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Sammanfattning 
 
Uppsatsen är en fallstudie av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt och syftar till att 
undersöka hur personalen arbetar med arbetslösa socialbidragstagare för att minska 
socialbidragsuttaget i fyra närliggande stadsdelar i Stockholm. Syftet är därutöver att 
undersöka vilka kriterier personalen använder för urval av deltagare till projektet och hur 
deltagarnas bakgrund påverkar de åtgärder som personalen sätter in samt hur personalen 
uppfattar projektformen som arbetssätt. Det kommunala arbetsmarknadsprojektet förankras i 
socialtjänstens och storstadspolitikens historiska utveckling. De teoretiska utgångspunkterna 
tar fasta på socialtjänstens strategi gällande arbetslösa socialbidragstagare, deltagarnas etniska 
bakgrund och kön samt projekt som arbetsform och offentliga projekts speciella drag. I 
analysen används utsagor från djupintervjuer med fyra anställda. Några av slutsatserna är att 
urvalskriterierna formuleras som hinder för deltagande i projektet och att personalen 
kombinerar olika tidigare utvecklade metoder i sitt arbete för att minska 
socialbidragstagandet. Deltagarnas bakgrund bedöms individuellt och personalen visar en viss 
ovilja att kategorisera deltagarna efter etnicitet och kön. Personalen ger en ambivalent bild av 
projekt som arbetsform. Dels beskrivs arbetet i projektet som utmanande samtidigt som den 
tidsbegränsade projektanställningen upplevs som osäker. 
 
 
Nyckelord: Kommunala arbetsmarknadsåtgärder, socialtjänsten, socialt arbete, 
projektverksamhet, arbetslösa socialbidragstagare 
 
 
Abstract 
 
This paper is a case study of a local labour market project. The aim of the study is to 
investigate the staff’s way of working with unemployed people, receiving social assistance, in 
order to reduce the payment of social assistance in four adjacent city districts of Stockholm. 
Other objectives of the study are to investigate which criteria the staff uses when selecting 
participants for the project, in which way the participants’ background affects the measures 
taken by the staff and how the staff experiences working as part of a project. A short summary 
of the social services development during the twentieth century and urban politics in the 
1990’s in Sweden is used as a background for the local labour market project. The theories 
used deal with the social services strategies concerning unemployed receivers of social 
assistance, the participants’ background with particular emphasis on ethnicity and gender, 
project work and the special case of public projects. The study is based on interviews with 
four employees. Some of the conclusions are that the selection criteria are put up as criteria 
for not being selected as a participant and that the staff combines previously developed 
methods in order to reduce the payment of social assistance. The participants’ background is 
evaluated individually and the staff shows a certain reluctance to categorize the participants 
according to ethnicity and gender. The staff communicates an ambiguous image of working in 
a project by describing it partly as an inspiring challenge but also as involving some 
uncertainties regarding the terms of employment. 
 
 
Keywords: Local labour market programmes, social service, social work, project work, 
unemployed receivers of social assistance 
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1 Inledning 

En historisk tillbakablick på det som till och med 1900-talets första hälft kallades fattigstöd 

och som idag igenkänns som socialbidrag1 visar att detta sätt att hjälpa utsatta människor har 

genomgått en grundläggande förändring i och med den moderna välfärdsstatens framväxt och 

utbyggnaden av de allmänna socialförsäkringarna. Denna förändring gäller de grupper av 

människor vilka mottar detta stöd alternativ bidrag. Under 1900-talets fattigvårdsdagar var 

mottagarna av fattigstödet generellt sett den äldre och sjuka befolkningen. Idag omfattar 

socialbidragstagarna på socialtjänsten delar av den yngre befolkningen i arbetsför ålder. 

Studier av hushåll visar att risken för att vara i behov av socialbidrag beror till stor del på 

vilken position hushållet besitter både vad gäller arbetsmarknaden men även vad gäller de 

allmänna trygghetssystemen (Salonen 1994:84, 122f). 

 

Dagens socialtjänstlag betonar respekten för människors integritet, självständighet och ansvar 

och bygger på att socialtjänstens verksamhet utgår från individuella bedömningar av de 

människor socialtjänsten arbetar med. Under sista hälften av 1800-talet och fram till den 

moderna välfärdsstatens framväxt sågs de människor vilka var i behov av fattigstöd som en 

belastning av ”det allmänna”. Den individuella synen och respekten för den enskilda 

individen existerade inte vid den tiden utan ”[…] individens intressen och välfärd skulle 

underordnas samhällsnyttan. Fattigdom och beroende var uttryck för brister hos individen” 

(Forsberg 1998:100). Den avgörande förändringen av denna syn kom under 1980-talet när en 

ny socialtjänstlag skrevs för socialtjänsten. Denna lag förändrade framför allt synen på 

människors eget ansvar. Individer skulle inte förödmjukas genom att bli fråntagna sitt ansvar, 

socialtjänsten skulle istället ta hänsyn till de individuella förutsättningarna och stärka och 

utveckla dessa för att på så sätt hjälpa individer (Forsberg 1998:102f). Socialtjänstlagens så 

kallade portalparagraf lyder: 

 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 
deltagande i samhällslivet. 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. (SFS 2001:453 Socialtjänstlagen) 

 

 

                                                 
1 Socialbidrag kallas idag även för försörjningsstöd alternativt ekonomiskt bistånd. Vi kommer dock använda 
begreppet socialbidrag genomgående i uppsatsen då vi anser att detta begrepp är det allmänt vedertagna. 
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Framväxten av de allmänna trygghetssystemen under andra hälften av 1900-talet och den 

samtidiga ökningen av andelen invånare i arbetsför ålder som tryggade sin försörjning genom 

lönearbete och därmed erhöll rätten till de inkomstrelaterade trygghetssystemen i Sverige 

beskrivs som en ”uppåtgående spiral”. Denna utveckling fick dock en tillbakagång under 

början av 1990-talet då Sverige drabbades av en ekonomisk kris vilket påverkade 

befolkningens sysselsättningsgrad. Under krisåren ökade även andelen av befolkningen som 

inte var berättigade att erhålla inkomstrelaterade ersättningar i form av exempelvis 

arbetslöshetskassa (Salonen 2000:160f, 167f). I en statlig utredning i början av 1990-talet 

beskrivs situationen som Sverige hamnade i på följande sätt: 

 
Den växande arbetslösheten har blivit Sveriges idag största sociala och ekonomiska 
problem. Den ger upphov till mänskligt lidande och personliga ekonomiska 
uppoffringar. (SOU 1993:52 citerat i Salonen 1994:195) 
 

Under 1990-talet skedde samtidigt en förskjutning av de generella trygghetssystemen från 

statlig nivå till mer individbaserad behovsprövning på kommunal nivå, det vill säga att en viss 

del av ansvaret för befolkningens trygghet flyttades över från stat till kommun, såsom 

exempelvis arbetsmarknadsåtgärder (Salonen 2000:176). De arbetsmarknadsåtgärder som 

drivs på kommunal nivå kännetecknas av en individuell behovsprövning med olika grader av 

tvång medan de åtgärder som drivs på nationell nivå karaktäriseras av att de bygger på 

frivillighet och en ersättning som är rättighetsbaserad och som grundas på de allmänna 

trygghetsförsäkringarna (Salonen & Ulmestig 2004:16). Den ekonomiska krisen under 1990-

talet medförde även att arbetet med de mål som ställdes upp genom den nya socialtjänstlagen i 

början av 1980-talet avstannade. En av orsakerna till stagnationen var framför allt bristande 

ekonomiska resurser som förorsakades av den väldigt höga arbetslösheten under krisen. Den 

höga arbetslösheten ledde till att socialbidragsutgifterna blev mer än dubbelt så höga och att 

de redan tidigare utsatta människorna fick det än svårare under 1990-talets krisår (Forsberg 

1998:114f). 

 

2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personalen i ett kommunalt 

arbetsmarknadsprojekt arbetar för att minska socialbidragstagandet i fyra stadsdelar i 

Stockholm samt hur personalen uppfattar projektformen som arbetssätt. Vi vill även 
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undersöka hur deltagarna väljs ut till denna verksamhet samt hur deras bakgrund påverkar de 

åtgärder som personalen sätter in.  

 

2.2 Frågeställningar 

• Vilka kriterier finns för urval av deltagare till det kommunala projektet? 

• Hur arbetar personalen för att öka deltagarnas möjligheter till en anställning?  

• Hur påverkar deltagarnas bakgrund de åtgärder som sätts in? 

• Hur uppfattas projektformen av personalen? 

 

2.3 Avgränsning 

Vi har valt Arbetsforum Sydost som kommunalt arbetsmarknadsprojekt. Arbetsforum Sydost 

ligger i Rågsved i stadsdelen Vantör i Stockholm. Vår undersökning fokuserar på personalen 

som arbetar med arbetslösa socialbidragstagare i åldrarna 25 år och uppåt bosatta i 

stadsdelarna Enskede Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör.  

 

3 Storstadspolitikens utveckling i Stockholm 

Under slutet av 1980-talet uppmärksammade politikerna de sociala och ekonomiska problem 

som hade uppstått i de miljonprogramområden som byggdes under perioden 1965-1975 i 

bland annat Stockholm. Flera utredningar tillsattes för att undersöka hur problemen hade 

uppstått och hur dessa skulle kunna lösas. Utredningarnas resultat visade att vissa 

bostadsområden, som de kallade ”utsatta”, hade stora problem med arbetslöshet, 

socialbidragsberoende och boendesegregation. Denna utveckling fortsatte dessutom i samma 

riktning under 1990-talets krisår. En särskild delegation fick i slutet av 1990-talet till uppgift 

att samordna och utveckla det politiska arbetet med dessa problem i storstäderna i Sverige. 

Storstadspolitiken hade i huvudsak två mål, ökad tillväxt och minskad segregation.2  Minskad 

segregation skulle bland annat åstadkommas genom att förvärvsfrekvensen i socialt utsatta 

bostadsområden skulle höjas och att socialbidragsuttaget skulle minskas i dessa områden. För 

att förverkliga målen skrevs så kallade lokala utvecklingsavtal med några kommuner i Sverige 

däribland Stockholms kommun (Axelsson 2002:5ff). I Stockholm valdes Husby, Tensta, 

Rinkeby, Skärholmen och Rågsved ut för satsningen som allmänt kom att kallas 

                                                 
2 Tillväxtmålet innebar ”[…] att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed kunna bidra 
till att nya jobba skapas såväl inom regionen som i övriga delar av landet” (Axelsson 2002:7). 
Segregationsmålet innebar ”[…] att bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och att 
verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare” (Axelsson 2002:7). 
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Storstadssatsningen3. Dessa fem stadsdelar var de som ”[…] avvek allra mest negativt från 

Stockholms genomsnitt avseende arbetslöshet, hälsa, utbildning, politiskt deltagande, andel 

utrikesfödda och elevernas betygsprestationer” (Bunar 2004:16). Alla utvalda stadsdelar var 

inte miljonprogramområden. Rågsved byggdes till exempel redan under 1950-talet och hade 

redan innan Storstadssatsningen blivit mål för ett par satsningar4 som skulle komma tillrätta 

med de sociala och ekonomiska problemen i området (Bunar 2003:54f).  

 

Storstadssatsningen som sattes igång år 1999 och avslutades år 2004 finansierades med 

statliga och kommunala medel (Axelsson 2004:10). För att uppnå målet att höja 

förvärvsfrekvensen och minska socialbidragsberoendet i Rågsved startades två projekt, ett av 

socialtjänsten i Vantör som kallades ”Mobiliseringen” och ett av arbetsförmedlingen i Farsta 

som kallades ”Kompetensen”. Projekten var lokaliserade i samma byggnad och hade ett 

omfattande samarbete som riktade sig till arbetslösa socialbidragstagare i Rågsved (Axelsson 

2004:61, 75). Idag finansieras arbetet med att höja förvärvsfrekvensen och minska 

socialbidragsberoendet med kommunala medel delvis via den så kallade Kompetensfonden. I 

Rågsved befinner sig nu Arbetsforum Sydost i samma lokaler som Mobiliseringen och 

Kompetensen befann sig i under Storstadssatsningen. Socialtjänsten från de fyra stadsdelarna 

Enskede Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör driver detta projekt tillsammans. Arbetsforum 

Sydost riktar sig till arbetslösa socialbidragstagare och ska enligt projektbeskrivningen arbeta 

för att ”[…] minska arbetslösheten, höja utbildningsnivån och därmed minska andelen 

bidragshushåll i stadsdelarna” (Stockholm Stad, Dnr 331-1879/2004). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter/Litteraturöversikt 

Nedan följer en redogörelse av de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera 

datamaterialet. 

 

4.1 Socialtjänsten och arbetslöshet 

Det har skett stora förändringar när det gäller de befolkningsgrupper som mottar socialbidrag. 

Omfattningen av socialbidraget har inte sjunkit utan mottagargruppens sammansättning har 

förskjutits från gamla och arbetsoförmögna människor till att nu omsluta allt yngre människor 

och människor i arbetsför ålder. Det har även skett en geografisk förskjutning av 

socialbidragsuttaget, nämligen från landsbygd till storstädernas förorter. Dessa förändringar 

                                                 
3 Jfr fotnot 1 i Bunar (2004:10). 
4 Ytterstadssatsningen 1995-2002 och Blommanpengarna 1995-1999. 
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har samband med välfärdsstatens framväxt och utbyggnaden av de generella 

socialförsäkringarna, som till exempel pensionssystemet, under 1950-talet (Salonen 

1994:122ff, Elmér 1993:155). Andra marginaliserade grupper som är överrepresenterade 

bland socialbidragsmottagare i Sverige är invandrare och ensamförsörjande kvinnor (se under 

4.2). Sedan välfärdskrisen på 1990-talet har utsattheten för dessa grupper ökat och fler och 

fler av dessa kommer aldrig in i de generella trygghetssystemen då inträdet i dessa är kopplat 

till lönearbete. Får man inget arbete har man ingen möjlighet att kvalificera sig till 

arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom förändrades reglerna för kvalificering till 

arbetslöshetsförsäkringen under 1990-talet vilket gjorde det ännu svårare för marginaliserade 

grupper att få tillgång till arbetslöshetsersättning (Salonen 2000:166ff). Enligt Salonen skedde 

en decentralisering av ansvaret för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de mest 

marginaliserade grupperna från stat till kommun under 1990-talet. Detta innebar också en 

förskjutning från rättighetsbaserade ersättningar till behovsprövade bidrag. Dessutom 

medförde denna förskjutning att arbetsmarknaden tudelades i en grupp som kan åtnjuta 

trygghetssystemens inkomstbaserade ersättningar och i en grupp som blir en outsidergrupp 

som står utanför trygghetssystemen (Salonen 2000:172ff). Axelsson framhåller att 

arbetsförmedlingen tar hand om de arbetslösa med få problem att hitta arbete, det vill säga de 

som står närmast arbetsmarknaden, medan kommunen tar hand om dem som står längre ifrån 

arbetsmarknaden (Axelsson 2004:88f). 

 

Socialtjänsten i kommunen beviljar socialbidrag till arbetsmarknadens outsidergrupp. Är en 

socialbidragstagare arbetslös och räknas som arbetsför selekteras den i många fall till 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder, så kallade aktiveringsprogram. Salonen och Ulmestig 

undersöker i sin studie Nedersta trappsteget – en studie om kommunal aktivering på vilket sätt 

arbetslösa socialbidragstagare aktiveras i de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna i Sverige. 

Författarna identifierar tre olika synsätt gällande hur snabbt arbetslösa socialbidragstagare ska 

placeras i olika kommunala åtgärder i de undersökta kommunerna. De kallar dessa tre synsätt 

för ”socialbidrag som socialt problem” (Typ 1), ”socialbidrag som både 

arbetslöshetsersättning och socialt problem” (Typ 2) och ”socialbidrag som 

arbetslöshetsersättning” (Typ 3). Synsätten skiljer sig åt beträffande bedömningen av 

arbetslösheten. Bedömningen av arbetslösheten sträcker sig från att ses som ett strukturellt 

problem (Typ 1) till att ses som ett individuellt problem (Typ 3) (Salonen & Ulmestig 

2004:47ff). 
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I kommuner med synsätt enligt Typ 1 placeras inte arbetslösa socialbidragstagare direkt efter 

ansökan i olika åtgärder utan det utreds noggrant vad som har orsakat en ansökan om 

socialbidrag. Konsekvensen blir att socialbidragstagare får lång tid på sig att söka arbete själv 

via arbetsförmedlingen och att kommunen endast i begränsad skala erbjuder egna 

arbetsmarknadsåtgärder. Graden av tvång och sanktioner är låg i de fall de arbetslösa 

socialbidragstagarna placeras i kommunala åtgärder. I kommuner med synsätt enligt Typ 2 

placeras arbetssökande socialbidragstagare i åtgärder vanligtvis två till tre månader efter sin 

ansökan om socialbidrag. Inslag av tvång och sanktioner är högre i dessa kommuner än i 

kommuner som har ett synsätt enligt Typ 1. I kommuner där synsätt enligt Typ 3 förekommer 

aktiveras arbetslösa socialbidragstagare direkt efter sin ansökan om socialbidrag. Inom några 

dagar har den sökande fått plats i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd. I dessa kommuner 

placeras även de som står närmare arbetsmarknaden i åtgärder. Kommunerna uppger 

dessutom att utgifterna för socialbidrag har minskat på grund av deras aktiveringstaktik, vilket 

till största del beror på att bidragstagarna lyckats få annan inkomst eller flyttat (Salonen & 

Ulmestig 2004:47ff). Även om det inte framgår tydligt i Salonen och Ulmestigs redovisning 

anser vi att ett synsätt av Typ 3 borde leda till att graden av tvång och sanktioner är högst i 

kommuner som har detta synsätt jämfört med kommuner där synsätt enligt Typ 1 och 2 råder.  

 

Salonen och Ulmestig identifierar även tre olika aktiveringsprofiler (hög/medel/låg) i 

kommunerna utifrån hur snabbt socialbidragstagare placeras i åtgärd samt när och om 

sanktioner inleds. Sanktioner innebär att bidragssökande får avslag eller att delar av eller hela 

socialbidraget dras in om personen vägrar att delta i åtgärder. En hög aktiveringsprofil innebär 

att kommunen är snabb med att aktivera alla arbetslösa socialbidragstagare, både de som 

anses stå närmare och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därtill är kommunen snabb 

med att tillgripa sanktioner. Låg aktiveringsprofil innebär att en kommun väntar länge med att 

aktivera arbetslösa socialbidragstagare oavsett hur nära eller långt ifrån de står 

arbetsmarknaden samt att sanktioner sällan tillgrips. I kommuner med medelprofil prioriteras 

de som står långt ifrån arbetsmarknaden när det gäller placering i åtgärder och även 

sanktionernas omfång och styrka varierar (Salonen & Ulmestig 2004:62ff).  

Vi anser att det av Salonen och Ulmestigs beskrivning framgår att de tre aktiveringsprofilerna 

och de tre synsätten har samband med varandra eftersom de respektive beskrivningarna liknar 

varandra även om författarna inte uttryckligen nämner sambandet. Ett synsätt som innebär att 

socialbidrag ses som ett socialt problem (Typ 1) leder förmodligen till en låg 

aktiveringsprofil. Om socialbidraget ses som både arbetslöshetsersättning och socialt problem 
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(Typ 2) kan detta innebära att de berörda kommunerna har en aktiveringsprofil som ligger 

mellan låg och hög, det vill säga en medelprofil. Det tredje synsättet ”socialbidrag som 

arbetslöshetsersättning” (Typ 3) medför troligen att kommunerna ifråga har en hög 

aktiveringsprofil.   

 

Salonen och Ulmestig påpekar att personalen på socialkontoren i de undersökta kommunerna 

ofta använder en mycket individualiserad förklaringsmodell vilket de anser beror på att 

handläggningen sker på individuell nivå eftersom rätten till socialbidrag prövas individuellt. 

Tjänstemännen kan mycket väl ha ett strukturellt synsätt men konkret kan de bara handla på 

den individuella nivån. I denna ”behovsprövningens logik” ligger också att det sker en 

selektion av vem som anses vara berättigad till bidrag och vem som inte anses vara det vilket 

leder till osäkerhet för de bidragssökande. Socialbidraget är å ena sidan till för att hjälpa men 

detta medför å andra sidan att den sökande är utlämnad till bedömningar som enskilda 

handläggare gör. Selektionsprocessen fortsätter även efter beviljandet av socialbidraget när 

det gäller bedömning av om den sökande kan anses arbetsför och om och när denne ska 

placeras i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd (Salonen & Ulmestig 2004:51). Författarna 

delar in selektionsprocessen i tre nivåer där den första nivån delar in socialbidragstagare i ej 

arbetslösa alternativt arbetslösa. Den andra nivån gäller beslutet om arbetslösa 

socialbidragstagare ska hamna i åtgärd eller inte. Den sista nivån gäller beslutet om de 

arbetslösa socialbidragstagarna som har valts ut för placering i åtgärd ska placeras i nationella 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller i lokalt organiserade kommunala åtgärder (Salonen & 

Ulmestig 2004:61f). Axelsson nämner att mekanismerna för urval av deltagare till bland annat 

arbetsmarknadsåtgärder kan vara svåra att precisera. I hennes utvärdering av en kommunal 

åtgärd i Stockholm framkom att personalen upplevde svårigheter med rekryteringen av 

passande deltagare. Detta ledde till att de ställde upp fasta kriterier för hinder för deltagande, 

vilka bland andra var pågående missbruk, graviditet, militärtjänst, fängelsestraff, planerade 

studier eller arbete och deltidsarbete (Axelsson 2004:74f).  

 

Enligt Axelsson har staten och kommunerna ett gemensamt ansvar för arbetslösa 

socialbidragstagare med en dock något oklar ansvarsfördelning, vilket kan leda till 

samarbetsproblem (Axelsson 2004:82f). Salonen och Ulmestig beskriver att socialtjänsten i 

kommunerna samarbetar med bland annat arbetsförmedlingen. Författarna tar upp att det finns 

en del samarbetssvårigheter som dock varierar från kommun till kommun. Samarbetet på 

handläggarnivå brukar överlag fungerar bra, delvis på grund av att parterna kommer bra 
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överens personligen. Kritiken mot arbetsförmedlingen gäller främst att deras organisation är 

beroende av ständiga förändringar i regelverk och av de skiftande ekonomiska villkoren. 

Arbetsförmedlingens arbetssätt anses vara för regelstyrd. Salonen och Ulmestig påpekar att 

socialtjänstlagen har en mer öppen ramlagskaraktär medan arbetsförmedlingens regelverk är 

detaljstyrd och att detta leder till samarbetssvårigheter mellan den kommunala socialtjänsten 

och den statliga arbetsförmedlingen (Salonen & Ulmestig 2004:70ff). 

 

Enligt Salonen och Ulmestig ger en kommuns storlek och deltagarnas antal i en kommunal 

åtgärd ekonomiska stordriftsfördelar. Ju större kommunen är och ju fler deltagare som är 

aktiverade i en åtgärd desto mer fördelaktig kostnadsmässigt blir åtgärden (Salonen & 

Ulmestig 2004:78, 86). Stordriftsfördelar är något även Axelsson nämner i sin utvärdering av 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Stockholm. Hon anser att ett större geografiskt 

upptagningsområde möjliggör en större variation av insatser (Axelsson 2004:74). Salonen och 

Ulmestig uppger att de kommunala arbetsmarknadsåtgärdernas innehåll varierar stort över 

hela Sverige och att få åtgärder har ett entydigt innehåll. De flesta åtgärder innehåller olika 

kombinationer av söka jobb-träning, arbetsförberedande aktiviteter, praktisk och/eller 

teoretisk utbildning, praktisk sysselsättning och praktik på arbetsplatser. Författarna anser att 

det delvis kan ses som en flexibel hållning inför de behov deltagarna har men att det även kan 

uppfattas som att det är viktigare att deltagarna är i en åtgärd än att den verkligen förbereder 

dem för arbetsmarknaden (Salonen & Ulmestig 2004:83f).  

 

4.2 Deltagarnas bakgrund 

Den mer abstrakta teoretiska utgångspunkten gällande deltagarnas bakgrund är inspirerad av 

de los Reyes och Mulinaris beskrivning av det författarna kallar intersektionalitet. 

Intersektionalitet innebär att människors positioner och handlingsmöjligheter skapas i 

skärningspunkten mellan olika dikotoma par med en asymmetrisk maktfördelning. Dessa 

maktasymmetrier uppstår bland annat mellan arbetare/kapitalister, kvinna/man och 

invandrare/svensk, det vill säga den klasstillhörighet individer har, deras kön samt deras 

etnicitet påverkar individers livschanser. Den sociala position individer får på grund av den 

simultana, komplexa och kontextberoende samverkan mellan etnicitet, klass och kön kan leda 

till svårigheter vad gäller möjligheten att försörja sig samt tillgången till välfärdssystemet (de 

los Reyes & Mulinari 2005:18, 90). Vårt angreppssätt är dock inte genomgripande 

intersektionellt utifrån de los Reyes och Mulinaris perspektiv. Vårt fokus är endast en part i 

relationen personal och klient. Därför är det inte möjligt för oss att ta fram motdiskurser och 
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på ett djupare plan ifrågasätta den asymmetriska maktrelation som uppstår mellan personal 

och klient och på vilket sätt intersektionen mellan kön, etnicitet och klass påverkar denna. Vi 

är medvetna om att etnicitet, klass och kön påverkar relationen mellan handläggaren och 

klienten. I vår studie är vi dock endast intresserade av på vilket sätt dessa maktasymmetrier 

påverkar handläggarnas arbetssätt och arbetsmetod. Vårt fokus kommer dessutom att riktas 

mot etnicitet och kön, inte klass, då det är dessa vi har koncentrerat oss på.  

 

Enligt Salonen är kvinnor och män olika utsatta för risken att bli socialbidragsbehövande 

under sin livstid. I en undersökning i början på 1990-talet var kvinnor överrepresenterade i 

gruppen ensamförsörjande med barn i dagis- och skolåldern och bland pensionärer. Män 

däremot var överrepresenterade i gruppen ensamboende i medelåldern. Salonens slutsats är att 

individer är som mest utsatta då deras levnadssätt inte följer det traditionella 

parbildningsmönstret (Salonen 1994:106ff). I Salonen och Ulmestigs studie framkommer att 

handläggarna inte har någon medvetenhet huruvida de behandlar kvinnor och män olika på 

grund av deras kön. Samtidigt visar det sig att det finns könsskillnader vad gäller placering i 

åtgärder. Män anses passa i tyngre arbeten inom industri medan kvinnor anses lämpliga för 

bland annat omsorgsarbeten. En studie som Salonen och Ulmestig refererar till visar också att 

män aktiveras i högre grad än kvinnor. Samtidigt är det väldigt sällan som kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder endast riktar sig till ett kön. Det könsstereotypa tänkandet blir än mer 

framträdande när klienterna är utrikes födda (Salonen & Ulmestig 2004:56, 65, 82).  

 

Christenson tar upp att hon i sin undersökning av några arbetsmarknadsprojekt i södra 

Stockholm kom fram till att det fanns fler arbetsträningsmöjligheter för män än för kvinnor, 

vilket hon tolkar som att mannen ofta outtalat och oreflekterat står som norm. Hon nämner 

även att hon under sina arbetsplatsstudier uppmärksammat att den uttryckta jämställdheten på 

de arbetsplatser hon undersökte inte existerade i den omfattning som de intervjuade uttalade. 

Christenson kunde alltså identifiera könsskillnader i verksamheten som intervjupersonerna till 

en början inte var medvetna om (Christenson 2005:15, 41). Författaren menar att ”[d]et 

’invanda tänkandet’ sker hos oss ofta i könsneutrala termer. När vi granskar det kan vi inte 

sällan upptäcka att det är en skenbar könsneutralitet” (Christenson 2005:53). Christenson 

upptäckte dessutom att det fanns könsskillnader i deltagandet i verksamheterna och även i 

deltagarnas önskemål eller upplevda behov. Hon drar slutsatsen att både strukturella faktorer 

och individuella synsätt och därav följande beteenden, det vill säga ”insocialiserade 

könsstereotypa förhållningssätt”, påverkar de könsskillnader hon påträffade i verksamheten 
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(Christenson 2005:37ff). Vi anser att deltagarnas egna val kan leda till en könsstereotyp 

fördelning av till exempel praktikplatserna eftersom kvinnors och mäns förkunskaper och 

livsval ofta skiljer sig åt och följer könsstereotypa mönster. 

 

Salonen menar att människor med utländsk härkomst lätt förpassas till marginaliserade sociala 

positioner vilket leder till att de utgör en stor del av de hushåll som erhåller socialbidrag. 

Speciellt utsatta är de utrikes födda som har kommit till Sverige relativt nyligen och som har 

beviljats flyktingstatus.5 Historiskt har det skett en kraftig ökning av andelen utrikes födda 

socialbidragstagare sedan 1964. Under början av 1990-talet särredovisades flyktingar för 

första gången i statistiken och det visade sig då att de under åren 1990-1991 stod för ungefär 

15 % av de hushåll som mottog socialbidrag. Detta innebar samtidigt att flyktingar utgjorde 

över hälften av de utrikes födda socialbidragstagarna (Salonen 1994:110ff). Salonen anser att 

invandrare räknas som en av arbetsmarknadens outsidergrupper på grund av att de har 

problem att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed står utanför välfärdssystemet. På 

grund av ökade krav på utbildning och kunnande och i och med att okvalificerade arbeten har 

minskat allt mer sedan 1990-talet får utrikes födda personer allt svårare att komma in i det 

svenska arbetslivet. Författaren tar även upp att språksvårigheter och en dold diskriminering 

av människor med utländsk härkomst har lett till att sysselsättningsgraden bland dessa har 

minskat betydligt (Salonen 2000:171). Magnusson menar att arbete är av stor betydelse vad 

gäller individers sociala nätverk och att många utrikes födda, särskilt de som nyligen kommit 

till Sverige, har begränsade förutsättningar till att skapa ett större socialt nätverk (Magnusson 

2001:16).  

 

Arai m.fl. nämner att invandringen på 1950-, 1960- och 1970-talet främst var 

arbetskraftsinvandring medan den nu har förändrats till att till stor del bestå av flyktingar som 

kommer från länder utanför Europa som har fått allt svårare att få fäste på den svenska 

arbetsmarknaden. Författarna analyserar flera faktorer som brukar tas upp som anledningar till 

utrikes föddas svårigheter på arbetsmarknaden. Utbildningsnivån skiljer sig inte längre 

nämnvärt mellan utrikes och inrikes födda och kan därför inte förklara 

etableringssvårigheterna. En faktor som ofta anses vara den viktigaste orsaken till problemen 

att få arbete är bristande kunskaper i svenska språket. Författarna är av den åsikten att 

svenskkunskaper är viktiga men att betydelsen av språket varierar beroende på yrke och 

                                                 
5 De utrikes födda som ännu inte getts flyktingstatus och därmed uppehålls- och arbetstillstånd, det vill säga de 
som fortfarande är i asylprocessen, får ekonomiska bidrag av migrationsverket, inte socialbidrag. 
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frekvensen av kundkontakt. Dessutom torde kunskaperna i svenska språket bli bättre ju längre 

personen har vistats i Sverige. Även bristen på kännedom om svenska kulturella koder, 

normer och regler på den svenska arbetsmarknaden anges som en orsak till utrikes föddas 

svårigheter (Arai m.fl. 1999:13, 27ff). Något som dock tyder på en dold diskriminering är att 

ungdomar med invandrarbakgrund har betydligt svårare på den svenska arbetsmarknaden 

även då de har samma betyg i svenska, samma utbildning och bostadsort samt liknande 

familjebakgrund som etniskt svenska ungdomar (Arai m.fl. 1999:14f, 37). I den undersökning 

författarna redovisar handlar det om att ungdomar med invandrarbakgrund har svårare att 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden än etniskt svenska ungdomar även om det enda 

som skiljer dem är just deras etniska bakgrund. Vi anser att detta faktum även kan tillämpas 

på vuxna människor från andra länder, det vill säga det finns en dold diskriminering av 

invandrade människor på den svenska arbetsmarknaden. I ungdomars fall är det lättare att 

utesluta andra faktorer som kan påverka etableringsmöjligheterna och därför blir det tydligare 

att etnicitet påverkar dessa. Minskningen av okvalificerade arbeten som Salonen beskriver 

och det faktum att utrikes föddas utbildningsnivå inte längre är lägre än inrikes föddas enligt 

Arai m.fl. kan till en början verka motsägelsefullt. Vi anser dock att förklaringen ligger i att 

minskningen av okvalificerade arbeten leder till att utrikes födda får svårt att få arbeten som 

de är överkvalificerade för, något som förmodligen var lättare före 1990-talet. 

 

4.3 Projekt som arbetsform och offentliga projekts speciella drag 

Enligt Sahlin har projekt som verksamhetsform blivit allt vanligare på bland annat 

myndigheter. Projekt anses vara flexibla och anpassningsbara till lokala förutsättningar samt 

anses kunna styras effektivt. Projekt kan verka mer bestämbara och konkreta än den löpande 

verksamheten eftersom de har fastställda projektbeskrivningar, tidsplaner och budgetar. 

Författaren beskriver olika dikotoma dimensioner i projektverksamheter, avgränsat – 

holistiskt, inåtvänt – utåtriktat samt individuellt – kollektivt. Dimensionen avgränsat – 

holistiskt betecknar hur tydligt avgränsat projektet är tidsmässigt och rumsligt mot 

omgivningen. Projekt kan också vara inåtvända och endast riktas mot deltagarna i projektet 

eller utåtriktade mot en särskild målgrupp som inte varit inblandad i själva planeringen. 

Dessutom kan projekt vara individuella eller kollektiva. Författaren menar att det faktum att 

projekt är attraktiva ligger i att projekt ”[…] å ena sidan vetter åt det strikt rationella och 

målinriktade, å andra sidan åt det nya och oförutsägbara”. Projekt har en säregen rationalitet 

vilket innebär att projektplanen är mer ett politiskt instrument än att den verkligen är avsedd 

till att genomföras i sin helhet (Sahlin 1996:13ff). Projekt som verksamhetsform kan vara mer 
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statusfyllda än den ordinarie verksamheten och de som arbetar inom projekt kan uppleva en 

större frihet i att kunna utforma sitt eget arbete. Författaren diskuterar att projekt också kan 

vara lösningar på organisatoriska problem, bland annat för att möjliggöra samarbete mellan 

olika instanser eller för att lösa personaladministrativa svårigheter (Sahlin 1996:18f). 

 

Brännberg betonar vikten av det han kallar eldsjälar och projektmakare i genomförandet av 

projekt. Eldsjälar är personer med ett stort personligt engagemang i till exempel 

föreningslivets verksamhet (Brännberg 1996:144ff). Projektmakare är en speciell sorts 

eldsjälar, nämligen de som ofta har en ledande position i projekten och som fungerar som 

”igångsättare” av projekt. De anses vara helt nödvändiga för projektens genomförande men 

blir projekten för beroende av projektmakaren kan dennes frånvaro leda till att 

projektverksamheten avstannar (Brännberg 1996:149ff). Sahlin redogör för att ”timingen” är 

av betydelse för möjligheten att realisera projekt, det vill säga att projekten måste ”ligga rätt i 

tiden” och dra nytta av till exempel ekonomiska resurser, ett politiskt gynnsamt 

samhällsklimat och personal som visar engagemang för nya idéer. Projekt betecknas dessutom 

ofta som extraordinära och som tecken på en vilja att förändra och förnya (Sahlin 1996:24ff).  

 

Projekt kan ligga både utanför den ordinarie verksamheten eller vara en mer integrerad del av 

den vilket kan medföra vissa för- och nackdelar. En nackdel som Axelsson tar upp är att 

metoder som utvecklas i projekt som drivs vid sidan om den ordinarie verksamheten inte 

implementeras och riskerar att gå förlorade när projektpengarna tar slut. Axelsson ser det 

därför som mer fördelaktigt för metodutvecklingen om projekt bedrivs som en ”permanent 

projektverksamhet” i den ordinarie verksamheten (Axelsson 2004:87). Å andra sidan nämner 

Meeuwisse i en redogörelse av ett projekt hon utvärderade att projektets ekonomiska resurser 

nästan helt användes till den ordinarie verksamheten och att projektets mål inte 

förverkligades. Projektet bedrevs i detta fall inte som en sidoverksamhet utan var mer 

integrerad i den ordinarie verksamheten hos socialtjänsten (Meeuwisse 1996:48). Bunar 

redogör för liknande problem som Axelsson och Meeuwisse. Dessutom visar hans utvärdering 

av två kommunala åtgärder i Stockholm att det fanns större konflikter mellan förvaltningens 

och projektets tjänstemän i det projekt som låg utanför den ordinarie verksamheten. Dessa 

konflikter var färre i det projekt som var mer ”inbäddat” i den reguljära verksamheten (Bunar 

2003:98, 112ff). 
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5 Metod 

I denna del följer en beskrivning av tillvägagångssättet i undersökningen och analysen av det 

insamlade datamaterialet samt en bedömning av datakvalitén. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Eftersom undersökningen avsåg ett arbetsmarknadsprojekt i kommunal regi och vårt syfte var 

att ta reda på urvalskriterier, arbetssätt och de anställdas åsikter om hur det är att arbeta i 

projektform valde vi en kvalitativ undersökningsdesign med djupintervjuer. Efter ett 

inledande samtal med projektledaren lottades tre anställda från olika anställningskategorier ut 

för intervjuerna. Utlottningen skedde på ett personalmöte där vi själva inte var närvarande. Vi 

intervjuade en arbetskonsulent som är anställd av en av stadsdelarnas socialtjänst samt är 

deltagarnas direkta kontaktperson, en rekryterare som arbetar med matchningsmetoden och en 

arbetskonsulent som arbetar med mobiliseringsmetoden. Eftersom studie- och 

yrkesvägledaren var relativt nyanställd intervjuades inte denna. Vi intervjuade även en 

socialsekreterare på en av stadsdelarnas mottagningsenheter på socialtjänsten. För att kunna 

följa arbetsgången från socialtjänsten till Arbetsforum Sydost valde vi socialsekreterare och 

arbetskonsulent från samma stadsdel. För intervjuerna hade vi utarbetat flera intervjuguider 

(Bilaga 1-3) vars frågor anpassades till den anställdes plats i arbetsgången och den därav 

följande möjligheten alternativt begränsningen att besvara vissa frågor. Varje 

frågeställning/tema bröts ned i flera frågor med varierande struktureringsgrad. Vissa frågor 

var öppna för att möjliggöra uttömmande svar, till exempel ”Beskriv en för dig vanlig/typisk 

arbetsdag”. Andra frågor formulerades mer strukturerade, till exempel ”Har ni fastställda 

kriterier för de personer ni tar emot?”. Under intervjuernas gång ställde vi dessutom 

följdfrågor. Med utgångspunkt i Patels och Davidsons resonemang kan man kalla den 

undersökningsdesign vi använde oss av för halvstrukturerad och halvstandardiserad. 

Strukturering betecknar enligt Patel och Davidson hur stor frihet respondenten får för att svara 

på frågorna. Helt strukturerade frågor har fasta svarsalternativ, medan ostrukturerade frågor 

ger respondenten största möjliga frihet att svara. Med standardisering avses hur fria 

intervjufrågorna formuleras under intervjun. Är graden av standardisering låg kan intervjuaren 

formulera frågorna fritt och intervjuaren behöver inte ställa samma frågor till alla 

respondenter. En hög grad av standardisering däremot innebär att frågorna är formulerade i 

förväg och att de ska ställas till alla respondenter i samma ordning (Patel & Davidson 

2003:71ff).  
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Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, delvis i sammanträdesrum 

och delvis på deras arbetsrum. Alla respondenter informerades om att deras namn inte nämns i 

uppsatsen utan istället deras yrkes- respektive anställningsbeteckning. Samtliga var 

införstådda med detta. Intervjuerna, som tog mellan drygt 30 minuter till över en timme, 

spelades in på en mp3-spelare och transkriberades till stora delar ordagrant vilket resulterade i 

cirka 50 sidors skriven text. I kapitel 6 Resultat och analys redovisas delar av intervjuerna 

dels som direkta citat skrivna i vårdat talspråk och dels som meningskoncentrerade och 

narrativt strukturerade referat för att illustrera de teoretiska resonemangen. 

Meningskoncentrering innebär enligt Kvale att det väsentliga innehållet i respondenternas 

svar sammanfattas och formuleras mer kortfattat. Narrativ strukturering är en metod för att 

organisera texten på ett sätt som återupprättar tidsföljden i intervjusvarens innehåll och 

dessutom sätter in innehållet i sitt sociala sammanhang. Forskaren försöker alltså skapa en 

sammanhängande berättelse av de olika episoder som respondenten återgav under intervjun. 

Både meningskoncentrering och narrativ strukturering leder till att intervjutexten förkortas 

men samtidigt bibehåller vardagsspråkets karaktär (Kvale 1997:174). Transkriberingarna av 

de olika intervjuerna kodades mening för mening vilket är ett av de kodningssätt som Trost 

föreslår i sin bok Kvalitativa intervjuer (Trost 2005:133). Kodningen baserades till största del 

på de teorier och den tidigare forskningen vi hade läst innan. Relevanta delar av dessa mer 

generella, abstrakta teorier och den tidigare forskningen valdes ut efter kodningen, det vill 

säga i undersökningen användes både deduktiv och induktiv metod. Dessutom sattes 

undersökningsobjektet Arbetsforum Sydost in i ett historiskt sammanhang bestående av 

socialtjänstens och storstadspolitikens historiska utveckling. Detta tillvägagångssätt är 

inspirerat av Mills historiska metod (jfr Mills 1997).  

 

5.2 Bedömning av datakvalitén 

Enligt Patel och Davidson hänger begreppen validitet och reliabilitet så tätt ihop i kvalitativa 

studier att forskare ofta endast talar om validitet som då får en bredare innebörd än i 

kvantitativa studier. Validiteten, det vill säga om vi undersöker det vi avser att undersöka, 

omfattar hela forskningsprocessen. Patel och Davidson beskriver varje kvalitativ 

undersökning som så unik att det inte är möjligt att fastställa tydliga regler eller 

tillvägagångssätt för att garantera validitet. Författarna nämner dock vissa mer allmängiltiga 

validitetsproblem som forskaren borde beakta (Patel & Davidson 2003:102ff). Patel och 

Davidson betonar att analysen av datamaterialet måste ha en ”god inre logik”, det vill säga 

forskarens tolkningar ska underbyggas med gärna fylliga redogörelser för det undersökta 
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fenomenet för att åstadkomma ”kommunikativ validitet”. Intervjupersoners utsagor ska 

redovisas i sitt sammanhang och det är viktigt att eftersträva en god balans mellan citat och 

egna tolkningar för att möjliggöra för andra att kontrollera trovärdigheten i resultaten och 

analyserna. Författarna rekommenderar också att visa resultaten och tolkningarna för 

intervjupersonerna och låta dem kommentera rimligheten i dessa. Patel och Davidson 

understryker vikten av att noggrant redogöra för hela forskningsprocessen eftersom detta 

möjliggör för andra forskare att granska denna och att bedöma studiens trovärdighet och 

validitet (Patel & Davidson 2003:105f).  

 

Vi har försökt att tillgodose kraven på god validitet genom att redogöra noggrant för 

tillvägagångssättet i undersökningen och för förhållanden som kan ha påverkat 

undersökningens resultat i hela denna metoddel. För att möjliggöra för andra att bedöma 

undersökningens trovärdighet och därigenom åstadkomma ”kommunikativ validitet” belägger 

vi de tolkningar vi gör i avsnitt 6 Resultat och analys med citat och referat från intervjuerna. 

Under arbetet med resultatet och analysen ställdes även frågor per e-mail till de tidigare 

intervjuade anställda på Arbetsforum Sydost och på socialtjänsten i en av de fyra 

stadsdelarna. Frågorna syftade till att få förtydliganden av vissa utsagor under intervjuerna 

och på så sätt underlätta analysen av materialet. Delar av avsnitt 6 Resultat och analys sändes 

dessutom till intervjupersonerna för att minimera risken för feltolkningar av de använda 

citaten och referaten från intervjuerna. Vi fick dock inte respons från alla vilket kan ha lett till 

att eventuella feltolkningar och missförstånd inte kunde rättas till.  

 

Datamaterialets kvalitet har dessutom påverkats på flera andra sätt som kan anses som mer 

eller mindre fördelaktiga för resultatets och analysens validitet eller giltighet. Tillträdet till 

Arbetsforum Sydost möjliggjordes genom kontakten med projektledaren som fungerade som 

en grindvakt. Burgess beskriver en så kallad grindvakt eller ”gatekeeper” som en person som 

kan ge forskaren tillträde till andra personer i en organisation men även hindra möjligheten till 

kontakt med dessa. Grindvakten har alltså ett visst inflytande över forskningsprocessens gång 

(Burgess 1991:48f). Det inledande samtalet med projektledaren gav oss en första inblick i 

projektet och gav oss uppslag till vilka personer vi ansåg lämpliga att intervjua, det vill säga 

en av varje anställningskategori. Eftersom valet av intervjupersoner skedde genom utlottning 

inom varje anställningskategori minskades projektledarens inflytande över vilka personer vi 

intervjuade. Det faktum att utlottningen gjordes under ett personalmöte leder till att 

intervjupersonernas anonymitet inte kan garanteras på arbetsplatsen. Däremot gav vi garantier 
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för konfidentialitet gällande redovisningen i uppsatsen genom att endast använda 

respondenternas yrkestitel och genom att inte nämna stadsdelens namn, vilket innebär ett visst 

skydd av respondenternas anonymitet utåt. I de citat som används i avsnitt 6 Resultat och 

analys utelämnas dessutom vissa ord och uttryck som vi uppfattar som typiska för personerna 

för att förstärka detta skydd.  

 

Magnusson beskriver relationerna mellan forskaren och aktörer i ett projekt med 

utgångspunkt i Goffmans dramaturgiska perspektiv. Han anser att det produceras en bild av 

projektets verklighet i interaktionen mellan de anställda i projektet och i hans fall den 

utvärderande forskaren och att allt som sker i interaktionen är av vikt för projektets betydelse 

och fortsatta existens. De projektanställda intar vissa roller inför sina klienter och inför 

forskaren med den viktiga skillnaden att forskaren ofta får tillgång till de så kallade bakre 

regionerna, till exempel personalrummet dit klienterna inte har tillträde, vilket komplicerar 

interaktionen mellan de anställda och forskaren (Magnusson 1996:223ff). Enligt Magnusson 

vill forskaren och de projektanställda utöva inflytande över varandras beteende. Forskaren är 

intresserad av att få den ”sanna” bilden av projektet. De projektanställda däremot har ett 

intresse av att forskaren får och beskriver en så fördelaktig bild av projektet som möjligt och 

deras berättelser kommer därför att vara likartade och överensstämmande. Fakta som kan 

uppfattas som ofördelaktiga förtigs och det ges en idealiserad bild av projektet. Under 

utvärderingens gång kan det hända att en eller några av de projektanställda kliver ur sin roll 

och bidrar med information som skulle undanhållas forskaren. Likaså finns det en möjlighet 

att forskaren känner samhörighet med de projektanställda och vill skydda projektet. 

Magnusson nämner att de anställda i projektet har ett övertag över forskaren eftersom 

forskaren är gäst i projektet och ”spelar på bortaplan” (Magnusson 1996:226ff). Om forskaren 

får del av information som skulle kunna vara till nackdel för projektet kan det finnas 

förväntningar på diskretion, det vill säga de projektanställda utgår ifrån att forskaren inte 

kommer att avslöja denna information. Enligt Magnusson beror rollspelet inte på cyniska 

försök till manipulation utan är ett resultat av ”tillit och takt” i ett samarbete som alla parter 

tjänar på (Magnusson 1996:232ff). 

 

Vår studie är ingen utvärdering som skulle kunna bidra med ofördelaktig information som 

riskerar projektets framtid. Dessutom vistades vi inte heller en längre tid i projektet utan var 

där tre gånger för att genomföra intervjuerna. Vi anser dock att Magnussons beskrivning av 

interaktionen mellan projektanställd och forskare till viss del kan tillämpas även i vår 
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undersökning. Alla anställda kan ha en fördel av att visa en så fördelaktig bild av projektets 

verksamhet som möjligt eftersom alla är intresserade av projektets fortbestånd. Eftersom vi 

inte vistades en längre tid i projektet och alltså inte fick tillträde till de bakre regionerna är vi 

medvetna om att det underlättade för de anställda att visa en viss bild av projektet. 

Intervjuerna genomfördes dessutom på respondenternas arbetsplats, vilket förmodligen har 

lett till att svaren påverkades och att respondenterna intog en mer formell attityd än om 

intervjuerna hade genomförts på annan plats. I ett fall begärde en av respondenterna 

intervjufrågorna i förväg, vilket kan ha påverkat svaren. Under intervjun fick vi dock inte 

intrycket av att svaren på något sätt var inövade. I ett annat fall föreligger en personlig 

bekantskap mellan en anställd och en av oss. Att denna person intervjuades beror på att det 

slumpade sig i utlottningen. Vi är medvetna om att detta faktum kan ha påverkat svaren men 

anser att det ledde till en mer avslappnad atmosfär under intervjun, det vill säga mindre 

rollspel.  

 

Även det faktum att vi båda gemensamt intervjuade de anställda kan ha lett till en påverkan. 

Vi uppfattar det dock som en fördel för oss att ha utfört intervjuerna tillsammans eftersom vi 

kunde komplettera varandra och ställa följdfrågor som den andra förmodligen inte hade ställt. 

Vår roll skulle kunna beskrivas som ”nyfikna studenter som vill lära sig om hur ni arbetar” 

och vi anser att alla intervjupersoner svarade beredvilligt på de flesta frågor och uppskattade 

vårt intresse. Enligt Patel och Davidson kan forskaren inhämta teoretisk kunskap om hur 

intervjuer bäst genomförs men för att förbättra intervjutekniken måste forskaren öva sig i att 

utföra intervjuer praktiskt (Patel & Davidson 2003:83). Vi är medvetna om att vår bristande 

erfarenhet av att genomföra intervjuer i vissa fall har lett till att följdfrågor ställdes på ett 

mindre fördelaktigt sätt, till exempel var vissa följdfrågor av en karaktär som endast 

möjliggjorde jakande eller nekande svar.  

 

Att studie- och yrkesvägledaren inte intervjuades berodde på att den var relativt nyanställd 

och därför förmodades inte kunna besvara frågorna. Detta leder till att studie- och 

yrkesvägledarens del av arbetsgången i Arbetsforum Sydost beskrivs endast genom de andra 

intervjuades utsagor. Med detta följer en risk att denna åtgärds bidrag underskattas. För att 

undvika detta anser vi dock att vi hade behövt intervjua den tidigare anställda på denna post, 

vilket inte var möjligt. 
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6 Resultat och analys 

Nedan följer först en kort beskrivning av det kommunala projektet, Arbetsforum Sydost. 

Därefter redovisas, analyseras och tolkas resultatet av intervjuundersökningen ordnat efter 

teman som följer de övergripande frågeställningarna. 

 

6.1 Bakgrundsfakta om Arbetsforum Sydost6

Arbetsforum Sydost är en kommunal arbetsmarknadsåtgärd som drivs av stadsdelarna 

Enskede Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör och riktar sig till arbetslösa socialbidragstagare 

bosatta i dessa stadsdelar. Projektet finansieras delvis av stadsdelsnämnderna och delvis av 

Kompetensfonden. Projektet startades i augusti 2004 och har förlängts preliminärt till och 

med april 2007. Enligt slutrapporten är projektets syfte ”[…] att utveckla effektivare insatser 

för att stärka arbetskraften i respektive stadsdel, minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

[socialbidrag] samt utveckla en långsiktig samverkansmodell. Projektet syftar också till att 

utöka samverkan så att de fyra stadsdelarna kan dra nytta av erfarenhetsutbytet och det 

gemensamma ekonomiska resursutnyttjandet som samverkan i sig leder till” (Slutrapport 

Arbetsforum Sydost 2006:1). 

 

Organisationsschema Arbetsforum Sydost 

 

 
 

Projektledare 
Arbetsforum 

Sydost 

 
Arbetskonsulenter 

för: 
Enskede Årsta 

Farsta 
Skarpnäck 

Vantör 
+ en extra anställd 

 
 
 

Matchare:  
4 anställda 

 
 

Studie- &  
Yrkesvägledare: 

1 anställd 

 
 

Intensiv- 
mobilisering: 

2 arbets- 
konsulenter 

 
 

Administration: 
Reception 
IT-support 

Källa: slutrapport från Arbetsforum Sydost samt inledande samtal med projektledare 2006-11-09. 
 

                                                 
6 Detta avsnitt baseras delvis på information ur slutrapporten från Arbetsforum Sydost samt på det inledande 
samtalet med projektledaren 2006-11-09. 
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På Arbetsforum Sydost finns 16 anställda, varav en projektledare, sju arbetskonsulenter, fyra 

matchare/rekryterare, en studie- och yrkesvägledare, två IT-tekniker samt en receptionist. 

Fyra arbetskonsulenter är direkt anställda av stadsdelarna och fungerar som deltagarnas 

kontaktpersoner. En arbetskonsulent är anställd för att avlasta dessa fyra arbetskonsulenter. 

Två arbetskonsulenter arbetar med en metod som kallas intensivmobilisering.  

 

6.2 Kriterier för urval av deltagare 

Denna del bygger på intervjumaterial från intervjun med en av de tre socialsekreterarna på 

mottagningsenheten på socialtjänsten i en av stadsdelarna samt intervjun med 

arbetskonsulenten på Arbetsforum Sydost vilken är anställd av socialtjänsten i samma 

stadsdel. Denna arbetskonsulent benämner vi fortsättningsvis arbetskonsulent (1). 

 

Enligt socialsekreteraren tar mottagningsenheten, som är en del av socialtjänstens enhet för 

socialbidrag, emot alla som söker socialbidrag för första gången alternativt söker socialbidrag 

på nytt efter att ha haft annan försörjning det senaste halvåret. Ansökningar om socialbidrag 

tas endast emot per telefon och vid telefonsamtalet tillfrågas den sökande om sin 

sysselsättning under det senaste halvåret. Om vissa kriterier uppfylls skickas den sökande 

direkt till Arbetsforum Sydost samtidigt som den sökande dessutom blir tilldelad en 

handläggare på socialtjänsten. Den intervjuade arbetskonsulenten (1) tar upp att kriterierna för 

deltagande i Arbetsforum Sydosts verksamhet är att den sökande ska vara arbetslös, anmäld 

på arbetsförmedlingen och arbetsförmögen. Socialsekreteraren räknar upp ett antal negativa 

kriterier, det vill säga kriterier som gör att den sökande inte räknas som arbetsförmögen.7 

Dessa kriterier är sjukskrivning, någon form av dokumenterat fysiskt arbetshinder, psykiska 

funktionshinder8, psykiska problem, missbruk samt behov av tolk vid myndighetskontakt. 

Arbetskonsulenten (1) på Arbetsforum Sydost nämner samma negativa kriterier som 

socialsekreteraren men tar även upp att graviditet kan vara ett hinder för deltagande. Även 

sökande som är äldre än 60 år nämns av båda intervjuade som en grupp som Arbetsforum 

Sydosts åtgärder förmodligen inte kan hjälpa till ett arbete eller annan försörjning. De har 

dock inte uteslutit denna grupp formellt eftersom bidragssökande över 60 år väldigt sällan blir 

                                                 
7 Negativ har i detta fall ingen värdeladdning utan används av oss för de kriterier som innebär att personer INTE 
väljs ut.  
8 Socialsekreteraren nämner ADHD och Aspergers syndrom som psykiska funktionshinder.  
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aktuella för deltagande på grund av att de för det mesta har uppfyllt ett av de negativa 

kriterierna, till exempel sjukskrivning. 

 

Socialsekreteraren tar upp att det kan vara svårt att bedöma en sökandes lämplighet under ett 

telefonsamtal då vissa frågor kan vara för kränkande för att ställa till varje bidragssökande 

men att de anställda på mottagningsenheten försöker att undvika att hänvisa personer till 

Arbetsforum Sydost som senare måste skickas tillbaka till socialtjänsten. Socialsekreteraren 

ger missbruk som ett exempel på ett kriterium som kan vara väldigt lätt att förbise om 

personen ”[…] är på väg in i ett kraftigt missbruk […] men ändå fortfarande har haft jobb 

kvar och har sociala livet kvar […]”. Socialsekreterarna på mottagningsenheten kan ställa 

frågor angående missbruk beroende på ”[…] hur [telefon]samtalet faller sig […]”, det vill 

säga om socialsekreterarna förmodar att den sökande kan vara missbrukare. En annan 

omständighet som arbetskonsulenten (1) tar upp är att det är svårt att bedöma för 

socialsekreterarna på mottagningsenheten om en sökande inte kan läsa och/eller skriva. Detta 

upptäcks i så fall först vid mötet med den sökande på Arbetsforum Sydost. 

 

I sin bedömning går socialsekreterarna vid mottagningsenheten efter signaler som de uppfattar 

under samtalets gång. När de förmodar att en sökande kan ha problem som omöjliggör 

hänvisning till Arbetsforum Sydost skickas den sökande först till en handläggare på 

socialtjänsten. Handläggaren gör en första utredning av den sökandes livssituation och efter 

denna kan det också bli aktuellt med deltagande i Arbetsforum Sydosts verksamhet. 

Socialsekreteraren nämner att de till exempel inte hänvisar sökande som inte kan specificera 

hur de har försörjt sig det senaste halvåret. Om personen ifråga uppger att den ”[…] bara flutit 

omkring […]” anser socialsekreterarna att den sökande ska träffa en handläggare först 

eftersom det är ”[…] någonting som är konstigt, man kan inte bara flyta omkring i ett halvår 

och vara normalt arbetssökande […]”. Det händer dock att socialsekreterarna hänvisar 

personer till Arbetsforum Sydost som senare skickas tillbaka till socialtjänsten då åtgärderna 

inte anses kunna hjälpa personen ifråga. Enligt båda intervjuade hände detta oftare i början av 

projekttiden. För att bland annat undvika felaktiga hänvisningar finns det en så kallad 

referensgrupp, som består av företrädare från Arbetsforum Sydost och de olika stadsdelarnas 

socialtjänst. Referensgruppen har regelbundna möten där olika frågor som rör projektet och 

samarbetet med socialtjänsten tas upp. Gruppens sammansättning har precis ändrats och nu 

ingår även en socialsekreterare från varje socialtjänsts mottagningsenhet. Den intervjuade 

socialsekreteraren uttrycker en förhoppning om att detta ska leda till ”ännu bättre” kriterier 
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och underlätta urvalet av deltagare till Arbetsforum Sydost eftersom de tidigare sällan fick 

veta om de hänvisat sökande som åtgärderna inte bedömdes kunna hjälpa. Socialsekreteraren 

tar upp att även socialbidragstagare som tidigare inte varit aktuella för Arbetsforum Sydosts 

åtgärder kan hänvisas dit, till exempel om det efter annan avslutad åtgärd bedöms att 

personerna ifråga kan bli hjälpta av verksamheten. Dessutom nämner arbetskonsulenten (1) 

att socialtjänsten hänvisar personer där bedömningen inte är helt entydig men där 

Arbetsforum Sydosts åtgärder anses eventuellt kunna vara till hjälp för dem. 

 

Innehållet i de två redovisade intervjuerna kan kopplas till delar av de valda teoretiska 

utgångspunkterna på olika sätt. Den följande tolkningen gäller endast för en av de fyra 

stadsdelarna som samarbetar i projektet eftersom arbetskonsulenten (1) nämner att varje 

stadsdels tillvägagångssätt skiljer sig åt, till exempel kan de ha fler kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder att tillgå. 

 

Enligt Salonen och Ulmestig kan kommuner ha tre olika typer av synsätt på socialbidrag och 

tre olika aktiveringsprofiler (Salonen & Ulmestig 2004: 47ff, 62ff). Vi anser att stadsdelens 

socialtjänst har det synsätt som Salonen och Ulmestig identifierar som ”socialbidrag som 

arbetslöshetsersättning”, det vill säga Typ 3. Detta synsätt leder till att arbetslösa 

socialbidragssökande placeras i arbetsmarknadsåtgärder direkt efter sin ansökan och att även 

de sökande som bedöms stå närmare arbetsmarknaden placeras i åtgärd (Salonen & Ulmestig 

2004: 49f). Vår tolkning baseras bland annat på följande uttalande från socialsekreteraren: 

 
[…] oftast dom som vi bokar in direkt utan tvekan det är sådana här, man ringer och 
säger jag hade ett vikariat, det tog slut för två månader sedan, jag är inskriven på 
arbetsförmedlingen, jag har sökt jobb hela tiden och kommer förmodligen få någonting 
snart, det vet dom, eller folk är ganska säkra på det, då bokar man ju in på AFSO 
[Arbetsforum Sydost] på en gång för då vet man att den har arbetat, den kan jobba och 
är aktivt arbetssökande, dom går ju in direkt […]. 
 

Uttalandet visar att även de sökande som bedöms stå närmare arbetsmarknaden placeras i 

åtgärder inte bara de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Dessutom placeras de arbetslösa 

socialbidragstagarna i Arbetsforum Sydost direkt efter sin ansökan. Att även sökande som står 

närmare arbetsmarknaden placeras i åtgärder och att de dessutom placeras i åtgärden direkt 

efter sin ansökan är samtidigt tecken på en hög aktiveringsprofil.  
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Salonen och Ulmestig beskriver en selektionsprocess i tre nivåer; ej arbetslös eller arbetslös, 

placering i åtgärd eller inte och placering i nationell arbetsmarknadsåtgärd eller kommunal 

(Salonen & Ulmestig 2004:61f). För den undersökta stadsdelens socialtjänst identifierar vi en 

selektionsprocess som till viss del skiljer sig från Salonen och Ulmestigs. I ett första steg 

delas de sökande in i olika kategorier beroende på om de räknas som arbetslös eller inte. Till 

kategorin arbetslös hör de socialbidragssökande som bedöms kunna söka arbete. Även 

personer med vissa fysiska och psykiska funktionshinder hör till denna kategori. Andra 

bidragssökande med socialmedicinska problem, till exempel missbruk och psykisk sjukdom, 

räknas inte som arbetslös och arbetssökande. Andra nivån eller andra steget i 

selektionsprocessen på denna stadsdels socialtjänst innebär att alla som räknas som 

arbetssökande placeras i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. I sista steget placeras de 

sökande i nationella eller kommunala arbetsmarknadsåtgärder. De personer som räknas till 

kategorin arbetssökande delas återigen in i tre grupper. De personer med fysiska och psykiska 

funktionshinder ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen Rehabilitering9 där de i 

förlängningen placeras i någon arbetsmarknadsåtgärd, det vill säga dessa personer placeras i 

nationella arbetsmarknadsåtgärder. De bidragssökanden som räknas till kategorin 

arbetssökande ska vara inskrivna på den lokala arbetsförmedlingen. De flesta av dessa 

placeras i Arbetsforum Sydosts åtgärder, det vill säga i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd.  

De andra bidragssökanden som bedöms stå ännu längre ifrån arbetsmarknaden, till exempel 

personer med stora problem med svenska språket, placeras i andra kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder som är speciellt utformade för dessa målgrupper. Intervjusvaren visar 

att Arbetsforum Sydosts åtgärder är avsedda för personer som står närmare arbetsmarknaden 

men även för de som står längre ifrån. Trots allt kan det finnas personer som bedöms stå ännu 

längre ifrån arbetsmarknaden som då aktiveras i andra kommunala åtgärder. Vi kan inte se 

några helt entydiga gränser mellan vem som bedöms stå nära respektive långt ifrån 

arbetsmarknaden, det vill säga det är svårt att definiera klart avgränsade målgrupper. 

 

Axelsson tar upp att det kan vara svårt att precisera hur urvalet av deltagare till bland annat 

arbetsmarknadsåtgärder ska gå till, vilket försvårar rekrytering av passande deltagare. I 

hennes undersökning ledde det till att fasta kriterier för hinder för deltagande ställdes upp 

(Axelsson 2004:74f). När det gäller urval av deltagare till Arbetsforum Sydost har en del 

kriterier formulerats formellt medan andra är mer svårdefinierade och baseras på erfarenheter 

                                                 
9 Denna arbetsförmedling har specialkompetens för arbetslösa med både fysiska och psykiska funktionshinder, 
enligt socialsekreteraren. 
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som har samlat under projekttidens gång. Dessa kriterier har för det mesta utformats som 

negativa kriterier, det vill säga kriterier för hinder för deltagande som Axelsson kallar dem. 

Arbetet med utformningen och preciseringen av kriterierna har pågått under projekttidens 

gång och pågår fortfarande vilket referensgruppens utökning med företrädare för 

mottagningsenheten visar.    

 

6.3 Arbetsforum Sydosts arbetssätt 

Denna del bygger på samma intervjumaterial som avsnitt 6.2 men även på intervjumaterial 

från intervjuer med en rekryterare och en arbetskonsulent som är anställda på Arbetsforum 

Sydost. Arbetskonsulenten arbetar med en metod som kallas intensivmobilisering och denna 

arbetskonsulent kommer vi att benämna arbetskonsulent (2). Även kompletterande svar per e-

mail från socialsekreteraren och arbetskonsulenten (1) används.  

 

De arbetslösa socialbidragstagare10 som hänvisats till Arbetsforum Sydost deltar först i ett 

informationsmöte som arbetskonsulenterna som är anställda av stadsdelarna har för att 

informera om projektets olika åtgärder och krav för deltagande. Därefter gör dessa 

arbetskonsulenter en individuell kartläggning tillsammans med varje deltagare. 

Kartläggningen innebär att varje deltagares bakgrund noggrant utreds och dokumenteras. Med 

bakgrund avses utbildningsbakgrund, yrkesutbildning, yrkeserfarenhet, eventuell annan 

arbetslivserfarenhet, deltagarens kunskaper i svenska språket samt övriga meriter. Enligt 

arbetskonsulenten (1) görs kartläggningen för att kunna bedöma deltagarens individuella 

möjligheter för att söka och få ett arbete och för att kunna bedöma deltagarens eventuella 

behov av andra åtgärder som erbjuds på Arbetsforum Sydost. Samtidigt har kartläggningen 

även syftet att upptäcka eventuella hinder för deltagande som inte uppdagats tidigare, 

exempelvis arbetshinder, samt andra omständigheter som kan påverka deltagandet i projektets 

åtgärder, exempelvis om deltagaren får arbetslöshetsersättning på deltid och kompletterande 

socialbidrag. Deltagaren får också underteckna ett samtycke för att bland annat möjliggöra att 

personalen på Arbetsforum Sydost kan utbyta annars sekretessbelagd information om 

deltagaren med andra berörda myndigheter, till exempel socialtjänsten i respektive stadsdel, 

arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessutom innebär samtycket att deltagaren godtar 

att delta i projektets verksamhet och att den är medveten om att ogiltig frånvaro kan leda till 
                                                 
10 I avsnitt 6.2 använde vi socialbidragssökande, bidragssökande och sökande. Från och med avsnitt 6.3 använder 
vi socialbidragstagare och deltagare förutom när socialsekreterarens utsagor redovisas. Så snart en sökande 
deltar i verksamheten på Arbetsforum Sydost får den sökande socialbidrag och kan definieras som 
socialbidragstagare. 
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sanktioner. I samband med kartläggningen ställs även en individuell handlingsplan upp som 

innehåller de mål och delmål som deltagaren vill och ska uppnå under den tid den deltar i 

projektet. Arbetskonsulenten (1) nämner att målet för de flesta är att få ett arbete och att 

delmålen är de steg på vägen dit som deltagaren ska nå upp till, exempelvis lära sig att skriva 

ett ansökningsbrev till en arbetsgivare. 

 

Arbetskonsulenterna som är anställda av stadsdelarna fungerar som deltagarnas huvudsakliga 

kontaktpersoner. I samspråk med deltagaren bestäms också vilka andra åtgärder som kan bli 

aktuella för dem. Andra åtgärder som erbjuds i projektet är en kurs som bygger på 

mobiliseringsmetoden och som ska ge extra hjälp till deltagare som har svårare än andra att 

söka arbete på egen hand samt arbetsplatsförlagd praktik som ska leda till anställning. 

Deltagarna har också tillgång till en studie- och yrkesvägledare som ger dem information om 

och hjälp med val av studier och yrkesutbildningar. Arbetskonsulenten (1) beskriver studie- 

och yrkesvägledningen som en ”jätteviktig del” av projektets verksamhet. Dessutom finns 

kortare kurser i grundläggande datorhantering och dokumentbearbetning. Dessa åtgärder blir 

för det mesta aktuella när deltagaren har sökt arbete på egen hand under några veckor. 

 

Kursen som bygger på mobiliseringsmetoden kallas intensivmobilisering på Arbetsforum 

Sydost. Arbetskonsulenten (2) som arbetar med metoden uppger att metoden ursprungligen 

utvecklades i USA och introducerades i Sverige för ungefär 10 år sedan. Sedan dess har 

metoden vidareutvecklats och anpassats till olika målgrupper, bland annat arbetslösa 

ungdomar och arbetslösa socialbidragstagare. Mobiliseringsmetoden används även i några 

andra stadsdelar i Stockholm. Metoden bygger enligt arbetskonsulenten på att ”[…] dom 

[deltagarna] ska ta fram sina erfarenheter, alla sina kunskaper och sätta det på pränt och 

formulera det i ord […]”. Metoden innebär att deltagarna själva ska vara aktiva och lära sig av 

varandra, det vill säga gruppdynamiken är en viktig del i arbetet med att bli medveten om sina 

erfarenheter och kunskaper. Kursen innehåller en del olika moment som används utifrån de 

behov som arbetskonsulenten ser bland gruppdeltagarna. Arbetskonsulenten (2) uttrycker 

metodens fördel på följande sätt: ”[…] metoden är suverän, det är ett redskap för mig och min 

kollega i det här arbetet och gruppen styr behovet, vi har massa olika moment att plocka ur, 

det är en verktygslåda […]”. Intensivmobiliseringskursen ska leda till att deltagarna ska få 

lättare att söka arbete på egen hand, de ska vara ”job-ready”, som arbetskonsulenten (2) 

uttrycker det, när kursen är avslutad. Namnet intensivmobilisering grundar sig i att 
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kursperioden är kortare än avsedd på grund av det stora behovet som de anställda på 

Arbetsforum Sydost ser samt att gruppen är relativt liten. 

 

Arbetsforum Sydost erbjuder även arbetsplatsförlagd praktik som rekryterarna ansvarar för. 

Rekryterarna arbetar enligt matchningsmetoden och fungerar som ”[…] en länk mellan 

arbetssökande och företag som söker folk, både offentlig sektor och privat sektor […]” som 

den intervjuade rekryteraren uttrycker det. Varje vecka håller rekryterarna ett 

informationsmöte där de presenterar de praktikplatser som finns att tillgå. Praktikplatserna 

finns för det mesta inom detaljhandeln, restaurangbranschen, lagerarbete samt vård och 

omsorg. Deltagarna ges först en möjlighet att söka en praktikplats själv, lyckas de inte med 

det får de välja en av de erbjudna platserna. En stor del av arbetstiden använder rekryterarna 

till att kontakta företag och inventera deras anställningsbehov och möjlighet att erbjuda 

praktikplatser. Den intervjuade rekryteraren uttrycker att arbetet består av ”[…] att kontakta 

företag, ingenting annat, det är bara att ragga jobb och praktikplatser […]”. Arbetsforum 

Sydost ställer vissa formella krav på företagen, till exempel att det ska finnas ett 

anställningsbehov och att företagen ger ett löfte om anställning efter praktikperioden ”[…] för 

vi vill inte att arbetsgivaren ska använda gratis arbetskraft […]”. Ibland kan deltagarna få 

arbete direkt utan en föregående praktikperiod. Den intervjuade rekryteraren har arbetat med 

rekrytering under flera år och har tillägnat sig erfarenhet i denna metod samt byggt upp ett 

nätverk av företagskontakter.  

 

Alla intervjuade på Arbetsforum Sydost uttrycker att arbetsdagarnas innehåll är mycket 

varierat. Arbetskonsulent (1) menar att ”[…] ingen dag är den andra lik […]”. 

Arbetskonsulent (2) beskriver variationen på följande sätt: ”[…] en dag är aldrig en annan lik 

[…]” medan rekryteraren säger att ”[…] det är inte så att varje dag eller varje vecka är 

varandra lik […]”. Vi anser att detta till stor del kan förklaras av att verksamheten präglas av 

så kallad ”drop-in”, det vill säga att de anställda ska vara så tillgängliga som möjligt för 

deltagarna under verksamhetens öppettider. 
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Arbetsgången på Arbetsforum Sydost 

Socialtjänstens 
Mottagningsenhet, 
Enskede Årsta 

Socialtjänstens 
Mottagningsenhet, 
Farsta 

Socialtjänstens 
Mottagningsenhet, 
Vantör 

Socialtjänstens 
Mottagningsenhet, 
Skarpnäck 

Arbetskonsulent, 
Enskede Årsta 

Arbetskonsulent, 
Farsta 

Arbetskonsulent, 
Skarpnäck 

Arbetskonsulent, 
Vantör 

Rekryterare 

IT – support, 
datautbildning 

Arbetskonsulenter 
Intensivmobilisering 

Studie- & 
yrkesvägledare 

 
Källa: slutrapport från Arbetsforum Sydost samt inledande samtal med projektledare 2006-11-09 och samtliga intervjuer. 
 

 

Innehållet i de ovan redovisade intervjuerna kan kopplas till delar av de valda teoretiska 

utgångspunkterna på olika sätt. I projektets verksamhet och arbetssätt ser vi tecken på det 

synsätt som Salonen och Ulmestig identifierar som ”socialbidrag som arbetslöshetsersättning” 

samt det som författarna beskriver som hög aktiveringsprofil. Graden av tvång och sanktioner 

beskrivs av intervjupersonerna dessutom som relativt hög. Socialsekreteraren nämner att nya 

socialbidragssökande som utan giltigt skäl uteblir från projektverksamheten får avslag på sin 

ansökan om socialbidrag. Arbetskonsulenten (1) tillägger att personer som redan erhåller 

socialbidrag kan få detta helt eller delvis indraget om de uteblir utan giltiga skäl. Vanligtvis 

sker detta när deltagaren har uteblivit från verksamheten under två veckor. Beslutet om 

sanktionen tas av den berörda handläggaren på respektive stadsdels socialtjänst. Vi tolkar 

dock följande uttalande av arbetskonsulenten (1) som att den försöker mildra risken för 
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sanktioner genom tät kontakt med deltagarna och handläggarna på socialtjänsten i den 

stadsdel som den är anställd av: 

 
[…] om jag ser att någon inte är här på ett tag, så kan vi, vi avslutar dom efter två 
veckor, men jag föredrar då att ringa för ibland kan det vara så att dom har fått ett jobb, 
att de är sjukskrivna […] den information som kommer härifrån till stadsdelarna den är 
mer omfattande än den vi får från stadsdelarna, dom glömmer oftast bort, och så har 
dom mycket och så rapporterar dom inte om någon är sjuk eller, ja, ibland om man har 
fått ett jobb, men om det är andra speciella saker som dom vet så det är inte alltid vi får 
reda på […]. 
 

Arbetskonsulenten (1) beskriver projektet som ett slags utredningsenhet med två funktioner, 

en är att hjälpa personer till ett arbete och den andra är att kunna se vilka som verkligen står 

till arbetsmarknadens förfogande. På grund av att deltagarna har närvaroplikt nästan varje dag 

har arbetskonsulenterna å ena sidan större kontroll på vad dessa gör och å andra sidan en 

större möjlighet att hjälpa till vid till exempel personliga kriser eller andra problem. 

Arbetskonsulenten (1) visar en medvetenhet om att arbetet består av en avvägning mellan 

tvång, kontroll och hjälp och att detta kan leda till att vissa deltagare till en början intar en 

avvisande hållning inför projektets verksamhet.  

 
[…] folk är ju inte frivilliga utan dom är ju hänvisade […] och några personer kan vara 
väldigt förbannade i början att dom skall komma hit men efter ett tag så tycker dom att 
det är bra och när dom skall avsluta sen så tycker dom att det var synd, jag vill gå kvar 
[…]. 

 

Citatet uttrycker också att den avvisande hållningen avtar efter hand eftersom deltagarna 

troligtvis inser att åtgärderna har varit till nytta. 

 

Axelsson beskriver att den oklara ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna 

gällande arbetslösa socialbidragstagare kan leda till samarbetsproblem (Axelsson 2004:82f). 

Detta är något Salonen och Ulmestig upptäckte beträffande den kommunala socialtjänstens 

samarbete med den statliga arbetsförmedlingen. Författarna nämner att samarbetet på 

handläggarnivå i de flesta fall fungerar bra eftersom parterna kommer bra överens personligen 

men att arbetsförmedlingen anses som för regelstyrd (Salonen & Ulmestig 2004:70ff). Även 

de anställda på Arbetsforum Sydost nämner att de samarbetar med de arbetsförmedlingar där 

deltagarna ska vara inskrivna. Rekryteraren beskriver att samarbetet med handläggarna på en 

av arbetsförmedlingarna fungerar bra på grund av det tidigare nära samarbetet rekryteraren 

haft med dessa i ett tidigare kommunalt arbetsmarknadsprojekt. Arbetskonsulenten (1) 
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beskriver samarbetssvårigheter med arbetsförmedlingen som uppstår då det inte finns något 

”officiellt” samarbete mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Från början var 

Arbetsforum Sydost planerat som ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och 

arbetsförmedlingen men arbetsförmedlingen drog sig ur samarbetet på grund av bristande 

ekonomiska resurser. Samarbetssvårigheter med arbetsförmedlingen uppstår enligt 

rekryteraren särskilt då deltagare som ska påbörja en arbetsplatsförlagd praktik får ersättning 

både från statliga och kommunala myndigheter, det vill säga både arbetslöshetsersättning och 

socialbidrag. I dessa fall måste handläggaren på arbetsförmedlingen godkänna att deltagaren 

även under praktiken får ersättning från arbetsförmedlingen, vilket belastar den berörda 

arbetsförmedlingens budget. Ibland kan det alltså bli så att deltagare inte kan praktisera ”[…] 

på grund av dom här reglerna […]”. Vi anser att rekryterarens uttalanden är helt i linje med de 

resultat Salonen och Ulmestig redovisar. Särskilt utpräglad visar sig samarbetsproblem när 

deltagare får ersättning från både den statliga och den kommunala myndigheten, det vill säga 

när det dessutom är det ekonomiska ansvaret som parterna måste enas om. 

 

Arbetskonsulenterna på Arbetsforum Sydost samarbetar även med deltagarnas handläggare på 

respektive stadsdels socialtjänst. Den intervjuade arbetskonsulenten (1) beskriver sitt 

samarbete med handläggarna på stadsdelens socialtjänst som god eftersom de tidigare var 

arbetskollegor på stadsdelens socialtjänst. Eftersom arbetskonsulenterna fungerar delvis som 

utredare åt socialtjänsten har de en tät kontakt med deltagarnas handläggare. Även i 

samarbetet med socialtjänsten visar sig det som Salonen och Ulmestig upptäckte i sin studie, 

det vill säga vikten av personliga kontakter för samarbetets effektivitet. Enligt 

arbetskonsulenten (1) är informationsflödet från arbetskonsulenterna till handläggarna mer 

omfattande än omvänt, vilket till viss del beror på att arbetskonsulenterna har en mycket tätare 

kontakt med deltagarna än handläggarna. På grund av deltagarnas närvaroplikt och ”drop-in” 

verksamheten träffar arbetskonsulenterna deltagarna regelbundet och kan därför 

vidareförmedla särskilda händelser till handläggarna på socialtjänsten. Arbetskonsulenten (1) 

uttrycker detta genom att säga: ”[…] alltså det vi ser här det använder vi då, det förmedlar vi 

vidare och det är ju vettigt också, det hjälper ju också vidare i socialt arbete då […]”. 

Arbetskonsulenten (1) uppger att samarbetet med socialtjänsten kan se olika ut beroende på 

vilken stadsdel deltagarna tillhör.  

 

Arbetskonsulenten (2) som arbetar med intensivmobilisering påpekar att de anställda på 

Arbetsforum Sydost inte får fatta myndighetsbeslut vilket leder till att samarbetet med 
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handläggarna på socialtjänsten är nödvändigt för att förankra eventuella beslut, som till 

exempel studier. Arbetskonsulenten (2) kallar detta för en ”balansgång” och tar även upp att 

det är ett ”dilemma” att de anställda på socialtjänsten, arbetsförmedlingen och Arbetsforum 

Sydost kan ha olika åsikter vad gäller deltagarnas kunskaper i svenska språket. Dessa olika 

åsikter kan till exempel innebära att handläggaren på socialtjänsten anser att deltagarens 

språkkunskaper är tillräckliga för att söka arbete medan arbetskonsulenterna på Arbetsforum 

Sydost anser att deltagaren är i behov av språkundervisning. Arbetskonsulentens (2) 

uttalanden visar enligt oss att de projektanställdas avsaknad av befogenheter gör ett gott och 

nära samarbete med handläggarna på socialtjänsten nästan ofrånkomligt för att inte försätta 

deltagarna i ohållbara situationer. ”[V]i kan ju inte sätta människor i situationer där dom 

riskerar att bli av med sina pengar […]”, menar arbetskonsulenten (2).  

 

Salonen och Ulmestig uppger att en kommuns storlek och deltagarnas antal i en kommunal 

åtgärd ger ekonomiska stordriftsfördelar. I kommuner där socialbidrag ses som 

arbetslöshetsersättning (Typ 3) uppges även att utgifterna för socialbidrag har minskat på 

grund av deras höga aktiveringsprofil (Salonen & Ulmestig 2004:47ff, 78, 86). De intervjuade 

anställda ger uttryck för att projektet leder till stordriftsfördelar eftersom fyra stadsdelar 

samarbetar. Dessutom uppger de att socialbidragskostnaderna har minskat i stadsdelarna på 

grund av Arbetsforum Sydosts verksamhet. Axelsson nämner att ett större geografiskt 

upptagningsområde möjliggör en större variation av kommunala insatser för arbetslösa 

(Axelsson 2004:74). Salonen och Ulmestig uppger att kommunala arbetsmarknadsåtgärders 

innehåll visar en stor variation över hela Sverige. De flesta åtgärder består av olika 

kombinationer av jobbsökarträning, arbetsförberedande aktiviteter, praktisk och/eller teoretisk 

utbildning, praktisk sysselsättning och praktik på arbetsplatser (Salonen & Ulmestig 

2004:83f). Arbetsforum Sydosts verksamhet överensstämmer med det mönster som Salonen 

och Ulmestig upptäckt. Projektet består av en kombination av jobbsökarträning, 

arbetsförberedande aktiviteter, det vill säga intensivmobilisering och grundläggande 

datautbildning, samt arbetsplatsförlagd praktik. Vi anser att denna kombination av insatser 

kan ha underlättats av de fyra stadsdelars samarbete som leder till ett större geografiskt 

upptagningsområde, i likhet med det Axelsson beskriver. Salonen och Ulmestig anser att 

variation i innehållet kan ses som en flexibel inställning till de behov som deltagarna har men 

att den också kan uppfattas som att det är viktigare att deltagarna aktiveras i en åtgärd än att 

den verkligen förbereder dem för arbetsmarknaden (Salonen & Ulmestig 2004:83f). Vi har i 

intervjuerna inte kunnat utläsa att Arbetsforum Sydost skulle kunna ses som en ”förvaring” av 
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socialbidragstagare. Tvärtemot visar personalen engagemang i deltagarna och en känslighet 

inför problematiken med närvaroplikten och det tvång detta innebär för deltagarna. 

 

6.4 Bedömningen av deltagarnas bakgrund 

Denna del bygger på intervjuer med tre anställda på Arbetsforum Sydost. Dessa anställda är 

arbetskonsulenten (1) som är anställd av stadsdelen, rekryteraren och arbetskonsulenten (2) 

som arbetar med intensivmobilisering. Även kompletterande svar per e-mail från 

arbetskonsulenten (1) används.  

 

Deltagarnas bakgrund påverkar de åtgärder som sätts in på Arbetsforum Sydost. Under 

kartläggningen utreder arbetskonsulenterna noggrant deltagarnas utbildningsbakgrund, 

yrkesutbildning, yrkeserfarenhet, eventuell annan arbetslivserfarenhet, deltagarens kunskaper 

i svenska språket samt övriga meriter. Arbetskonsulent (1) betonar att de försöker att göra alla 

bedömningar individuellt och anpassa åtgärderna efter de behov som de upptäcker. Enligt 

arbetskonsulenten (1) ”[…] spelar [det] ingen roll vilket land någon kommer ifrån […]”, det 

vill säga åtgärderna påverkas inte av deltagarnas härkomst på annat sätt än att graden av 

kunskaper i svenska språket är viktigt. Socialsekreteraren nämner att Arbetsforum Sydost har 

som krav att socialbidragssökande ska kunna klara sig utan tolk för att bli aktuella för 

Arbetsforum Sydosts verksamhet och arbetskonsulent (2) använder ordet ”kommunicerbar” 

för att beskriva detta kriterium. Arai m.fl. anser att svenskkunskaper är viktiga men att 

betydelsen av språket varierar beroende på yrke och frekvensen av kundkontakt (Arai m.fl. 

1999:29). De anställda på Arbetsforum Sydost anser att kunskaper i svenska är viktiga för att 

kunna få ett arbete. Rekryteraren tar dessutom upp att yrkesskicklighet mycket väl kan spela 

en större roll än språkkunskaperna, det vill säga att betydelsen av språket är olika beroende på 

vilket yrke eller arbete det handlar om. Vissa uttalanden kan tyda på att rekryteraren 

misstänker att det finns andra anledningar till att människor från andra länder inte får arbete 

än bristande kunskaper i svenska språket. Vi kan dock inte bedöma om rekryteraren anser att 

det finns en dold diskriminering av icke etniskt svenska människor på den svenska 

arbetsmarknaden. Arbetskonsulent (1) tar upp att vissa deltagare har problem med dyslexi. 

Detta tyder på att språksvårigheter även existerar bland etniskt svenska deltagare. 

 

Arai m.fl. nämner att även bristen på kännedom om svenska kulturella koder, normer och 

regler på den svenska arbetsmarknaden anges som en orsak till utrikes föddas svårigheter 

(Arai m.fl. 1999:29). Arbetskonsulenten (2) som arbetar med intensivmobilisering uppger att 
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”[…] en viktig del i det [kursen i intensivmobilisering] är också att vi pratar kring 

värderingar, lite så där oskrivna regler, koder på svenska arbetsmarknaden, arbetsplatser och 

så där […]”. Även uttalanden från arbetskonsulent (1) tyder på att människor som har 

invandrat till Sverige inte anses kunna de kulturella koder som gäller på den svenska 

arbetsmarknaden, exempelvis att vissa inte vet hur man ska söka arbete i Sverige eftersom 

systemet var annorlunda i de länder de växte upp i. Ett annat faktum är avsaknaden av ett 

socialt nätverk som kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden för människor från andra länder. 

Magnusson menar att arbete är av stor betydelse vad gäller individers sociala nätverk och att 

många utrikes födda, särskilt de som nyligen kommit till Sverige, har begränsade 

förutsättningar till att skapa ett större socialt nätverk (Magnusson 2001:16). Vi anser att 

avsaknaden av sociala nätverk inte enbart gäller invandrade arbetslösa utan likväl etniska 

svenskar, något som Magnussons redogörelse talar för när hon betonar vikten av arbetet för 

det sociala nätverket. De anställda på Arbetsforum Sydost verkar vara medvetna om denna 

svårighet och inget i deras uttalanden pekar ut människor med annan etnisk bakgrund än 

svensk. Rekryteraren säger att många deltagare inte har några sociala nätverk och att 

rekryterarna därför ska fungera som en länk mellan deltagarna och arbetsgivare. Även 

arbetskonsulent (2) berättar att kursen i intensivmobilisering ger deltagarna en möjlighet att 

bygga egna nätverk och en gemenskap att komma till ”[…] även om den är konstruerad och 

kort så är det ett jättelyft för många […]”.  

 

Salonen och Ulmestig upptäckte bristande medvetenhet bland personalen gällande huruvida 

de behandlade kvinnor och män olika på grund av deras kön samtidigt som författarna 

påträffade könsskillnader vad gäller placering i åtgärder. Kvinnor anses passa i 

omsorgsarbeten medan män anses mer lämpliga för bland annat tyngre arbeten inom industri. 

Män aktiveras dessutom oftare än kvinnor. Enligt författarna blir det könsstereotypa tänkandet 

mer framträdande när klienterna är inflyttade till Sverige från andra länder (Salonen & 

Ulmestig 2004:56, 65, 82). Även Christenson anger att det fanns könsskillnader i 

aktiveringsåtgärder och att personalen i de studerade verksamheterna var omedvetna om att de 

hade ett invant könsstereotypt tankesätt som kunde leda till dessa könsskillnader. Författaren 

anser att det ligger en ”skenbar könsneutralitet” bakom detta oreflekterade tankesätt 

(Christenson 2005:15, 41, 53). De könsskillnader Christenson upptäckte berodde både på 

personalens och på deltagarnas handlande, det vill säga även på deltagarnas egna önskemål 

inte endast på de behov som personalen upplevde (Christenson 2005:37ff). De intervjuade 

anställda på Arbetsforum Sydost uppger att könsfördelningen bland deltagarna är relativt 
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jämn. Arbetskonsulent (1) anger på vår fråga hur deltagarna väljs ut till arbetsplatsförlagd 

praktik att personalen inte tilldelar dem praktikplatser utefter könsstereotypa uppfattningar om 

vad kvinnor eller män är mest lämpade för. Deltagarna har möjlighet att själva välja bland de 

erbjudna praktikplatserna förutsatt att de uppfyller de förkunskaper som krävs och de kan 

även söka egna platser. Arbetskonsulenten (1) uppger dock inte om detta kan leda till 

könsstereotypa val. Däremot kan det förekomma att arbetsgivarna har önskemål om 

könstillhörighet, till exempel att ett äldreboende kan ange att de vill ha kvinnliga praktikanter. 

Arbetskonsulenten (1) nämner även att kvinnor från andra länder ofta ”seglar om männen”, att 

de kan vara snabbare i att uppfatta att det svenska ”systemet” kan erbjuda dem fördelar; ”[…] 

dom har mycket att vinna här, alltså att det finns ett vuxenutbildningssystem […]”. Vi anser 

att arbetskonsulenten uttrycker en viss medvetenhet om könsskillnader i verksamheten. Vi 

kan dock inte dra några slutsatser om de andra intervjuade anställdas eventuella medvetenhet 

på grund av uteblivna kompletterande svar. 

 

Överlag vill de intervjuade anställda ogärna peka ut vissa grupper eller generalisera. Då vi ber 

dem att beskriva en vanlig eller typisk deltagare blir svaren ”alla är arbetslösa”, ”[…] så 

typisk, ja, det är blandat […]” och ”[…] vi ser varje individ som en unik individ […]”. De 

anställda uppger att deltagarnas bakgrund är väldigt blandad gällande härkomst, utbildning, 

kön och ålder. Arbetskonsulenten (2) som arbetar med intensivmobiliseringen nämner att det 

finns en majoritet av människor från andra länder i denna åtgärd. Arbetskonsulent (1) anger 

att deltagarnas etniska bakgrund varierar med stadsdelstillhörighet. Samma arbetskonsulent 

(1) uppger också att deltagarnas utbildningsbakgrund kan variera väldigt mycket, men att de 

ofta står längre ifrån arbetsmarknaden. De anställda betonar alltså den individuella 

bedömningen av deltagarnas behov och visar en ovilja att generalisera. Att de har ett 

individualiserat synsätt ser vi som ett uttryck för ”behovsprövningens logik”, det vill säga att 

rätten till socialbidrag prövas individuellt och att de anställda därför bara kan handla på den 

individuella nivån. Detta motsvarar det Salonen och Ulmestig beskriver i sin studie om 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder (Salonen & Ulmestig 2004:51). 

 

6.5 Projektet som arbetsform ur ett personalperspektiv   

Denna del bygger på material från intervjuerna med tre anställda på Arbetsforum Sydost. 

Dessa är arbetskonsulent (1) som är anställd av stadsdelen, rekryteraren och arbetskonsulent 

(2) som arbetar med intensivmobilisering. Därtill använder vi slutrapporten för Arbetsforum 

Sydost från år 2006. 

 32



 

 

Arbetsforum Sydost är ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt som drivs av fyra stadsdelar i 

samverkan och som till stor del finansieras med medel från Kompetensfonden. Projekttiden 

var från början tidsbegränsad till två år, 2004-08-15 till 2006-08-31, men har nu förlängts till 

2007-04-30. Ett av målen med verksamheten är att implementera de vidareutvecklade 

gemensamma arbetsmetoderna i den ordinarie verksamheten (Slutrapport Arbetsforum Sydost 

2006:22). Arbetskonsulent (1) nämner att socialtjänsten enligt lag inte är skyldig att anordna 

arbetsmarknadsåtgärder och att dessa därför ofta ligger utanför den ordinarie verksamheten 

som projekt. En anledning till att driva arbetsmarknadsåtgärder är att de kan ge ekonomisk 

vinst. De intervjuade anställda på Arbetsforum Sydost ger en ambivalent bild av hur det är att 

arbeta i ett projekt. Arbetskonsulent (1) anser att projektarbetet är ”[…] dynamiskt och 

spännande också, men ibland är det ganska påfrestande och att det är svårt för långsiktig 

planering […]”. Rekryteraren och arbetskonsulent (1) uppger att arbetsformen innebär en viss 

osäkerhet på grund av projektanställningens tidsbegränsning och oklarhet gällande eventuella 

förlängningar av anställningskontraktet. Samtidigt ger de uttryck för att arbetsformen innebär 

en del frihet, ”dynamik och spänning”. Arbetskonsulent (2) föredrar projektformen före den 

ordinarie verksamheten, som den har arbetat i tidigare, eftersom ”[…] det är roligt, det är 

alltså en stor frihet, det är mycket ansvar, men det är också betydligt friare […]”. 

 

Alla intervjuade anställda har tidigare erfarenhet av arbete i kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder som har drivits i projektform och har skilda erfarenheter vad gäller 

implementering av utvecklade arbetsmetoder. Rekryteraren har erfarenhet av ett projekt vars 

arbetsmetoder inte togs tillvara, men beskriver även att metoder som har utvecklats och 

använts i tidigare projekt tagits tillvara och använts samt vidareutvecklats i Arbetsforum 

Sydosts verksamhet. Rekryteraren har arbetat med den rekryteringsmetod de använder sedan 

2001. Mobiliseringsmetoden har enligt arbetskonsulenten (2), som arbetat med denna metod i 

flera år, introducerats i Sverige för tio år sedan och kontinuerligt vidareutvecklats samt 

anpassats till olika målgrupper. Arbetskonsulent (1) uppger att de flesta av de anställda i 

projektet ”[…] har lång erfarenhet av liknande arbete […]”, det vill säga att det har byggts 

upp en erfarenhetsbaserad kompetens som används i verksamheten och att metoderna därför 

vidareutvecklas. De intervjuade anställda uttrycker en förhoppning om att Arbetsforum 

Sydosts verksamhet ska fortsätta, antingen i projektform eller i den ordinarie verksamheten 

eller som ”[…] projekt i den ordinarie verksamheten […]”, som rekryteraren kallar det. De 

anställda anser att chansen till implementering respektive förlängning av projektets 
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verksamhet är större eftersom fyra stadsdelar samarbetar och uppföljningen av projektets 

effektivitet har visat att alla stadsdelar minskade utbetalningarna av socialbidrag.  

 

Sahlin uppger att projekt kan inordnas i olika dimensioner där en avser hur tydligt avgränsat 

projektet är tidsmässigt och rumsligt mot omgivningen. Projekt kan beskrivas som inåtvända, 

det vill säga de riktas endast mot deltagarna i projektet, eller utåtriktade mot en särskild 

målgrupp som inte varit involverad i själva planeringen. Dessutom kan projekt vara 

individuella eller kollektiva, det vill säga att de kan vara en individs personliga projekt eller 

omfatta många människor (Sahlin 1996:13f). Arbetsforum Sydost kan betecknas som ett 

relativt avgränsat projekt då det åtminstone från början hade en fast tidsplan. Dessutom är det 

rumsligt avgränsat från de samverkande stadsdelarnas socialtjänster, eftersom projektet är 

lokaliserat i Rågsved där ingen av socialtjänsterna är lokaliserad. Arbetsforum Sydost är 

därtill ett kollektivt och utåtriktat projekt, vilket innebär att projektet riktar sig till en 

målgrupp som inte har haft inflytande över projektets planering. Sahlin anger att projekt kan 

ha som mål att lösa organisatoriska problem, till exempel kan projektformen vara ett sätt att 

möjliggöra samarbete mellan olika instanser (Sahlin 1996:19). Författaren tar upp att det är 

viktigt för projekt att ”ligga rätt i tiden” och till exempel kunna dra nytta av ekonomiska 

resurser (Sahlin 1996:24f). Vi anser att Arbetsforum Sydost är ett exempel på ett projekt som 

startades för att möjliggöra ett samarbete mellan olika instanser, i detta fall olika stadsdelar. 

Dessutom har Arbetsforum Sydost ”legat rätt i tiden” i och med att projektet har kunnat 

utnyttja ekonomiska resurser som har samband med storstadspolitikens utveckling och den 

därav följande fokuseringen på vissa så kallade utsatta områden och målgrupper. Sahlin 

uppger att projekt ofta betecknas som extraordinära och som tecken på förändringsvilja 

(Sahlin 1996:26ff). Syftet med projektet, som kan utläsas i slutrapporten, är ”[…] att utveckla 

effektivare insatser för att stärka arbetskraften i respektive stadsdel, minska kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd [socialbidrag] samt utveckla en långsiktig samverkansmodell. Projektet 

syftar också till att utöka samverkan så att de fyra stadsdelarna kan dra nytta av 

erfarenhetsutbytet och det gemensamma ekonomiska resursutnyttjandet som samverkan i sig 

leder till” (Slutrapport Arbetsforum Sydost 2006:1). Vi tolkar särskilt orden ”utveckla” och 

”utöka” som tecken på förändringsvilja.  

 

Enligt Sahlin kan projekt vara mer statusfyllda än den reguljära verksamheten och personalen 

kan uppleva en större frihet i att kunna utforma sitt eget arbete (Sahlin 1996:18). 

Arbetskonsulenten (2) som arbetar med intensivmobilisering upplever en större frihet i att 
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arbeta i projektet än att arbeta i den ordinarie verksamheten. Denna upplevda frihet är 

anledningen till att arbetskonsulenten (2) sökt arbete inom projektet. Arbetskonsulent (1) 

beskriver sitt arbete som ”dynamiskt och spännande”. Dessa uttalanden tyder på att dessa två 

anställda upplever projektarbetet på det sätt som Sahlin anger. Vi upplever de intervjuade 

anställda som engagerade i sitt arbete och stolta över att detta arbete verkar ge de resultat som 

eftersträvas. Det visade engagemanget kan ses som ett tecken på det som Brännberg kallar 

eldsjälar. Enligt honom är eldsjälar personer som visar ett stort personligt engagemang i 

verksamheter. Författaren identifierar även en speciell sorts eldsjälar som han kallar 

projektmakare. Dessa har ofta en ledande position i projekten och fungerar som ”igångsättare” 

(Brännberg 1996:147ff). Vid det inledande samtalet med projektledaren uppfattade vi denne 

som både insatt och engagerad i verksamheten. Detta kan tolkas som tecken på att 

projektledaren är en projektmakare såsom Brännberg beskriver det.  

 

Arbetsforum Sydost kan betecknas som ett projekt som ligger utanför socialtjänstens ordinarie 

verksamhet. Axelsson nämner att metoder som utvecklas i projekt som drivs vid sidan om den 

ordinarie verksamheten riskerar att inte implementeras och att gå förlorade när 

projektpengarna tar slut (Axelsson 2004:87). Å andra sidan menar Meeuwisse att det finns en 

risk att ett projekts ekonomiska resurser används i den ordinarie verksamheten om projektet är 

mer integrerat i den ordinarie verksamheten (Meeuwisse 1996:48). De intervjuade anställda 

på Arbetsforum Sydost uttalar en förhoppning om att projektets verksamhet och de utvecklade 

metoderna kommer att implementeras i den ordinarie verksamheten eller som ett ”[…] projekt 

i den ordinarie verksamheten […]”, som rekryteraren uttrycker det. När vi genomförde 

intervjuerna var det dock inte klart på vilket sätt projektet kommer att integreras i 

stadsdelarnas socialtjänsters verksamhet, det finns alltså fortfarande en risk att 

implementeringen inte sker. Vi anser att en total integrering och implementering av 

metoderna i varje stadsdel för sig förmodligen inte kommer att ske på grund av att det skulle 

kräva extra resurser. Målet med projektet har dessutom varit att åstadkomma 

effektiviseringsvinster genom samarbetet. Därför menar vi att projektet har bättre möjligheter 

att fortsätta och kommer förmodligen att fortsätta som ett ”[…] projekt i den ordinarie 

verksamheten […]. Även Axelsson anser det som mer fördelaktigt för utvecklingen och 

implementeringen av metoder om projekt bedrivs som en ”permanent projektverksamhet” i 

den ordinarie verksamheten (Axelsson 2004:87). Vi anser att risken för att projektets 

ekonomiska resurser används i den ordinarie verksamheten, som Meeuwisse beskriver, är 

mindre i Arbetsforum Sydosts fall då projektet på grund av karaktären av samarbetsprojekt 
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inte kan integreras helt i någon stadsdels socialtjänsts ordinarie verksamhet. Bunar redogör för 

att det kan finnas större konflikter mellan förvaltningens och projektets tjänstemän i projekt 

som ligger utanför den ordinarie verksamheten jämfört med projekt som är mer ”inbäddade” i 

den reguljära verksamheten (Bunar 2003:98, 113). Med tanke på arbetskonsulentens (1) 

beskrivning av det goda samarbetet med handläggarna på den berörda stadsdelens socialtjänst 

(se avsnitt 6.3) kan vi inte se några tecken på konflikter, vilket dock inte utesluter att 

konflikter kan finnas på en annan nivå i verksamheten. 

 

7 Sammanfattning och slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att studera hur personalen i ett kommunalt 

arbetsmarknadsprojekt, det vill säga Arbetsforum Sydost i Rågsved, arbetar för att minska 

socialbidragsuttaget i fyra närliggande stadsdelar i Stockholm. Dessutom undersökte vi vilka 

kriterier personalen använder för urval av deltagare till projektet, hur deltagarnas bakgrund 

påverkar de åtgärder som personalen sätter in samt hur personalen uppfattar projektformen 

som arbetssätt. 

 

Personalen på socialtjänsten och Arbetsforum Sydost har utformat vissa formella kriterier för 

urval av deltagare till verksamheten medan andra kriterier är mer svårdefinierade och 

erfarenhetsbaserade. Kriterierna är både positiva och negativa, det vill säga de uttrycker när 

en socialbidragssökande kvalificerar sig för deltagande i Arbetsforum Sydosts åtgärder 

respektive när det föreligger hinder för deltagande. Till största del formuleras kriterierna dock 

som hinder för deltagande i åtgärderna. På grund av den höga aktiveringsprofil som de fyra 

samarbetande stadsdelarna har och att socialbidraget betraktas som en arbetslöshetsersättning 

skiljer sig den selektionsprocess vi identifierade från Salonen och Ulmestigs studie. Alla 

socialbidragstagare som definieras som arbetssökande aktiveras i antingen nationella eller 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsforum Sydost är den kommunala 

arbetsmarknadsåtgärd som är till för de socialbidragstagare som bedöms stå relativt nära 

arbetsmarknaden men också för de som står längre ifrån. Vi upptäckte att det inte finns några 

klart avgränsade målgrupper för de kommunala åtgärderna, vilket enligt oss beror på att 

personalen gör individbaserade bedömningar av socialbidragstagare.  

 

Personalen på Arbetsforum Sydost använder sig av olika arbetsmetoder. Arbetskonsulenterna 

som är anställda av stadsdelarna gör individuella kartläggningar och handlingsplaner 

tillsammans med deltagarna. Rekryterarna använder sig av matchningsmetoden och två 
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arbetskonsulenter har intensivmobilisering som gruppverksamhet. Dessutom ingår datakurser 

och eget arbetssökande för deltagarna. Verksamheten präglas av öppenhet och tillgänglighet 

genom ”drop-in”, vilket innebär att deltagarna kan kontakta personalen under nästan hela 

dagen. Vi anser att denna ”drop-in”-baserade verksamhet leder till att personalen upplever 

sina arbetsdagar som mycket varierande. Deltagarna har närvaroplikt och graden av tvång och 

sanktioner är relativt hög, vilket återigen visar att projektet och stadsdelarnas handlingssätt 

präglas av en hög aktiveringsprofil enligt Salonen och Ulmestigs definition. Vi anser att det 

dessutom finns en målkonflikt mellan viljan att ta hänsyn till vad deltagarna vill och 

myndighetskravet att deltagarna ska försörja sig själva så snart som möjligt, det vill säga 

deltagarnas önskemål och möjligheter begränsas av ekonomiskt styrda krav från 

förvaltningen. Detta kan innebära att deltagarnas egentliga önskemål förbises och styrs åt 

”rätt” håll, nämligen att få ett arbete snarast möjligt. Samarbetet mellan personalen på 

Arbetsforum Sydost och handläggarna på de berörda arbetsförmedlingarna och stadsdelarnas 

socialtjänster fungerar bra när tidigare personliga kontakter finns, något som även Salonen 

och Ulmestig upptäckte. De intervjuade anställda beskriver också samarbetssvårigheter med 

handläggarna på arbetsförmedlingen särskilt gällande deltagare där det ekonomiska ansvaret 

delas eftersom de får både arbetslöshetsersättning och kompletterande socialbidrag. Samtidigt 

som arbetsförmedlingen dragit sig undan ansvaret för denna grupp har den ändå ett inflytande 

över socialtjänstens åtgärder och kan hindra dessa i de fall det ekonomiska ansvaret är delat. 

Arbetsförmedlingen upplevs i detta fall som för regelstyrd, något som även Salonen och 

Ulmestig redogör för.  

 

Vi har iakttagit att deltagarnas bakgrund påverkar de åtgärder som personalen på Arbetsforum 

Sydost sätter in på flera olika sätt. Deltagarna delas dock inte in i grupper efter etnicitet eller 

kön. Det som är viktigt är istället den individuella bedömningen av särskilt kunskaper i 

svenska språket, yrkesutbildning samt arbetslivserfarenhet. En av de intervjuade tar upp att 

kunskaper i svenska språket är viktiga men att yrkesskickligheten kan uppväga brister i 

svenska språket, vilket också beskrivs av Arai m.fl. De anställda uppger att deltagarna genom 

verksamheten får möjlighet att lära sig de oskrivna koderna på den svenska arbetsmarknaden 

samt att verksamheten tillhandahåller och leder till att deltagarna kan bygga upp ett socialt 

nätverk. De intervjuade anställda uttrycker en viss ovilja att beskriva en typisk deltagare och 

därmed att kategorisera deltagarna och betonar istället den individuella bedömningen av 

deltagarnas behov. Detta anser vi är ett uttryck för ”behovsprövningens logik” såsom Salonen 

och Ulmestig beskriver det. Den individuella bedömningen och den därav följande 
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behovsprövningens logik kan också sättas i samband med socialtjänstlagens förändring under 

1980-talet vars avsikt var att leda till ett större hänsynstagande till de sökandes individuella 

förutsättningar och stärka och utveckla dessa för att på så sätt hjälpa dem.  

 

De anställda på Arbetsforum Sydost uppger att det är dynamiskt, spännande och intressant att 

arbeta i ett projekt samt att det ger en större frihet i arbetet, men de uppger även att arbetet är 

påfrestande eftersom projektanställningen är tidsbegränsad vilket leder till en viss osäkerhet 

gällande anställningen. Bilden av att arbeta i ett projekt är alltså ambivalent. Det engagemang 

och den stolthet över projektet och dess resultat som vi upplever tolkar vi som ett tecken på att 

de anställda skulle kunna beskrivas som eldsjälar såsom Brännberg redogör för. Personalen 

har både positiva och negativa erfarenheter vad gäller tillvaratagandet av metoder som 

utvecklats i projektverksamhet. De anställda uttrycker en förhoppning om att de metoder de 

utvecklat kommer att implementeras i någon form i socialtjänstens verksamhet. Den 

förhoppning som de anställda uttrycker är enligt dem själva kopplat till de stordriftsfördelar 

som uppstår i och med samarbetet mellan de fyra stadsdelarna och den ekonomiska vinsten 

som dessa har lett till. Vi anser det som mest troligt att Arbetsforum Sydost kommer att 

fortsätta som en permanent projektverksamhet som delvis är integrerad i de fyra stadsdelarnas 

socialtjänsters reguljära verksamheter.  

 

Under bearbetningen av intervjumaterialet upptäckte vi flera gånger att en mer djupgående 

studie hade krävs för att tillfredsställande och mer djupgående kunna besvara våra 

frågeställningar. Dessutom har vår undersökning lett till delvis nya frågeställningar som 

skulle vara givande att studera vidare. Genom exempelvis deltagande eller medföljande 

observation hade personalens arbets- och förhållningssätt gentemot deltagarna kunnat 

undersökas mer utförligt. Att utöka undersökningen till att innefatta deltagarnas perspektiv på 

Arbetsforum Sydosts verksamhet hade därtill gett en mer fullständig bild av denna 

kommunala arbetsmarknadsåtgärd. Även genusperspektivet skulle kunna utökas till en 

undersökning som innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier för att mer ingående 

kunna bedöma om personalens tankesätt präglas av skenbar könsneutralitet samt om 

deltagarnas egna val gällande praktikplatser leder till könsstereotypa val. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen vi identifierade i intervjupersonernas utsagor anser vi är ett 

tecken på tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap (jfr Josefsson 1991) som personal i 

omsorgsyrken utvecklar och skulle mycket väl vara värd en egen undersökning. Under 

studiens gång har vi även funderat kring anledningen till att socialtjänsten bedriver en sorts 
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”light af”, det vill säga har tagit över delar av arbetsförmedlingens uppgifter. Förutom att 

arbetsförmedlingen delvis har dragit sig undan ansvaret för arbetslösa socialbidragstagare 

menar vi att det även finns ett incitament för socialtjänsten att aktivera dessa eftersom 

möjligheten till att minska socialbidragskostnaderna förmodligen är högst bland arbetslösa 

socialbidragstagare jämfört med andra socialbidragstagare som inte står till arbetsmarknadens 

förfogande. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide för arbetskonsulent (1) på Arbetsforum Sydost 
 
 
Urvalskriterier 
 
Vilka kriterier finns för urval av deltagare till det kommunala projektet? 
 

 Beskriv en (typisk) person som har hänvisats till dig/Arbetsforum Sydost  
 Har ni fastställda kriterier för de personer ni tar emot?  
 Hur ser samarbetet ut med kontaktpersonen/erna på socialtjänsten? 
 Täcker de 10 hänvisningarna per vecka det behov som du ser i stadsdelen? 

 
 
Personalens arbetssätt 
 
Hur arbetar personalen för att öka deltagarnas möjligheter till en anställning? 
 

 Beskriv en för dig vanlig/typisk arbetsdag 
 Beskriv din/er arbetsmetod 
 Vilka åtgärder har du/ni tillgång till? 
 Hur påverkar deltagarnas bakgrund de åtgärder som sätts in? 
 Hur ser din kompetensutveckling ut? Hur påverkar den ditt arbetssätt?  
 Hur ser samarbetet ut med andra myndigheter/projekt?  

 
 
Projektformen 
 
Hur uppfattas projektformen av personalen? 
 

 Hur upplever du att arbeta i ett tidsbegränsat projekt som ligger vid sidan av den 
ordinarie verksamheten?  

 Har du tidigare erfarenheter av att arbeta i projekt? Berätta om dem 
 Hur upplever du att erfarenheterna av projektet och metoderna som ni använder och 

utvecklar tas tillvara inom socialtjänsten?  
 

 

 



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide för arbetskonsulent (2) samt rekryterare på Arbetsforum Sydost 
 
 
Personalens arbetssätt 
 
Hur arbetar personalen för att öka deltagarnas möjligheter till en anställning? 
 

 Beskriv en för dig vanlig/typisk arbetsdag 
 Beskriv en (typisk) deltagare 
 Beskriv din/er arbetsmetod 
 Vilka åtgärder har du/ni tillgång till? 
 Hur påverkar deltagarnas bakgrund de åtgärder som sätts in? 
 Hur ser din kompetensutveckling ut? Hur påverkar den ditt arbetssätt?  
 Hur ser samarbetet ut med andra myndigheter/projekt?  

 
 
Projektformen 
 
Hur uppfattas projektformen av personalen? 
 

 Hur upplever du att arbeta i ett tidsbegränsat projekt som ligger vid sidan av den 
ordinarie verksamheten?  

 Har du tidigare erfarenheter av att arbeta i projekt? Berätta om dem 
 Hur upplever du att erfarenheterna av projektet och metoderna som ni använder och 

utvecklar tas tillvara inom socialtjänsten?  
 

 



 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide Socialtjänsten 
 
 
Urvalskriterier 
 
Vilka kriterier finns för urval av deltagare till det kommunala projektet? 
 

 Beskriv kort hur socialtjänsten i din stadsdel är organiserad 
 Hur arbetar mottagningsenheten? 
 Beskriv hur du/ni går tillväga i valet av deltagare till Arbetsforum Sydost 
 Beskriv en person som du skulle hänvisa till Arbetsforum Sydost  
 Har ni fastställda kriterier för urvalet?  
 Hur ser samarbetet ut med arbetskonsulenten på Arbetsforum Sydost? 
 Täcker de 10 hänvisningarna per vecka det behov som du ser i stadsdelen? 
 Vilka åtgärder har din stadsdel tidigare haft för arbetslösa socialbidragstagare? 
 Vilka andra åtgärder finns för arbetslösa socialbidragstagare? 
 Vet du något om hur de andra grupperna, till exempel rehabgruppen, väljer ut 

eventuella deltagare till Arbetsforum Sydost? Berätta 
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