

sanktioner som incitament och för att frammana samarbete (ibid., s. 73). Deras studie visar 

även att en faktor som förbättrar aktiverade personers möjlighet att komma ut på 

arbetsmarknaden är genomgripande kontroller av de aktiverade (ibid., s. 65-66). Här finns 

alltså stöd i att i alla fall kontrollen i sig skulle kunna vara gynnande för de aktiverades 

möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, dock säger det inget om själva effekten av 

innehållet av aktiveringen.  

Hedblom (2004) menar att klientrelationen kan präglas av inslag av fostran. Hon beskriver 

vidare aktivering som en metod att förhindra passivitet (ibid., s. 113, 181). Aktivering 

används som en typ av social träning som att till exempel komma upp på morgonen, lära sig 

om samspelet på en arbetsplats och att upprätthålla rutiner som fodras för ett arbete (Salonen 

och Ulmestig, 2004, s.40, 84; Bergmark et al, 2013, s. 75). I en IFAU-rapport från 2008 med 

syfte att undersökta effekterna av aktiveringskrav i Stockholms stadsdelar framkommer att 

aktiveringen även kan ha som syfte att minska det positiva värdet för en klient att inte behöva 

gå till ett jobb samt en kontroll av personen under den tid den har i frånvaron av ett arbete 

(Dahlberg et al, 2008, s. 4). 

Hjertner Thorén (2005) skriver att närvarokravet på vissa aktiveringar fyller ett syfte i sig då 

de aktiverade personerna är under personalens kontroll när det är där, hon konstaterar vidare 

att de personer som upplevs vara omotiverade är de som kontrolleras hårdast. En av hennes 

slutsatser i rapporten är att kommunal aktiveringspolitik inte nödvändigtvis förbättrar 

personers chanser att få arbete då fokus snarare ligger på att kontrollera deras rätt till 

ekonomiskt bistånd (ibid., s. 15, 18, 22). Hjertner Thoréns (2005) slutsats kan kopplas till det 

som Nybom (2014) diskuterar, huruvida en sanktion kommunicerar ett ifrågasättande av 

klientens arbetsmotivation och då indirekt ifrågasätter personens rätt till ekonomiskt bistånd 

istället för att gynna klientens utveckling mot arbetsmarknaden (Nybom, 2014, s. 41).  

Aktivering kan även användas för att kontrollera inflödet av ärenden genom att fungera som 

ett avskräckande exempel, särskilt i kombination med sanktioner. Detta ska göra att endast det 

personer som verkligen behöver ansöka om ekonomiskt bistånd gör det (Nybom, 2014, s. 27). 

Det kan användas på samma sätt för att få personer att sluta ansöka om ekonomiskt bistånd 

om de upplever kraven för hårda (Dahlberg et al., 2008, s. 5). 
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Metod 

Analysen i en kvalitativ studie ska identifiera variation, strukturen och/eller processen i den 

identifierade företeelsen, egenskapen eller innebörden (Starrin, 1994, s. 21). Metoden jag har 

valt att använda är semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (Bilaga 1). Metoden 

är passande då meningen och betydelsen av det studerande fenomenet är vad som söks snarare 

än fenomenets förekomst och fördelning i en definierad befolkning (Westman, 1999, s. 23). 

Metoden synliggör den mening mina respondenter ger det studerande fenomenet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012, s. 253). Intervjuerna har inte haft karaktären av ett 

öppet samtal, då ett fritt samtal skulle vara för tidskrävande att i efterhand hantera, och inte 

heller av ett slutet frågeformulär, då det kan styra svaren på ett sätt som gör att 

intervjupersonerna inte ger uttryck för sina upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). 

Rubrikerna i min intervjuguide är bakgrund, organisation, arbetet, klient, förändringsarbete 

och självbestämmande. Formuleringen av frågorna är öppna för att öka chansen att 

respondenterna ger mig uttömmande svar av reflekterande och beskrivande art. Under 

intervjuerna har det även, utifrån rubrikerna, funnits möjlighet att ställa följdfrågor för att 

intervjupersonerna ska kunna förtydliga eller utveckla de svar de gett. I vissa fall har jag, efter 

avslutat svar, själv sammanfattat vad respondenterna sagt för att se om det jag uppfattat 

stämmer. Med detta kommer risken att lägga ord i respondenternas mun men det ökar också 

chansen att göra svaren mer entydiga vilket gör grunden för analysen säkrare då svaren kan 

bli mer relevanta för det som studien avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 175). 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats, det är den utskrivna texten som senare varit 

föremål för min analys (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45).  

Avgränsningar 

Min studie är upplagd som en kollegiegranskning, det vill säga att intervjuerna är utförda med 

personer på min arbetsplats. Mitt intresse ligger i att punktmarkera en specifik arbetsplats och 

kartlägga de upplevelser som påverkar hur arbetet utförs där för att få en bättre förståelse för 

hur socialsekreterare upplever sitt arbete. Med stöd i utvalda teorier analyseras mina kollegors 

beskrivningar med förhoppning att abstraktionen ska belysa hur arbetet inom socialtjänsten 

kan se ut och varför det kan se ut så. Resultatet kan ha ett utbildande syfte för personalen på 

min arbetsplats då analysen av beskrivningarna kan belysa problematik som annars inte blivit 

synlig.  
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Urval  

Urvalet är avgränsat till yrkesverksamma socialsekreterare inom individ- och 

familjeomsorgsenheten. I samtliga respondenters arbetsuppgifter ingår att jobba motiverande 

med personer som ansöker om ekonomiskt bistånd för att öka deras möjligheter att bli 

självförsörjande samt att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd. Urvalet består av 5 

personer som alla är utbildade socionomer och arbetar på samma arbetsplats utefter samma 

lagar och riktlinjer. På så vis är urvalet strategiskt och målinriktat då jag vänt mig till personer 

som är relevanta för syftet (Bryman, 2011, s. 434). Urvalet är ett bekvämlighetsurval på så vis 

att jag använt mig av personer som för tillfället funnits tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). 

Urvalet är en relativt homogen grupp på samma arbetsplats vilket minimerar representationen. 

Då detta är en kvalitativ studie och avsikten är att göra mer djupgående analyser är 

representativiteten i urvalet inte av lika stor betydelse som vid en kvantitativ studie, detta 

behöver därför inte vara ett urvalsproblem (Bryman, 2011, s. 433). Resultatet av studien kan 

senare användas i en jämförande studie mellan stadsdelar och på så sätt sättas i relation till hur 

socialsekreterare på andra arbetsplatser beskriver och upplever sitt arbete.  

Under ett möte på arbetsplatsen informerades de 14 anställda om ämnet studien skulle 

behandla, de fick sedan frågan om någon kunde tänka sig att ställa upp. För att öka chansen 

för anonymitet bland intervjupersonerna ombads de som ville ställa upp att skicka ett mail till 

mig för att boka in en tid för intervjun. Av 14 tillfrågade ställde 5 personer upp. Urvalet är 

självselektivt, detta kan betyda att resultatet påverkas genom de endast är personer som 

intresserat sig så pass för ämnet att de ville ställa upp (Esaiasson et al., 2012, s. 189). 

Anonymiteten blir begränsad då urvalet skedde ur en relativ liten grupp människor som alla 

var medveten om att studien utfördes. En problematisering kring detta kommer under de 

efterföljande rubrikerna.  

Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en studie handlar om huruvida studien undersöker det den påstås undersöka. I en 

kvalitativ studie handlar detta om huruvida den metod som används är ändamålsenlig för det 

man avser att göra (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). För att öka validiteten i min studie är 

det viktigt att intervjun består av tydliga och framför allt öppna frågor (Lilja, 2005, s. 296). 

Öppna frågor är viktigt för att öka chansen att mina teoretiska anspråk ska stämma med 

genomförandet av studien. Frågor som inleds med ”hur?” kan öka chansen för beskrivande 

svar. Frågor som inleds med ”varför?” kan tendera att den man intervjuar känner sig ifrågasatt 



 

 
23 

eller att den ställs till svars (Becker, 2008, s. 69-70). Frågorna i min intervjuguide har bland 

annat inletts med ”hur” eller med en uppmaning att beskriva vissa företeelser.  

 

Reliabilitet beskrivs som forskningsresultatets tillförlitlighet och handlar om huruvida samma 

forskningsresultat skulle kunna återskapas av andra forskare vid andra tidpunkter. I en 

kvalitativ studie är det i regel svårt att kontrollera reliabiliteten då resultatet är avhängigt den 

enskilde forskarens tolkningar av svaren vilket gör det svårt att undvika godtycklig 

subjektivitet. Ett sätt att öka reliabilitet är att ställa tydliga frågor. Det minskar risken för att 

de intervjuade tolkar frågorna på olika sätt och därmed svarar på olika frågor fast det fått 

samma fråga ställda till sig (Lilja, 2005, s. 294). Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att spela 

in intervjuerna, detta för att det ger möjlighet till att gå tillbaka och lyssna igen och på så sätt 

öka chansen att de intervjuades svar uppfattas korrekt (Lilja, 2005, s. 390). En för stark 

tonvikt på hög reliabilitet kan dock vara hämmande för forskarens kreativitet och på så sätt 

minska tolkningsutrymmet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295-296). I min studie har jag både 

använt mig av tydliga frågor och av inspelningar. För att kontrollera reliabilitet av inspelad 

intervju kan två personer transkribera samma stycke för att sedan mäta kvantitativa skillnader, 

då jag skriver uppsatsen själv och är mån om anonymitet har jag inte haft möjlighet att göra 

detta (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 225). Något som dock kan öka reliabiliteten i min studie 

är att jag efter transkriberingen åter gått igenom materialet för att utesluta möjliga 

otydligheter. Något som kan minska reliabiliteten är det faktum att jag intervjuat mina 

kollegor, detta kan ha gjort att jag fått tillgång till information som en annan intervjuare inte 

skulle få tillgång till eftersom min relation till respondenterna kan förväntas påverka hur de 

svarar. Detta minskar alltså chansen för att samma resultat skulle nås om studien utfördes av 

en annan person.  

Objektivitet 

I och med att jag intervjuat mina kollegor minskar min objektivitet avsevärt. Jag har samma 

arbetsuppgifter som de jag intervjuat vilket gör att jag inte kan anses opartiskhet inför ämnet 

jag skriver om. Däremot tror jag att min förförståelse har gjort uppsatsens resultat mer 

givande då jag är insatt på ett sätt som en person som inte arbetar med ämnet är. Jag har 

således inte behövt göra lika mycket efterforskning för att sätta mig in i ämnet utan har kunnat 

fokusera desto mer på utformning av frågor, resultat, analys och diskussion. I och med min 

subjektivitet finns risken att mina respondenters svar blir begränsade av att de pratar med en 

kollega. De kan censurera sig själva för att det inte känner sig bekväma med att prata om sina 
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arbetsförhållanden med en arbetskamrat, detta kan påverka både validiteten och reliabiliteten i 

min studie. Något som jag däremot tror är positivt med att jag är en kollega är dels att 

samtalet bygger på en gemensam förförståelse vilket jag tror ökar informationsinsamlingen 

under intervjuerna och att intervjuerna kan bli mer avslappnade då jag är ett bekant ansikte för 

dem. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet kan beskrivas som överförbarhet och innebär i vilken utsträckning resultatet 

i en studie kan antas gälla i andra situationer och populationer. Kvalitativ forskning är ofta 

inte upplagd för en systematisk generalisering. Systematisk generaliserbarhet är dock inte 

nödvändigt för att forskningsresultat ska vara användbara då kvalitativa studiers 

generaliserbarhet vanligen baseras på att resultatet i studien på ett meningsfullt sätt kan 

överföras på liknande situationer och personer (Thernulf Nyhlin, 1999, s.107; Starrin, 1996, s. 

214-215). Då de socialsekreterare jag intervjuat alla arbetar utefter samma lagar och riktlinjer 

som andra socialsekreterare på andra arbetsplatser antas mitt resultat i viss mån på ett 

meningsfullt sätt kunna överföras till dessa personer och platser. 

Tillvägagångssätt  

Av totalt fem intervjuer som utfördes under 3 veckor gjordes fyra på arbetsplatsen och en 

hemma hos en av respondenterna. Intervjuerna spelades in med samtycke från samtliga 

respondenter och varade mellan 40 minuter och 1 timme. Intervjuerna transkriberades samma 

dag, eller dagen efter de genomfördes. Transkriberingarna resulterade i 60 sidor text som 

sedan blev studiens empiriska underlag. Underlagets bearbetning inleddes med att jag efter 

transkriberingen gick igenom texten igen och fetmarkerade de svar som jag ansåg passande 

för uppsatsens syfte och frågeställning, detta för att söka efter relevanta citat för att avtäcka 

kvalitativa skillnader i respondenternas beskrivningar (Starrin, 1994, 125). Efter det 

sorterades de utvalda citaten efter rubrikerna i intervjuguiden, detta för att tydliggöra och 

kontrastera likheter och skillnader i mina respondenters svar på ett mer systematiskt sätt 

(Starrin, 1994, s. 126). Citaten sorterades efter det utefter teman som jag identifierade som 

återkommande och tydliga i intervjuerna. Många citat raderades då det endast var 

respondenternas svar inom frågeställningens begränsning som var det som var relevant. Jag 

skapade sedan beskrivningskategorier utefter de teman jag identifierat för att återge 

respondenternas svar mer abstrakt för att tydligare se mönster (Starrin, 1994, .s 127). Det sista 

jag gjorde var att skapa de rubriker som sedan användes i resultat- och analysdelen med 

respektive underrubriker. Här gjorde jag även en analys av hur rubrikerna var relaterade till 
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varandra för att sätta dem i en logisk följd (Starrin, 1994, s. 127). Rubriker i resultat- och 

analysdelen är tid med underrubrik tid och individuella bedömningar samt handlingsutrymme 

med underrubrikerna handlingsutrymme och individuella bedömningar och handlingsutrymme 

och individuella krav och kontroller och slutligen målet med aktivering.   

Etiska överväganden  

Nedan följer en genomgång av fyra grundläggande individskyddskrav som enligt 

Vetenskapsrådet ska följas vid bedrivandet av forskning (Vetenskapsrådet, 2002):  

 

Informationskrav 

Informerat samtycke innebär att de intervjuade är informerade om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Innan intervjuerna informerades mina respondenter om att jag 

skulle skriva ett examensarbete i socialt arbete som skulle handla om förändringsarbete och 

individuella bedömningar. Under intervjusituationen inledde jag med att berätta vilka rubriker 

som fanns med på min intervjuguide för att rama in intervjun. Jag valde att inte ge mer 

information än så då jag inte ville att svaren skulle styras av mer information eller äventyra 

studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 108). Jag ansåg inte 

att det fanns någon etisk problematik i den information jag valde att inte lämna ut då det 

gjordes för att öka chansen till mer reflexiva svar från respondenterna. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själv har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

de när som helst får avbryta den (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

107). Mina respondenter informerades vid intervjutillfället om att medverkan var frivillig och 

att de när som helst kunde välja att dra sig ur.  

 

Konfidentialitet   

Konfidentialitet handlar om att skydda intervjupersonernas integritet och att inhämtad 

information ska skyddas från att andra kan ta del av den (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12; Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 109). För att skydda intervjupersonernas integritet togs namn och 

annan beskrivande information som till exempel ålder och kön bort, detta då den är irrelevant 

för mitt resultat. Jag har valt att ta bort geografiska beskrivningar för att inte avslöja vilken 

stadsdel socialsekreterarna arbetar i, dock framgår det vilken stad det rör sig om då studien 

nämner Jobbtorg som endast finns i Stockholm. Eftersom deltagarna delar arbetsplats är 
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risken för avanonymisering och igenkänning större än om jag intervjuat personer från olika 

arbetsplatser. Jag har inte berättat för intervjupersonerna vilka andra som valt att ställa upp 

men varit medveten om att det inte varit omöjligt att för andra kollegor lista ut vilka som gjort 

det då de flesta intervjuer skett på arbetsplatsen. Riskerna som kommer med ett 

forskningsdeltagande bör vägas upp av eventuella fördelar resultatet av forskningen kommer 

med (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). Chansen för mina deltagare att bidra till förbättrad 

arbetssituation genom att belysa viss problematik kan tänkas väga upp risken för att 

anonymitet röjs. De inspelade intervjuerna och transkriberingarna av dessa har förvarats på 

min dator som ingen annan än jag har tillgång till.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlad information endast får användas till studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Mina respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in 

samt informerades om att inspelningarna inte skulle användas för något annat än min uppsats 

samt att de inspelningarna skulle raderas när jag inte längre hade användning för dem.  
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Resultat och analys 

Resultatet av mina intervjuer redovisas nedan och analyser görs i förhållande till teori och 

tidigare forskning under följande rubriker: tid, tid och individuella bedömningar, 

handlingsutrymme, handlingsutrymme och individuella bedömningar, handlingsutrymme och 

individuella krav och kontroller och målet med aktivering.  

Tid 

På frågan om några av mina respondenters arbetsuppgifter var viktigare än andra kom det 

fram att de upplevde förändringsarbetet som viktigt men att handläggningsarbetet av 

ansökningar om ekonomiskt bistånd var det som prioriterades.  

 

”Att vägleda människor mot en annan försörjning än försörjningsstöd är väl min primära 

uppgift men under tiden, vilket är den arbetsuppgift som tenderar att vara den mest 

tidskrävande är den administrativa delen med handläggning och utredning.” 

 

”Det är organisatoriska hinder eller problem att man håller på med alldeles för mycket 

administrativa arbetsuppgifter istället för det man skulle vilja fokusera på 

(förändringsarbete).” 

 

”(…)handläggningsarbetet är den viktigaste uppgiften för att det handlar om att få ut pengar 

till människor så att de kan leva, det tar upp en stor del av arbetstiden, mer än vad man 

kanske hade önskat.” 

 

Samtidigt gavs det uttryck för att de har ett begränsat inflytande över sina klienters 

förändring. 

 

 (…)det är inte ett mirakel att träffa mig och göra en planering och sen bara helt plötsligt kan 

man komma vidare (till självförsörjning) bara för det.” 

 

Socialsekreterarna påpekade klientens eget ansvar över att lösa sin situation och att det inte i 

första hand är socialsekreteraren som ska göra detta.  

 

”(…)men det mesta ansvaret det ligger ju på klienten själv jag kan inte hitta ett jobb åt dem 

(…) mycket ligger ju på dem själva att lösa sin situation” 
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”(…) delar av förändringsarbetet är jag kanske inte är helt inblandad i det men det är upp till 

dem själva att lösa det.” 

 

Respondenterna upplevde att det råder tidsbrist för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

Socialsekreterarna prioriterar arbete med utbetalning av ekonomiskt bistånd framför 

förändringsarbete och uttrycker att detta tar mer tid än önskat. Socialsekreterarna uttrycker 

även att deras inflytande i förändringsarbetet är begränsat och att förändringen är klienternas 

egna ansvar. Nyboms (2008) forskning om bedömningar av försörjningshinder visar att de 

flesta socialsekreterarna i hennes studie bedömde sina klienters försörjningshinder som 

individuella, det vill säga något som låg hos dem själva. Även många av socialsekreterarna i 

Salonen och Ulmestigs (2004) studie anser att arbetslösheten är ett problem på individnivå.. 

Att en socialsekreterare anser att klienten själv har det primära ansvaret för att lösa sin 

situation och att socialsekreterares inflytande är begränsat kan förklara varför 

förändringsarbetet bortprioriteras.  

Ur ett teoretiskt perspektiv är det enligt Johansson (2007) en logisk bortprioritering att göra. 

Lagen lämnar utrymme för en mindre grad av specialisering vilket i sin tur betyder att arbetet 

med klienterna kan bli mer tidskrävande än vid en högre grad av specialisering. I praktiken 

verkar det dock vara så att tiden inte räcker till för att ta hänsyn till alla de faktorer som lagen 

lämnar utrymme för. Det gör att socialsekreterarna själva gör bedömningen om vilken 

arbetsuppgift som måste prioriteras för att tillgodose klienterna behov, i detta fall utbetalning 

av ekonomiskt bistånd. Ur ett intresseorienterat perspektiv är denna prioritering också logisk 

då utebliven utbetalning kan innebära mer arbete för en socialsekreterare då konsekvensen 

kortsiktigt blir större för klienten än vad konsekvensen av uteblivet förändringsarbete blir. 

Tidigare redovisad forskning av Stranz (2007) visar att ärendebelastning är den 

organisatoriska faktor som sammantaget har störst betydelse för bedömningsarbetet. 

Ärendebelastning och tidsbrist för de intervjuade socialsekreterarna i min studie visar sig 

också påverka sättet de utför sitt arbete på. En slutsats man skulle kunna dra av detta är att 

tidsbristen orsakar en oavsiktlig specialisering vilket gör att många av de faktorer som behövs 

för att kunna göra en individuell bedömning om en klients förutsättningar, behov och resurser 

inte får det utrymme som är nödvändigt. Denna slutsats stämmer även med Johanssons (2007) 

teori som säger att ju mer specialiserad en organisation är desto mindre tid kräver varje 

ärende. Här visar det sig alltså även vara omvänt, ju mindre tid socialsekreteraren har för varje 

ärende desto större blir specialiseringsgraden. Att prioritera bort arbetsuppgifter som är mer 
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tidkrävande går också i linje med arbetssättet inom en frontlinjebyråkrati. Att inte se en klient 

som en individ är som tidigare nämnt en förutsättning för masshanteringen av dem. Vid en 

tidsbrist kan det vara så att en frontlinjebyråkrati inte kan erbjuda annat än utbetalning av 

ekonomiskt bistånd, då är det endast de faktorer som är nödvändiga för den arbetsuppgiften 

som det kommer att tas hänsyn till.  

Tid och individuella bedömningar 

Mina respondenter beskriver problem med att möta klienter med individuella behov och 

önskemål. 

 

”(…)en klient som kommer hit måste anpassa sig efter någon form av regelverk och 

omständigheter så jag försöker lägga min professionalitet i att försöka komma så långt på 

vägen mot klienten som möjligt.” 

 

” Klientens önskemål kan vara ett hinder i  

arbetet.” 

 

”(…)dels har jag inte tillräckligt med tid och sen är det ett samspel med en annan person. Det 

är svårt att nå en gemensam nivå. Från att ha helt olika syn ska man komma överens.” 

 

Socialsekreterarna jag intervjuade gav uttryck för komplexiteten av att vara styrd av regelverk 

och att arbeta med människor som behöver bli mötta i sina behov. Detta tillsammans med 

tidsbrist kan påverka relationen till klienten och huruvida individuella bedömningarna utförs.  

Hedblom (2004) beskriver kontraktsförhållandet mellan socialsekreterare och klient i sin 

avhandling. Förhållandet är karaktäriserat av att socialsekreteraren ställer krav på sin klient att 

”rätta sig i leden” för att vara berättigad ekonomiskt bistånd. Enligt Lipskys (2010) teori om 

frontlinjebyråkraten kommer också klienten att göra det som socialsekreteraren kräver. 

Klienten anpassar sig efter regelverket och får därmed tillgång till de resurser som 

socialsekreteraren har möjlighet att fördela. Ju längre en klient är ifrån organisationens 

regelverk desto mer arbete krävs från socialsekreteraren, därför kan en klients önskemål ses 

som ett hinder. Det blir då svårt att ta hänsyns till det som framkommer i 4 kap 4 § att insatser 

ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. 

Hedblom (2004) menar att dialogen är avgörande för hur relationen mellan socialsekreterare 

och klient ser ut och enligt henne krävs tid och tillgänglighet för att etablera en dialog. Tid är 

något som visat sig vara en bristvara för socialsekreterarna. Tidsbristen kan förhindra 
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dialogen vilket leder till en försämring i relationen mellan klient och socialsekreterare, detta 

kan i sin tur leda till ett avstånd till klienten där behov och förutsättningar bli svårbedömda. 

Ur en frontlinjebyråkrats synvinkel fungerar distansen både som begränsning och skydd. 

Begränsningen innebär mindre informationsinhämtande och ytligare kontakt med klienten, 

under en tidspress används begränsningen som ett sätt att hantera arbetssituationen genom att 

prioritera bort klientkontakten, även detta enligt Johanssons (2007) teori om avstånd. Detta är 

även något som Stranz (2007) tar upp i sin avhandling, tidspress är något som gör att 

socialsekreterarna får svårare att sätta sig in i enskilda individers behov. Johansson (2007) 

skriver om avståndet mellan socialsekreterare och klient, ju mer distans det är mellan 

frontlinjebyråkraten och klienten desto svårare är det för klienten att få gehör för sin 

individualitet.  

 

Som en lösning på problemet med tidsbristen tyckte en av de intervjuade att det finns vissa 

arbetsuppgifter som kan utföras av andra personer för att avlasta socialsekreteraren.  

 

”(…)vissa yrkesroller skulle kunna ta över vissa administrativa funktioner som vem som helst 

skulle kunna göra som inte skulle påverka kvalitén på mitt arbete (…) som verkligen inte 

fyller ett syfte för klienten att jag utför. (…) det skulle inte påverka min helhetssyn på 

klientens ärende eller så.” 

 

Detta är intressant då vissa arbetsuppgifter som ingår i en socialsekreterares jobb inte utövas 

på det sätt som beskrivs i Lipskys (2010) teori om frontlinjebyråkrati. Den makt som har 

fördelats från organisationen, bland annat förtroendet att göra bedömningar, till 

socialsekreteraren utövas inte i alla arbetsuppgifter, ändå är det inte dessa arbetsuppgifter som 

prioriteras bort. Arbetsuppgifter som att till exempel sortera in papper i klienters akter är 

något som är både tids- och resurskrävande och lika gärna skulle kunna göras av någon annan. 

Det är kanske inte den arbetsuppgift som prioriteras främst men den går inte att prioritera bort 

i samma utsträckning som förändringsarbetet. Organisationen har enligt Johansson (2007) 

intresse av att bibehålla en rättssäker ordning och hög legitimitet, i detta fall sker det genom 

att hantera inkomna handlingar och sortera dessa och detta prioriteras framför klienternas 

behov av ett aktivt förändringsarbete.  
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Handlingsutrymme  

De flesta av de intervjuade socialsekreterarna tar upp det faktum att det finns en viss 

problematik kring socialtjänstlagens tolkningsbarhet och att dessa tolkningar sedan utformar 

riktlinjer.  

 

”Det finns ju riktlinjer utformade för att hur man ska jobba med ekonomiskt bistånd och sen 

blir det praxis, och sen så gör man en tolkning av kraven och det blir praxis på en 

arbetsplats, chefen sätter sin prägel.” 

 

”(…) socialtjänstlagen är en ramlag som är tolkningsbar och det blir även en tolkning utifrån 

de riktlinjer som finns, men det ska ju vara lagstadgat, det ska inte vara godtyckligt.(…)jag 

kommer tillbaka till att vi jobbar med människor. Det ska vara en bedömning för den 

människan samtidigt som det ska finnas en rättssäkerhet för alla så inte vissa särbehandlas.” 

 

Det finns också uttryck för en viss brist på, att med hjälp av handlingsutrymme, kunna göra 

undantag anpassade efter klienters önskemål och behov.  

 

”Det här låter jättebra för dig men jag kan inte tillåta det här för att så säger socialtjänstens 

regler, dels lagen och sen socialtjänstlagen.” 

 

Några socialsekreterare upplever en begränsning i sitt handlingsutrymme när det kommer till 

att ställa individuellt anpassade krav. 

 

”(…) jag skulle säga att utifrån att kraven är rätt fyrkantiga det finns inte så mycket 

flexibilitet som man kanske skulle vilja.” 

 

Det upplevs även som att det finns en konflikt i att försöka arbeta motiverande med sina 

klienter och samtidigt ställa krav. 

 

”(…)det kan väl vara lite svårt utifrån ett förändringsarbete. Först ställer jag krav sen säger 

jag vad vill du göra i och så säger dom det här vill jag göra och så säger jag nej det får du 

inte göra för det berättigar inte försörjningsstöd.” 
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Respondenterna menar att riktlinjerna i sig kan vara hämmande när det kommer till att göra 

individuella bedömningarna och att det finns en viss godtycklighet i hur bedömningarna görs. 

Det finns även uttryck för att tolkningar i flera led, från lagen till riktlinjer till praktik, i sig 

öppnar upp en risk för rättsosäkerhet. Socialsekreterares handlingsutrymme utgår från 

lagstiftning, riktlinjer gällande i kommunen och rådande praxis och kommer med ett visst 

mått av rättsosäkerhet, bland annat genom att socialsekreteraren ges en möjlighet att styra och 

anpassa tillämpningen av regler och implementeringen av nya politiska beslut och direktiv 

(Dellgran, 2015, s. 178-179). Enligt Johansson (2007) är ramstyrd reglering med flexibel 

tillämpning ultimat för individ- och situationsanpassning. Detta för att bäst möta en klients 

behov, dock medför denna tillämpning ett visst mått av rättsosäkerhet. Alternativet är en 

detaljstyrd reglering med strikt tillämpning vilket inte lämnar mycket utrymme för 

individuella bedömningar (Johansson, 2007, s. 63). Detta verkar vara den problematik som 

socialsekreterarna jag intervjuat sätter fingret på. Handlingsfrihet som hämmas med riktlinjer 

kan göra att socialsekreterare tillmäter vissa regler mer värde än andra. Detta kan göra att 

bedömningarna istället för att ha utgång i socialsekreterarens profession har utgång i 

organisationens intresse och att de kan göras med personliga moraliska värderingar. Detta 

menar Stranz (2007) gör att den sammantagna effekten av mer eller mindre tydliga regelverk 

tillsammans med tolkningsutrymmet gör att rätten till ekonomiskt bistånd avgörs med ett 

omfattande utrymme för bedömningsskillnader (Stranz, 2007, s. 12). 

En alltför tydlig reglering från organisationen blir problematisk då man måste bortse från 

individen medan en alltför lös tolkning av lagen medför en risk för rättsosäkerhet. En balans 

där emellan verkar vara svår att uppnå. Socialsekreterarna verkar dock ha gjort är en 

prioritering av organisationens intresse genom kontroll av klienterna genom att inte informellt 

tänja på sitt handlingsutrymme.  

Handlingsutrymme och individuella bedömningar 

Det visar sig att när en socialsekreterare tar emot en klient har en bedömning redan gjorts 

huruvida klienten är arbetsför eller ej. En av socialsekreterarna uttrycker detta på följande 

sätt:  

 

”Jag utgår ifrån information som jag redan har som jag får från olika handlingar som jag 

kräver in. Det kan vara läkare, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg. Är det en remiss från 

mottagningen som frågat den personen, då har bedömningen gjorts på vad den personen 

berättar.” 
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När socialsekreterarna får frågan huruvida individuella bedömningar görs för att anpassa en 

aktivering framgår att det görs, men att det är Jobbtorg som står för bedömningsarbetet. 

 

”(…)det tycker jag att vi gör med hjälp utav Jobbtorg (…) vi har lejt ut den funktionen. Så att 

vi utifrån att de gör det åt oss och att vi ändå har koll på dem (klienterna) så tycker jag det 

görs (individuella bedömningar).” 

 

”Jag tänker Jobbtorg, de arbetar ju så. Individanpassat och härifrån så remitterar vi också 

folk utifrån personens förutsättningar. (…) där får de hjälp att kanske hitta en praktikplats 

som är anpassad efter en persons behov och förutsättningar.” 

 

Socialsekreterarna uppger att de gör bedömningar på vilken förmåga klienterna anses ha och 

detta är utgångspunkten i vilka krav som kan ställas. 

 

”Utefter den förmåga som man lyckas utreda hos klienten så ställs det ju högre krav därefter 

på vad man ska uppnå.” 

 

Socialsekreteraren kan göra en bedömning om vad en klient anses klara av och kan basera ett 

beslut om ekonomiskt bistånd på detta. 

 

”Utifrån en individuell bedömning så kanske man kommer fram till att den här personens 

förmågor och utifrån situation så kan vi ställa så här pass höga krav. Den här personen är 

inte berättigad för den har haft alla möjligheter att uppfylla kraven utifrån vad vi kan se.” 

 

Efter socialsekreteraren gjort denna bedömning är det upp till klienten att leva upp till de 

kravs som ställs. Detta kan betyda att ytterligare individuella bedömningar är nödvändiga 

endast när de föregående bedömningarna motbevisas. På frågan när individuella bedömningar 

görs handlar det nämligen ofta om den bedömning som görs när en person riskerar att få ett 

avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd då personen ej anses uppfylla de krav som 

ställts.  
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”När personer riskerar avslag skulle jag säga.” 

 

”(…) individuell bedömning görs när någon som inte riktigt verkar uppfylla kraven.” 

 

”En bedömning om varför man inte följer kraven ska alltid göra. (…) individuell bedömning 

av vad som lett fram till att personen inte följer kraven.” 

 

När socialsekreteraren tar emot sin klient första gången har bedömning rörande arbetsförhet 

redan gjorts. Egenskaper har skalats av och klienten presenteras som till exempel 

arbetssökande, klienten beskrivs med ett ord, något som underlättar socialsekreterarens vidare 

bedömningsarbete. Specialiseringsgraden inom organisationen kan ha bidragit till att ingen 

annan bedömning är nödvändig. Socialsekreteraren förlitar sig på att Jobbtorg placerar 

klienten i lämplig aktivering och denna följs upp genom att socialsekreteraren kontrollerar att 

klienten gör det den ska enligt ställda krav. Som tidigare nämnt är handläggningen av 

ansökningar om ekonomiskt bistånd en prioriterad arbetsuppgift då den anses vara viktigast 

och resulterar i störst kortsiktiga konsekvenser för klienten. Enligt Johanssons (2007) teori om 

intresseorientering tenderar dessa arbetsuppgifter bli rutinmässiga med en sänkt kontrollnivå 

som i sin tur kan resultera i att socialsekreteraren endast utför kontroller om något avvikande 

upptäcks. I detta fall är det avvikande en klients eventuella misskötsel av sin aktivering som 

kan leda till ett avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd. Denna typ av avvikelse är ur 

organisationens intresse viktig att kontrollera då bristande kontroll enligt Johansson (2007) 

kan leda till att organisationens legitimitet blir lidande.  

Handlingsutrymme och individuella krav och kontroller 

Socialsekreterarna upplever att deras handlingsutrymme begränsar de undantag de kan göra 

när det kommer till att ställa krav och hur dessa sedan kontrolleras. Mina respondenter gav 

uttryck för att det finns önskemål om att kunna lita mer på vad klienten säger istället för att 

behöva kontrollera klientens sysselsättning på annat vis.  

 

”(…) man skulle lita på klienten att det gjort vad de ska.” 

 

”(…) jag kanske accepterar det om personen på något sätt kan redovisa att den personen har 

(sökt jobb) men jag tror inte att det skulle gå hem här. 
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Samtidigt visar sig möjligheten till kontroll vara ett sätt att sätta press på klienter som kan 

användas som motivation att delta i aktivering.  

 

”(…) att jag sätter lite mer press på dem så att jag inte tar de på deras ord utan att jag vill ha 

det svart på vitt och på sätt ökar kontrollen.” 

 

Även om en socialsekreterare kan anse att krav och kontroll inte nödvändigtvis är det som 

fungerar bäst så är det ändå den metod som används. 

 

”(…) spela det här myndighetskortet vilka kraven är för försörjningsstöd. Det kanske inte 

alltid är det mest psykologiskt gynnsamt motiverande men det är också en roll vi har.” 

 

”(…) ibland måste vi tvinga eller vad man ska säga men jag tror inte att det egentligen kan 

uppnå någon större skillnad om personen inte själv ser några vinster med självförsörjning.” 

 

”(…)i slutändan då blir det ju att man ställer massa krav på människan istället för att det 

skulle bli något bra av det.” 

 

Det framkom att Jobbtorg inte passar alla som remitteras dit. 

 

”Att vara på jobbtorg är det många som inte trivs med. De skulle föredra att söka jobb 

hemma och jag tänker att det skulle ju också funka men vi kan ju inte göra en sådan planering 

utan vi har ju också våra direktiv.” 

 

”(…) hur skulle man annars kunna liksom kontrollera jobbsökaraktiviteten om de söker jobb 

hemifrån inte för att jag skulle misstro dem men det skulle bli jättekonstigt det är liksom inte 

så det funkar riktigt.” 

 

En socialsekreterare beskriver att tvång används och samtliga socialsekreterare jag 

intervjuade gav uttryck för att det ställs krav på personer som gör motstånd som ett sätt att 

hantera dem.  

 

”Det tar resurser och energi att jobba med någon person som utifrån sätt verkar omotiverad, 

de kanske inte vill alls att någon ska lägga sig i. Då blir man mindre motiverad själv att sätta 
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igång det för att man inte vill jobba i motstånd. Ja det blir nog så att man jobbar liter mer 

med dem som redan är lite motiverade och på sätt och vis är det kanske där man gör mest 

nytta.” 

 

Socialsekreterarna använder regler och praxis som förklaring till att de utför arbetsmetoder 

som de vet kanske inte är de mest gynnande för klienten. Några av socialsekreterarna hänvisar 

till vilken roll de har och vad som godkänns på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som det som 

Johansson (2007) menar i sin teori om hur frontlinjebyråkraten kan skapa ett visst avstånd till 

sin klient för att ta skydd bakom regler och lagar och på så sätt åsidolägga sitt mänskliga 

hänsynstagande. Handlingsutrymmet begränsas av de metoder en socialsekreterare kan 

använda för att uträtta sitt arbete och hänvisar till att vissa sätt att arbeta på inte är tillämpbara 

på arbetsplatsen och stänger på så sätt själva ut möjligheten att agera på andra satt än de gör 

och specialiseringsgraden ökar. Detta är även ett exempel på hur aktiveringskraven kan 

användas som ett sätt att kontrollera den aktiverade personen, detta då de hänvisas till 

Jobbtorg trots att bedömning gjorts att de kanske inte passar för det. Socialsekreterarna 

upplever att de inte har möjligheten att informellt tänja på reglerna, tillämpningen är enligt 

Johanssons (2007) teori om regelbundenhet strikt. Med andra ord kan en socialsekreterare, i 

sin roll som människa, identifiera behov men i sin roll som frontlinjebyråkrat förhindras från 

att tillgodose dessa. I detta fall är en kontroll av klienten prioriterat framför ett effektivt 

förändringsarbete. Detta är en del av den komplexitet som Lipsky (2010) beskriver, det som 

ligger i organisationens intresse hindrar det som skulle kunna tillgodose klientens  

(ibid., 2010, s. 60). Motståndet kan vara ett uttryck för missnöje och istället för att gå klienten 

till mötes ställs krav som ett sätt att kontrollera klienten. Detta för att göra den mer 

lätthanterlig anpassad efter det som organisationen kan erbjuda just för att socialsekreteraren 

inte har möjlighet att erbjuda något annat än specialiseringsgraden tillåter. Aktiveringskraven 

används som ett sätt att frammana samarbete helt i linje med tidigare redovisad forskning. 

Eftersom socialsekreterarna upplever att det är lättare att arbeta med klienter som inte gör 

motstånd och som redan är motiverade är det inte heller konstigt att det upplevs som att det är 

där de gör mest nytta. Enligt Lipskys (2010) teori om frontlinjebyråkrater är det lättare för en 

socialsekreterare att skapa en klient desto mindre motstånd den gör och desto mer 

motiverande det är, därför är det också lättare att nå ett resultat med dessa klienter. Enligt 

forskningsresultat är personer närmast arbetsmarknaden de som gynnas mest av 

aktiveringskrav (Milton & Bergström, 1998, s. 19; Nybom, 2014, s. 40) vilket också kan 

betyda att det är lättare för socialsekreterare att nå önskade mål med dessa.  
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Målet med aktivering  

Förändringsarbete handlar om att nå självförsörjning men några socialsekreterare menar att 

klienternas mål inte ska nås hos dem. Långsiktiga lösningar och positiva förändringar ska inte 

nödvändigtvis ske hos socialtjänsten.  

 

”Vi ska inte uppnå något slags önskat resultat för klienten de ska liksom bara härifrån och 

det kan man ju både se som något bra och som något dåligt. Vårt uppdrag är inte att utveckla 

resurser mer än att de inte behöver vara här.” 

 

”(…) då behöver klienten inte vara här, då får den bestämma själv vad den vill göra och då 

kan den nå målet.” 

 

”Det ska ske en förändring i form av att inte ha kontakt med socialtjänsten, men när det sker 

en positiv förändring har man oftast inte kontakt med klienten längre så den kanske sker 

efteråt man kanske inte ser vad man bidrar med i förändringen.” 

 

Ovan redovisade citat kan tolkas som att det önskade resultatet är att personer inte längre ska 

ansöka om ekonomiskt bistånd, detta betyder inte nödvändigtvis att de som inte längre 

ansöker blivit självförsörjande genom ett effektivt förändringsarbete. Denna syn kan förklaras 

med Lipskys (2010) teori om att en frontlinjebyråkrat blir lika tillfredsställd oavsett hur 

önskat resultat nås. En naturlig följd av att socialtjänsten som organisation i denna kontext 

fungerar som en frontlinjebyråkrati är förskjutningen av målet från att hitta långsiktiga 

lösningar för sina klienter till att få dem att sluta ansöka om ekonomiskt bistånd logisk, 

särskilt med tanke på den tidspress som ärendebelastningen kommer med. En av 

socialsekreterarna beskriver att det kan vara svårt att veta vad man egentligen bidrar med i 

förändringsarbetet och det är även logiskt att uppföljningar inte görs eftersom det inte är en 

effektiv aktivering som är det primära målet. I organisationens intresse ligger att personer inte 

ska ansöka om ekonomiskt bistånd, även i detta fall går organisationens intresse före 

klientens. Frågan man kan ställa sig är hur bra detta sätt att arbeta på stämmer överens med 

hur lagen är utformad och tänkt att utövas. Så länge en effektiv aktivering inte är det primära 

målet kommer heller inte utvärderingar av dem vara viktiga, vilket också betyder att 

individuella bedömningar inte blir nödvändiga eftersom man då inte heller får tillfälle att efter 

utvärdering effektivisera genom den individuella anpassning som då eventuellt skulle visa sig 

vara nödvändig.  
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Hinder för att utföra individuella bedömningar visa sig vara tidsbrist och begränsat 

handlingsutrymme. Dessa hinder hanteras bland annat genom att individuella bedömningar 

främst görs när en person riskerar ett avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Vidare är 

ett sätt att hantera tidsbrist att prioritera handläggning av ansökan om och utbetalning av 

ekonomiskt bistånd framför förändringsarbete. Detta för att socialsekreterarna anser att 

utbetalningarna är viktigast för klienterna. 

 

 

 

 

  



 

 
39 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser och beskrivningar av 

individuella bedömningar på klienter i arbetet mot självförsörjning. 

 

Personer som anvisas till kommunal aktivering har i regel inte erbjudits någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd från Arbetsförmedlingen. En skillnad mellan statliga 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kommunala aktiveringsprogram är att effekten av 

verksamheter inom arbetsförmedlingen oftare följs upp och utvärderas bland genom 

Arbetsförmedlingens egen utredningsenhet (Salonen & Ulmestig, 2002, s. 29), något som jag 

tidigare konstaterat inte är fallet för de kommunala aktiveringsprogrammen. 

Arbetsförmedlingen har även fler verksamheter att välja mellan vilket ökar chansen för att de 

personer som är arbetssökande via arbetsförmedlingen får delta i aktiviteter som är mer 

anpassade efter deras individuella behov (Salonen & Ulmestig, 2004, s. 30). Detta är särskilt 

intressant med tanke på att större utbud av aktiveringsalternativ kan förkorta perioden en 

person uppbär ekonomiskt bistånd (Bergmark et al., 2013, s. 74). Till skillnad från 

kommunala aktiveringsinsatser har inte Arbetsförmedlingen och statliga 

arbetsmarknadsåtgärder arbetssökande personer som erhåller ekonomiskt bistånd som 

målgrupp (Bergmark et al., 2013, s. 66). Det gör att dessa personer och de som är 

arbetssökande med ersättning som inte är behovsprövad, från till exempel Försäkringskassan, 

söker jobb på olika villkor. Arbetslösa personer som är beroende av ekonomiskt bistånd kan 

anses befinna sig i en mer utsatt situation jämfört med arbetslösa som förmedlas via 

Arbetsförmedlingen då de har större krav ställda på sig samt riskerar att drabbas av sanktioner 

om dessa krav inte uppfylls. Åtgärder som är riktade till arbetslösa personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd kan ses som en sekundär arbetsmarknadspolitik eftersom de inte ingår i 

den primära och nationellt utformade arbetsmarknadspolitiken (Salonen & Ulmestig, 2004,  

s. 5, 29). Detta kan betyda att en arbetslös person i kommunal aktivering har svårare att få ett 

arbete än en arbetssökande med en försörjning som inte är behovsprövad. Eftersom en av 

anledningarna till att aktiveringskraven infördes var att få ner de kommunala kostnaderna för 

utbetalning av ekonomiskt bistånd blir bristen av uppföljningar av aktiveringsprogrammen 

svår att förstå. 

 

Ett sätt för socialsekreterare att utvärdera aktiveringsprogram på individnivå är att regelbundet 

göra uppföljningar av IB4. Detta kan vara bra både för att öka kontakten mellan 
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socialsekreterare och klient och därmed förbättra förutsättningarna för en dialog och för att ta 

reda på om den aktivering som klienten är anvisad till är effektiv. Resultatet i min studie visar 

bland annat att detta förändringsarbete bortprioriteras till förmån till andra arbetsuppgifter. 

Initial bedömning infördes 2014 och 2016 kom en utvärdering på implementeringen gjort på 

uppdrag från Stockholms stad av forskare på Linnéuniversitetet. Utvärderingen riktade sig till 

alla användare av IB i Stockholm stad. Som tidigare nämnt ska en IB4 i regel upprättas i alla 

ärenden. I utvärderingen av implementeringen uppges att det endast i 49 % av de ärenden där 

en sådan ska upprättas som den faktiskt görs (Nordesjö, Ulmestig & Denvall 2016, s. 49). 

 

Med utgångspunkten i att förändringsarbetet är en viktig del i att personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande kan konsekvensen av tidsbristen och 

bortprioriteringen av det vara att socialtjänsten är bidragande att upprätthålla ett tillstånd som 

inte förändras om det inte är klienten själv som står för förändringen. De flesta av de jag 

intervjuat menade just att ansvaret för förändringen ligger på klienten själv. En förutsättning 

för att detta ska ske är dels att klienten i fråga verkligen har förmågan men också, kanske 

ännu viktigare, att klienten upplever sin situation som problematisk och har en önskan om att 

den ska förändras. Socialsekreterarna räknar med att de som har förmågan själva kommer se 

till att de inte längre är i behov av hjälp från socialtjänsten. Kvar blir de personer som inte 

själva har den förmågan eller de som inte har någon önskan om att förändra sin situation.  

 

Konsekvensen av att systematiskt bortprioritera förändringsarbetet kan bli en påspädning av 

den marginalisering och det utanförskap som ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 

innebär (Bergmark et al., 2013, s. 2). Det rör sig om en redan svag grupp som inte har resurser 

att förändra sin egen livssituation och inte heller får det stöd de behöver från socialtjänsten. 

De kvinnor som i Hedbloms (2004) studie beskrivs som arabiska och somaliska får ej ta del 

av någon aktivering, de ges då heller inte chansen att ta det ansvar som de påstås ha för att 

förbättra sin situation. Ekonomiskt bistånd blir i och med detta inte något som träder in 

tillfälligt under kortare perioder av försörjningsproblem utan för dessa personer blir det en 

långsiktig eller permanent lösning på problemet. Med tanke på tidigare redovisade 

konsekvenser av vad ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd innebär för individen är 

detta mycket allvarligt. Hur gör man då med denna grupp som är beroende av ekonomiskt 

bistånd men inte kan eller ges möjlighet att ta sig ur detta beroende? Det är en fråga som bör 

undersökas vidare i kommande studier. Ett annat förslag på vidare studier är att göra 

uppföljningar av aktiveringsprogram, kanske särskilt i jämförelse med 
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för att undersöka huruvida arbetssökande personer med 

ekonomiskt bistånd har det svårare än andra arbetssökande att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Ytterligare förslag är att undersöka hur införandet av Jobbtorg påverkat de 

kommunala kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd och huruvida de påverkat 

längden av de perioder personer erhåller ekonomiskt bistånd.  
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Bilagor  

Intervjuguide  

Yrke: 

Antal år i yrket: 

Bakgrund 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur kommer det sig att du utbildade dig till det? 

 Hur kommer det sig att du arbetar på socialtjänsten? 

 Hur kommer det sig att du arbetar med försörjningsstöd? 

 

Organisation 

 Hur upplever du socialtjänstens uppgift? 

 Är verksamhetens mål tydliga för dig? 

 Är dessa förenliga med dina arbetsmetoder? 

 Upplever du att de ställda målen är genomförbara? 

 Varför/varför inte? 

 

Arbetet 

 Beskriv dina arbetsuppgifter 

 Är någon av dessa viktigare än andra? 

 I vilken arbetsuppgift stöter du oftast på problem? 

 Hur gör du för att lösa problemet? 

 Beskriv dina arbetsmetoder, vad är målet med dina arbetsmetoder? 
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Klienter 

 Hur skulle du beskriva en klient? 

 Beskriv ditt arbete med en klient från att du träffar klienten första gången och 

arbetsprocessen framåt 

 Hur upplever du relationen mellan socialsekreterare och klient? 

 Vilka krav ställs på en klient? 

 Beskriv konsekvenserna när klienten inte levt upp till kraven 

 Beskriv hur det går till när du gör individuella bedömningar? I vilken utsträckning 

görs dessa? 

 

Förändring  

 Hur skulle du beskriva förändringsarbete? Hur kan ett förändringsarbete se ut? 

 Vad upplever du är målet med förändringsarbetet med klienter? 

 Hur skulle du beskriva klienters önskemål när de kommer hit? 

 Vilka är det vanligaste anledningarna till att dina klienter vill bli självförsörjande? 

 Vad anser du är de viktigaste anledningarna till att dina klienter ska bli 

självförsörjande? 

 Hur ser det ut när du och en klient ska komma överens om hur mål ska nås? 

 Vilka mål kan det röra sig om? 

 Vad kan klienten göra för att nå målet? 

 Hur skulle du beskriva dina klienters förutsättningar att nå utsatta mål? 

 Hur skulle du beskriva klientens roll i förändringsarbetet? Hur beskriver du din egen 

roll? 

 Vilka hinder stöter du på i förändringsarbetet? 

 Hur hanterar du eventuella hinder? Hur motiverar du dina klienter? 
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Självbestämmande 

Beskriv hur du anser att ditt arbete med klienterna stämmer och/eller ej stämmer med hur 

lagen är utformad. 

 

1 kap 1 § SoL 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

4 kap 1 § SoL 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 

4 kap 4 § SoL 

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. 
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Initial bedömning 1  

 

Underlag för utredning av rätt till 
ekonomiskt bistånd 
Initial bedömning vid telefonintervju 

 

Datum  

       

Handläggaruppgifter 

Socialsekreterare Uppgiftslämnare 

            

 

1. Personuppgifter 

Sökandes personnummer Namn 

            

Medsökandes personnummer Namn 

            

Sammanboende? Civilstånd sökande Civilstånd medsökande 

 Ja     Nej  Gift/reg. partner  ogift     

 skild  änka/änkling 

 Gift/reg. partner  ogift     

 skild  änka/änkling 
 

Adress c/o adress Portkod 

                  

Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 

                  
 

Typ av kontrakt/boende 

 Bor i förstahand  Bor i andrahand  Bor inneboende 

 Bor hos föräldrar  Villa/bostadsrätt  Saknar stadigvarande boende 

Samtycke till hembesök? 

 Ja  Nej 

Information avseende tidigare och nuvarande boendesituation 

Här skall anges hyra, antal rum, antal boende i huset, kontraktstid, tidigare boende 

 

Uppehållstillstånd sökande 

 Permanent uppehållstillstånd, från och med       

 Tillfälligt uppehållstillstånd, till och med       

Medborgarskap:       

Uppehållstillstånd medsökande 

 Permanent uppehållstillstånd, från och med       

 Tillfälligt uppehållstillstånd, till och med       

Medborgarskap:       

50 
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Kommentar 

      

 

Samtycke till kontroll av uppgifter via Infotorg? 

Sökande  Ja  Nej 

Medsökande  Ja  Nej 

Kommentar 

      

2. Aktuell situation 

Av vilken anledning ansöker du/ni om ekonomiskt bistånd? 

Varför ansöker du/ni just nu? Vad har du/ni gjort för att lösa er situation? Vad avser ansökan och för 

vilken period? 

3. Tidigare aktualitet 

Tidigare kontakt med socialtjänst? 

 Ja    Nej    Pågående kontakt 

Samtycke till kontakt med tidigare kommun/stadsdelsförvaltning? 

 Ja  Nej 

Kommentar 

      

4. Familj 

Barn? 

 Ja  Nej 

Barnets 
personnummer 

Efternamn och 
tilltalsnamn 

Förskola/
skola 

Folkbokförd 
på angiven 
adress 

Växelvis 
boende 

Umgänges
-barn 

Vårdnad 
Sökande/ 
Medsökande/ 
Annan 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Kommentar 

Ange exempelvis växelvis boende? Familjehem? 
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5. Sysselsättning 

Sökande 

Vilken är sökandes nuvarande sysselsättning? 

 Arbete             Arbetssökande             Sjukskriven             Övrigt 

Kommentar 

Ange omfattning på arbete. Ange exempelvis om föräldraledig/sjukersättning/socialmedicinska skäl samt tidigare 

sysselsättning 

Information om arbetssökande 

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?   

 Ja, sedan när:      . Ange AF:               Nej 

Om nej, uppmanad att skriva in sig på Arbetsförmedlingen?   

 Ja  Nej 

Aktuell handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen?   

 Ja  Nej 

Samtycke till kontakt med Jobbtorg?   

 Ja  Nej 

Tidigare kontakt med Jobbtorget?   

 Ja  Nej 

Kommentar 

Hur har du sökt arbeten, hur många arbeten, om du varit aktuell hos Jobbtorg tidigare – när var detta? 

Vilket jobbtorg? Varför avslutades du? 

Information gällande sjukskrivning 

Anledning till sjukskrivning?/Omfattning/Period/Vilka behandlingskontakter har du?  Exempelvis 

Försäkringskassa eller Arbetsförmedling? Är du utförsäkrad eller har du erhållit arbetslivsintroduktion? 

 

Medsökande 

Vilken är sökandes nuvarande sysselsättning? 

 Arbete             Arbetssökande             Sjukskriven             Övrigt 

Kommentar 

Ange omfattning på arbete. Ange exempelvis om föräldraledig/sjukersättning/socialmedicinska skäl samt tidigare 

sysselsättning 

Information om arbetssökande 

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?   

 Ja, sedan när:      .         Ange AF:                       Nej 

Om nej, uppmanad att skriva in sig på Arbetsförmedlingen?   

 Ja  Nej 

Aktuell handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen?   

 Ja  Nej 

Samtycke till kontakt med Jobbtorg?   

 Ja  Nej 

Tidigare kontakt med Jobbtorget?   

 Ja  Nej 
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Kommentar 

Hur har du sökt arbeten, hur många arbeten, om du varit aktuell hos Jobbtorg tidigare – när var detta? 

Vilket jobbtorg? Varför avslutades du? 

Information gällande sjukskrivning 

Anledning till sjukskrivning?/Omfattning/Period/Vilka behandlingskontakter har du?  Exempelvis 

Försäkringskassa eller Arbetsförmedling? Är du utförsäkrad eller har du erhållit arbetslivsintroduktion? 

 

6. Arbetsförutsättningar/Hälsa 

Sökanden 

Finns det något annat vi behöver veta om dina arbetsförutsättningar?   

 Ja  Nej 

Kommentar 

Ange exempelvis om funktionsnedsättning/beroende/rättslig situation/hälsa 

Medsökanden 

Finns det något annat vi behöver veta om dina arbetsförutsättningar?   

 Ja  Nej 

Kommentar 

Ange exempelvis om funktionsnedsättning/beroende/rättslig situation/hälsa 

7. Hushållets ekonomiska situation 

Inkomster saknas? 

 Sökanden  Medsökanden 
 

 Inkomster förra månaden Inkomster denna månad 

Datum Sökande Med-
sökande 

Datum Sökande Med-
sökande 

Uppmanad 
att söka 

Lön                                      

Aktivitetsstöd                                      

Sjukpenning                                      

Föräldrapenning                                      

Underhållsstöd/Växelvis 
boende 

                                     

Underhållsstöd från 
Försäkringskassan 

                                     

Studiebidrag/lån                                      

Aktivitetsersättning/ 
Sjukersättning 

                                     

Pension                                      

Barnbidrag/Studiestöd                                      

Bostadsbidrag                                      

Bostadstillägg                                      

Boendetillägg                                      

A-kassa/Alfa-kassa                                      
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 Inkomster förra månaden Inkomster denna månad 

Datum Sökande Med-
sökande 

Datum Sökande Med-
sökande 

Uppmanad 
att söka 

Efterlevandepension/ 
Barnpension 

                                     

Etableringsersättning                                      

Övrig inkomst:                                            

Väntad inkomst:                                            

Kommentar 

Exempelvis skatteåterbäring/ Handikappersättning/ Vårdbidrag/Normberäkning 

Utgifter 

Vad? Belopp? Exempel på utgifter är barnomsorg, el, hemförsäkring, a-kasseavgift, fackavgift 

Tillgångar 

 Tillgångar saknas             Tillgångar finns             Tillgångar utomlands 

Kommentar 

Vad? Belopp? Exempel på tillgångar är värdesaker, fastighet, bil, företag, sparpengar, aktier m.m 

Skulder 

 Hyresskuld         Elskuld         Skuld avseende barnomsorg         

 Övriga skulder:       

Kommentar 

      

Övrigt 

Finns god man? Finns förvaltare? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Namn Telefon 

            

Kommentar 

      

 

Finns behov av tolk vid nybesök? 

 Ja, språk            Nej 

Kommentar 
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8. Bedömning och överenskommen planering 

Beskriv ev. stödbehov, val av insats samt motivera val av insats. Vilken planering har upprättats och 

varför? 

 

Kan ha rätt till jobbstimulans 

 Ja           Nej 

Kommentar 

      

9. Överlämnad information 

Har den sökande uppmanats att t.ex. inlämna handlingar/ansöka om ersättning/rådrum? 
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Initial bedömning 2 

 

Jobbtorg - Initial kartläggning 

 

Datum  

       

Handläggaruppgifter 

Coach Socialsekreterare Stadsdelsförvaltning 

                  

Sökanden 

1. Personuppgifter 

Namn Personnummer 

            

Adress c/o adress Postnummer Postort 

                        

Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 

                  
 

Vilket är ditt civilstånd? 

 Gift     Sammanboende     Ensamstående 

Kommentar 

      

Har du uppehållstillstånd, och i så fall vilken typ? 

 Permanent uppehållstillstånd, från och med       

 Tillfälligt uppehållstillstånd, till och med       

 Har uppehållsrätt, men har ansökt om uppehållstillstånd 

Är du svensk medborgare? 

 Ja    Nej 

Kommentar 

      

2. Boende 

Typ av kontrakt/boende 

 Bor i förstahand  Bor i andrahand  Bor inneboende 

 Bor hos föräldrar  Villa/bostadsrätt  Saknar stadigvarande boende 

Kontrakt t.o.m.:       

3. Familj 

Har du hemmavarande minderåriga barn? 

 Ja  Nej 

Om ja, finns barnomsorg? 

 Ja  Nej 
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Kommentar 

      

Finns det något kring barnen som påverkar dina möjligheter att arbeta (t ex hälsoproblem)? 

 Ja  Nej 

Kommentar 

      

4. Språk 

Vilket språk är ditt modersmål? 

      

Vilka andra språk talar du?  

      

Har du slutfört SAS grund?   

 Ja 

 Nej 

Har du slutfört SFI?   

 Ja, nivå SFI 1:   A1  B1 SFI 2:   B2  C2 SFI 3:   C3   D 

 Nej 

Läser du svenska på SFI nivå?   

 Ja, nivå SFI 1:   A1  B1 SFI 2:   B2  C2 SFI 3:   C3   D 

 Nej 

Kommentar 

      

5. Körkort 

Har du körkort?   

 Ja, typ  A     B     BE     C     CE     D     DE 

  Internationellt körkort t.o.m.       

  Taxikort     Truckkort A     Truckkort B     Truckkort C 

 Nej 

Kommentar 

      

6. Utbildning 

Vilken typ av utbildning har du?   

 Saknar utbildning     Kan inte skriva     Kan inte läsa 

 

Högsta utbildningsnivå Inriktning Fr.o.m. – t.o.m. Land Slutfört 

 Grundskola 1-6                    Ja    Nej 

 Gymnasium                    Ja    Nej 

 Komvux                    Ja    Nej 

 Universitet/Högskola                    Ja    Nej 
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 Övrigt:                          Ja    Nej 

 

Har du grundläggande behörighet? 

 Ja     Nej 

Har du betyg på din högsta utbildning? 

 Ja - har tillgång till betygsdokument 

 Ja - har slutbetyg, men har inte tillgång det 

 Nej - har inte slutbetyg 

Kommentar 

      

 

Andra utbildningar/kurser Period Land Har 
utbildningen 
validerats? 

Vem har validerat 
utbildningen och när? 

                   Ja   Nej       

                   Ja   Nej       

                   Ja   Nej       

                   Ja   Nej       

                   Ja   Nej       

Om du har utbildning från annat land än Sverige, har ditt högsta utbildningsbetyg blivit värderat? 

 Ja     Nej 

Om ja, ange utförare och resultat 

      

7. Tidigare arbetslivserfarenhet/sysselsättning 

 Saknar arbetslivserfarenhet 

Arbete/praktik Anställningsform Arbetsuppgifter Period Land 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 Annat:       
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8. Arbetsförmedlingen 

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?   

 Ja, sedan                   Nej 

Om ja, vilken Arbetsförmedling är du inskriven på? 

      

Om nej, uppmanad att skriva in sig på Arbetsförmedlingen?   

 Ja  Nej 

Har du aktuell handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen?   

 Ja  Nej 

Handläggare på Arbetsförmedlingen 

      

Har du rätt till någon åtgärd/insats genom Arbetsförmedlingen? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Om ja, ange vilken åtgärd/insats 

      

Kommentar 

      

9. A-kassa/Alfa-kassa 

Har du A-kassa/Alfa-kassa?   

 Ja  Nej 

Väntar du på beslut från A-kassa/Alfa-kassa? 

 Ja  Nej 

Beräknad tid för beslut från A-kassa/Alfa-kassa   

      

10. Arbetsförutsättningar 

Hur är din fysiska hälsa? (markera på skalan) 

 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls bra Inte bra Mindre bra Någorlunda Ganska bra Bra Mycket bra 

Kommentar 

      

Hur är din psykiska hälsa? (markera på skalan) 

 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls bra Inte bra Mindre bra Någorlunda Ganska bra Bra Mycket bra 
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Kommentar 

      

Anser du att din fysiska eller psykiska hälsa påverkar din arbetsförmåga? 

 Ja  Nej 

Om ja, på vilket sätt?   

      

Har du de kontakter/hjälpmedel du behöver gällande din fysiska eller psykiska hälsa? 

 Ja, med  Läkare     Försäkringskassan     Arbetsförmedling     Psykolog/kurator     Annat 

 Nej, men behöver stöd av       

 Inte aktuellt 

Kommentar 

      

Har du utredd, nedsatt arbetsförmåga? 

 Ja  Nej 

Om ja, hur påverkar den din arbetsförmåga 

      

Har du intyg på nedsatt arbetsförmåga? 

 Ja  Nej 

Finns du i belastningsregistret (tidigare dömd)? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Har du pågående planering med frivården? 

 Ja  Nej 

Om ja, ange kontaktperson och telefon 

      

Kommentar 

      

Finns det något annat vi behöver veta om dina arbetsförutsättningar? 

 Ja  Nej 

Kommentar 

      

11. Söka jobb 

Har du CV? 

 Ja  Nej 

Har du exempel på ett personligt brev till arbetsgivare? 

 Ja  Nej 

Behöver de uppdateras? 

 Ja  Nej 
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Ange exempel på arbeten du har sökt senaste månaden 

      

 

Vad behöver du göra för att förbättra dina möjligheter att få ett arbete? 

 Få stöd att kontakta arbetsgivare  Praktisera 

 Skriva CV och ansökningsbrev  Grundläggande datorkunskap 

 Lära dig mer om hur en anställningsintervju går till  Kommunikativ svenska 

 Få kunskap om hur jag söker arbete  Arbetsträna 

 Få mer information om studier och yrken 

 Annat:       

Känner du någon som kan presentera dig för en arbetsgivare? 

 Ja  Nej 

Kommentar 

      

Önskat arbete 

Vad önskar du arbeta med på kort sikt? 

1)       

2)       

3)       

Vad önskar du arbeta med på lång sikt? 

1)       

2)       

3)       

12. Framtidstro och framtida mål 

Vad du tror om din framtid just nu: 

Hur nära tror du att du är att få ett arbete? (markera på skalan) 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls nära      Mycket nära 

Kommentar 

      

Hur nära tror du att du är att påbörja studier? (markera på skalan) 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls nära      Mycket nära 
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Kommentar 

      

Dina framtida mål (kort- och långsiktiga mål, görs tillsammans med handläggare. Hur når du ditt 
kortsiktiga/långsiktiga mål?) 

      

 

Övriga anteckningar 
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Initial bedömning 3 

 

Vägen till egen försörjning 

Initial bedömning vid nybesök 

 

Datum  

       

Handläggaruppgifter 

Socialsekreterare 

      

Sökanden 

1. Personuppgifter 

Namn Personnummer 

            

2. Verifikation 

Stämmer informationen som du har erhållit? 

 Ja  Nej 

Kommentar 

      

3. Ekonomi 

      

4. Boende 

      

5. Tidigare utbildning (om du redan varit hos Jobbtorg vänligen gå vidare till punkt 7) 

Ange utbildningar och kurser du deltagit i 

Utbildningsnivå Land Slutfört 

 Grundskola        Ja      Nej 

 Gymnasium        Ja      Nej 

 Komvux        Ja      Nej 

 Universitet/Högskola        Ja      Nej 

 SFI (Svenska för invandrare) -  Ja      Nej 

 Övrigt:              Ja      Nej 
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Kommentar 

      

6. Tidigare arbeten 

Redogör för din arbetslivserfarenhet 

. 

 Saknar arbetslivserfarenhet 

Arbetsmarknaden 

Ange insatser som du har fått genom Arbetsförmedlingen eller kommunen t.ex. praktik., kurs, arbetsträning, 
arbetsprövning, arbetsförmågeutredning, etc. 

      

 Saknar tidigare insatser 

7. Hälsa/Arbetsförutsättningar 

Hur är din fysiska hälsa? (markera på skalan) 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls bra Inte bra Mindre bra Någorlunda Ganska bra Bra Mycket bra 

Kommentar 

. 

Hur är din psykiska hälsa? (markera på skalan) 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls bra Inte bra Mindre bra Någorlunda Ganska bra Bra Mycket bra 

Kommentar 

      

Anser du att din hälsa påverkar din arbetsförmåga? 

 Ja  Nej 

Om ja, på vilket sätt?   
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Har du de kontakter/hjälpmedel du behöver gällande din hälsa? 

 Inte aktuellt  

 Ja, med  Läkare     Försäkringskassan     Psykolog/kurator     Annat:       

 Nej, men behöver stöd av       

Har du tidigare genomgått utredningar och insatser kring din hälsa? 

      

8. Beroendeproblematik 

Hur upplever du din användning av alkohol, narkotika eller annat? 

 Inget problem     Litet problem     Måttligt problem     Stort problem     Mycket stort problem 

Hur upplever du din användning av mat, medicin, spel, dator eller annat? 

 Inget problem     Litet problem     Måttligt problem     Stort problem     Mycket stort problem 

Om du upplever problem; med vad och på vilket sätt? 

      

Deltar du/har deltagit i behandling? 

 Nej  

 Ja         

Anser du att du får det stöd du behöver? 

 Ja     Nej 

Kommentar/förslag till åtgärd 

      

 

Har du en nära anhörig med hälsoproblem/beroendeproblematik? 

 Ja  Nej  Vill ej svara 

Om ja, hur påverkas du? 

      

Kommentar 

      

9. Familj/Socialt nätverk 

Hur ser ditt nätverk ut? 

      

10. Barn 
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Finns det något kring dina barn som socialsekreterare bör känna till? 

      

11. Våld och hot i nära relationer 

Har du blivit utsatt för våld eller hot av någon nyligen eller tidigare i livet? 

 Ja  Nej  Vill ej svara 

Påverkas du av det i din nuvarande situation? 

      

Anser du att du får det stöd du behöver? 

 Ja     Nej 

Kommentar/förslag till stöd 

      

Om nej, vill du få information om vilket stöd det finns att få? 

      
 

Har du utsatt någon för våld eller hot av någon nyligen eller tidigare i livet? 

 Ja  Nej  Vill ej svara 

Påverkas du av det i din nuvarande situation? 

      

Anser du att du får det stöd du behöver för att sluta använda våld? 

 Ja     Nej 

Kommentar/förslag till stöd 

      

Om nej, vill du få information om vilket stöd det finns att få? 

      

12. Rättslig situation 

Har du pågående kontakt med Kriminalvården eller planering med frivården? 

 Ja  Nej  Vill ej svara 

Kommentar  

      

13. Social situation 

Hur upplever du din situation? 

      

14. Framtida mål 

Dina framtida mål (kort- och långsiktiga mål, görs tillsammans med handläggare) 
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15. Bedömning 

      

16. Överlämnad information 

      

17. Underskrift 

  

Namn:       

Befattning:        
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Initial bedömning 4 

 

Förändringsplan 

Från bidrag till egen försörjning 

 

Datum  

       

1. Sökande 

Namn Personnummer 

            
 

1. Aktuell situation 

      

2. Förändring du vill genomföra för att uppnå egen försörjning 

Vilka möjliga mål vill du sätta för att nå självförsörjning? På vilket sätt vill du uppnå självförsörjning? 

3. De viktigaste anledningarna till att du vill genomföra förändringen 

Vilka vinster ser du med att bli självförsörjande? 

4. Detta behöver du göra för att nå ditt/dina mål 

      

5. Du kommer att ta följande steg 

Vad börjar du med? När 
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6. Finns det något som kan försvåra din väg till självförsörjning? 

Eventuella hinder Hur ska du agera? Finns stödbehov? 

                  

                  

                  

                  

 

Hur bedömer du din möjlighet att bli självförsörjande inom tre månader? (markera på skalan) 
 

   

  1  2  3  4  5  6  7 

 Inte alls bra Inte bra Mindre bra Någorlunda Ganska bra Bra Mycket bra 

Kommentar 

      

 

Vad kan öka dina möjligheter att bli självförsörjande? 

      

7. Tidplan och uppföljning 

      

8. Detta behöver jag göra för att ha rätt till ekonomiskt bistånd 

      

9. Ansvarsfördelning 

Ansvar som sökande Socialsekreterarens ansvar 
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11. Underskrifter 

Datum  Datum 

             

   

Namn:        Namn:       

Befattning:       

 

 


