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English abstract 

The present study focuses on the local labour market programmes with the mu-
nicipalities as the responsible authority. There is no systematic documentation of 
the local labour market programmes, here termed “activation programmes, as is 
the case for programmes with the Labour Market Board as the responsible autho-
rity. The programmes that are directed towards receivers of social assistance who 
are unemployed can be seen as a secondary labour market policy.  

Being as these local activation programmes are by nature local, no overview of 
the extent and type of programmes has never before been undertaken in Sweden. 
Information on both the municipalities and the programmes representing the 
situation in April 2002 has been collected. 204 municipalities took part, which is 
the equivalent of 70% of the total. Information from more than 500 activation 
programmes in a total of 168 municipalities forms the basis for the analysis of the 
programmes.  

These programmes differ in principle in several ways from national labour 
market programmes, amongst other things due to the result of amendments 
made to the Social Services Act in January 1998. A landscape, containing very 
large local variations, has been made partially visible in the present study. The 
basis is the administering of social assistance that takes place with a wide range of 
views concerning the possibilities for the labour market to find alternative financ-
ing for those in need of social assistance. The labour market policies that are pur-
sued and laid down by the government and the parliament and which the Labour 
Market Board has the responsibility for carrying out, do not reach all citizens. 

An English summary is included in this report. 
 



Sammanfattning 

5 

Sammanfattning 

Denna studie belyser de lokala arbetsmarknadsåtgärder som vanligtvis inte räknas 
med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Till skillnad från konjunkturbero-
ende arbetsmarknadsprogram som ingår i AMS och arbetsförmedlingarnas ordi-
narie programutbud finns det ingen systematisk dokumentation av de lokala ar-
betsmarknadsåtgärder som landets kommuner bedriver. De åtgärder som riktar 
sig till arbetslösa socialbidragstagare kan ses som en sekundär arbetsmarknadspo-
litik eftersom de inte ingår i den primära och nationellt utformade arbetsmark-
nadspolitiken. 

I denna studie benämns dessa särskilda arbetsmarknadsåtgärder för ”aktive-
ringsprogram” (AP). Principiellt skiljer sig dessa från andra arbetsmarknadsåtgär-
der på flera vis, bl.a. genom en särskild lagmässig reglering som infördes i social-
tjänstlagen januari 1998. Internationellt brukar sådana insatser kallas för ”workfa-
re” och den tvingande kopplingen mellan behovsprövat bidrag och aktivitetsdel-
tagande utgör dess specifika profil. Eftersom dessa lokala aktiveringsåtgärder är 
just lokala har det tidigare saknats en aktuell översikt om såväl åtgärdernas om-
fattning som karaktär i Sverige. 

Det huvudsakliga syftet med denna studie har därför varit att systematiskt 
samla in uppgifter från landets kommuner för att förstå hur detta kommunala 
”aktiveringslandskap” ser ut. Hur många personer är berörda? Hur ser utform-
ningen av dessa åtgärder ut? Finns det några distinkta mönster av olika slags åt-
gärder?  På vilket sätt skiljer sig dessa sekundära aktiveringsåtgärder gentemot 
sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder i AMS regi? 

Genomförandet har varit en kombination av strukturerade enkäter till samtliga 
landets kommuner och uppföljande telefonintervjuer med ansvariga personer i 
kommunerna. Uppgifter på såväl kommun- som åtgärdsnivå har samlats in som 
speglar aktuella förhållanden april 2002. Totalt medverkade 204 kommuner, vilket 
motsvarar drygt 70 procent av landets kommuner. Analys av bortfallet tyder på 
att det inte tycks systematiskt snedvrida det insamlade materialet i någon tydlig 
riktning. Uppgifter från drygt 500 aktiveringsåtgärder i sammanlagt 168 kommu-
ner ligger till grund för analyser på programnivån. 

 
Sammanfattningsvis visar denna studie: 

På nationell nivå 

Studien visar att det finns principiella skillnader mellan de lokala aktiveringspro-
grammen och de nationella arbetsmarknadsprogram som organiseras av AMS. 
Skillnaden gäller även gentemot aktivitetsgarantin som kan sägas vara det pro-
gram som annars mest liknar de kommunala aktiveringsprogrammen. Skillnader-
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na rör olika aspekter. Finansieringen för deltagaren skiljer sig mellan rättighetsba-
serad försäkring och behovsprövat bidrag. De arbetslösa inom nationella arbets-
marknadsprogram har tillgång till AMS utbud av program vilket inkluderar om-
fattande arbetsmarknadsutbildningar. De arbetslösa inom lokala aktiveringspro-
gram är helt avhängiga av det lokala utbudet oavsett dess kvalité och utformning. 
De senare kan principiellt anses befinna sig i en mer utsatt situation genom att 
mer långtgående krav och sanktioner kan ställas av socialtjänsten jämfört med 
arbetslösa som förmedlas via Arbetsförmedlingen. 

Trenden de senaste åren visar att allt färre av de arbetslösa får del av AMS na-
tionella konjunkturberoende program och att allt fler kan bli aktuella för kom-
munala AP. Från att ca hälften av de arbetslösa fick tillgång till AMS-program 
under 1990 är andelen för 2002 nere i en tredjedel. Bland socialbidragstagare är 
siffran för 2002 nere på ca en fjärdedel. Utvecklingen är troligen en avgörande 
förklaring till att många kommuner har utvecklat egna arbetsmarknadsåtgärder.  

De kommunala kostnaderna för AP ligger ganska stadigt på hälften av de tota-
la kostnaderna för den lokala arbetsmarknadspolitiken oberoende av konjunktur 
och arbetslöshetstal. Resterande kostnader täcks av statsbidrag. Vi har funnit ett 
samband mellan de kommuner som har hög kommunal skattesats och de som har 
höga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Detta innebär i korthet att de kom-
muner med högst skattetryck också får ta det största ekonomiska ansvaret, räknat 
per invånare, för decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken.  

De paragrafer i Socialtjänstlagen 1998 som stadsfäste de ökade kraven och 
försämrade rättigheterna för arbetslösa socialbidragstagare har haft en begränsad 
genomslagskraft. Dels beroende på att kommuner arbetade enligt lagens intentio-
ner innan dess tillkomst. Dels för att andra kommuner än idag, inte använder sig 
av dessa lagmässiga aktiveringsmöjligheter. Lagen formulerades främst för perso-
ner under 25 år men den kommunala tillämpningen visar att även äldre personer 
blivit föremål för dessa förändringar. 

På kommunal nivå 

Det föreligger mycket stora skillnader i synen på kopplingen mellan socialbi-
dragshandläggning och arbetskrav i landets kommuner. I vissa kommuner priori-
teras de eventuella sociala problem som föranleder ansökan samt socialbidragsta-
garnas eget ansvar för att finna annan inkomst. I sådana kommuner ses arbets-
lösheten ofta bara som ett av flera problem som socialtjänsten arbetar med. An-
nan aktuell problematik kan bedömas ligga bakom arbetslösheten. Dessa problem 
bör först hanteras innan den arbetslösa framgångsrikt kan komma ut på arbets-
marknaden. De som inte har någon slags social problematik behöver inte heller 
något speciellt stöd från socialtjänsten då detta snarare är AF:s ansvar. I andra 
kommuner är lokala aktiveringsprogram socialtjänstens omedelbara respons på en 
ansökan om socialbidrag. Dessa ytterligheter kan sägas representera kommuner 
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som endera ser aktivering som lösningen på det mesta eller som något socialtjäns-
ten helt ska lämna till andra aktörer. De flesta kommuner befinner sig mellan 
dessa två ytterligheter. 

Det gemensamma för kommunerna är en stegvis selektion av klienter i olika 
kategorier. När det gäller arbetslösa socialbidragstagare har tre nivåer identifierats 
i handläggningen. De tre är bestämning av; 1/ arbetslös eller ej, 2/ huruvida åt-
gärd blir aktuell eller ej samt 3/ selektion mellan nationella arbetsmarknadspoli-
tiska program och lokala aktiveringsprogram. Modellen nedan visar att samman-
taget i landets kommuner selekteras ungefär hälften av den möjliga personkretsen 
bort vid varje nivå. 

Figur 1. Modell för selektion till aktiveringsprogram. Procentangivelser avser nationell nivå 
april 2002. 

 

 
Studiens resultat visar dock att det finns mycket stora kommunala skillnader i 
denna urvalslogik. På den första nivån, selektion huruvida socialbidragstagarna är 
arbetslösa, anger de flesta kommuner att mellan 20 och 60 procent definieras som 
arbetslösa. När det gäller hänvisning till någon slags arbetsmarknadsåtgärder vari-
erar det mellan 30 och 70 procent av de socialbidragstagare som definierats som 
arbetslösa. Andelen av dessa som slutligen blir placerade i aktiveringsprogram 
skiljer sig än mer i landets kommuner. En tredjedel av kommunerna placerar inte 
några alls medan ca en fjärdedel av kommunerna anger att över 60 procent av de 
identifierade socialbidragstagarna hamnar i aktiveringsprogram. 

                                                Socialbidragstagare (100%)

Ej arbetslös
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Ej i åtgärd
43% (av de arbetslösa)
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I åtgärd
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Arbetslös
43%



Nedersta trappsteget - En studie om kommunal aktivering  

8 

På interventionsnivå 

Totalt 527 aktiveringsprogram ingår i studien i sammanlagt 168 kommuner. 36 
kommuner anger att de inte har något lokalt arbetsmarknadsprojekt alls (18 pro-
cent).  Med tanke på bortfallet, av såväl kommuner som saknas helt som ofull-
ständiga uppgifter från medverkande kommuner kan en uppskattning göras att 
det under 2002 fanns ca 800 lokala arbetsmarknadsprojekt. Projekt från t.ex. 
Malmö saknas till stora delar – av sammanlagt drygt 130 projekt ingår enbart 5 av 
kommunens projekt i denna studie. 

Totalt antal deltagare i dessa aktiveringsprogram uppgick till totalt 13 479 per-
soner, vilket överstiger deltagaruppgiften från kommunenkäten (7 167 personer). 
Detta visar en markant skillnad mellan antalet deltagande socialbidragstagare och 
det totala antalet deltagare som aktiveringsprojekten omfattar. En rad varierande 
faktorer kan förklara denna skillnad.  Den enskilt viktigaste förklaringen är att 
personer som har andra försörjningsformer, t.ex. arbetslöshetsförsäkring genom 
aktivitetsgarantin, även räknas in på programnivån. Detta avtäcker ett annat in-
tressant resultat – i praktiken återfinns arbetslösa socialbidragstagare och arbets-
lösa via AF:s insatser i många fall i samma lokala åtgärder fast utifrån olika förut-
sättningar. 

Även den faktiska utformningen av enskilda aktiveringsprogram visar på en 
heterogen och mångfacetterade variation. Åtgärderna skiftar exempelvis i storlek, 
huvudmannaskap samt ekonomi. Ca 65 procent av aktiveringsprogrammen drivs 
av en kommunal huvudman, vanligtvis socialtjänsten eller en arbetsmarknadsen-
het. Därutöver förekommer samverkan mellan flera huvudmän, där även före-
ningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan vara involverade.  

Antalet deltagare i enskilda aktiveringsprogram varierar kraftigt mellan små 
projekt till de med 976 personer. De flesta, över sjuttio procent, av programmen 
har under tjugofem deltagare per åtgärd.   

Nästan 40 procent av aktiveringsprogrammen drevs redan innan revideringen 
av SoL januari 1998. Det är också rimligt att anta att många aktiveringsprogram 
som startade före 1998 har lagts ner då de ofta, åtminstone inledningsvis, drivs i 
projektform. Kommunerna har alltså aktiverat socialbidragstagare under lång tid, 
även innan rätten lagfästets 1998. 

Den totala programkostnaden, oräknat ersättning till deltagare, kan uppskattas 
till närmare 1 miljard kr under år 2002. Mediankostnaden ligger på 4 500 kronor 
per deltagare och månad.  Ett fyrtiotal program understiger dock 1 000 kr medan 
ett trettiotal kostar mer än 15 000 kr per månad och deltagare. Ju fler deltagare 
som deltar i en aktiveringsåtgärd, desto lägre blir kostnaden. 
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Generella slutsatser 

Hur kan vi tolka dessa variationer i deltagandet och organiseringen av lokala akti-
veringsprogram för socialbidragstagare? Denna studie har delvis synliggjort ett 
landskap med mycket stora lokala variationer. Grunden är socialbidragshanter-
ingen som sker med stor variationsrikedom gällande syn på arbetsmarknadens 
möjligheter att finna andra försörjningsformer för dem som behöver försörj-
ningsstöd. De varierande lokala förutsättningarna ger tillsammans med variations-
rikedomen i handläggningen ett mycket stort antal möjliga utfall av konkret soci-
alpolitik för den enskilde socialbidragstagaren. Man kan utifrån resultaten i denna 
studie diskutera rättsäkerhetens konkreta tillämpning för aktiverade socialbi-
dragstagare, med tanke på att den enskildes skyldigheter och rättigheter är så be-
roende av högst varierande kommunal tillämpning. Mer ingående fallstudier får 
utvisa i vilken grad variationen i kommuners tillämpning är en adekvat individua-
lisering eller utslag för minskad rättsäkerhet för enskilda socialbidragstagare. 

Resultaten visar sig även vara problematiska på en generell socialpolitisk nivå. 
Den arbetsmarknadspolitik som drivs och beslutas av regering och riksdag och 
som AMS har ansvar för att genomdriva når inte alla medborgare. Var tionde 
arbetslös hänvisas till socialtjänsten och andra lokala aktörer som generellt sett 
erbjuder insatser där den arbetslösa tvingas in i system där försörjningen tilldelas 
enligt en mer godtycklig logik, där insynen och därmed rättssäkerheten är låg. 
Lokala aktörer som leverantörer av arbetsmarknadspolitik behöver inte i sig vara 
ett problem. Ett principiellt problem är dock att man som socialbidragstagare är 
mer utlämnad – oavsett kvalitén på åtgärden. Denna studie kan dock inte uttala 
sig om faktiska skillnader i de enskilda fallen utan på en principiell jämförande 
nivå. 

Studien föranleder rimligtvis även kommunalpolitiska överväganden. I den an-
strängda ekonomiska situationen som många kommuner befinner sig är det upp-
seendeväckande att stora kommunala utgifter går till en sektor där det finns be-
gränsat med kunskap och kontrollsystem som möjliggör såväl ekonomisk som 
verksamhetsmässig styrning. De flesta kommuner vet inte hur många enskilda 
socialbidragstagare som är aktuella, vilken problematik de har och hur länge de är 
aktuella, då systemen normalt bara hanterar hushållsnivå. Ännu mindre kunskap 
finns dokumenterat om vad som gör att vissa klienter finner annan försörjning 
eller stannar kvar inom systemet. I Sverige finns ungefär 800 aktiveringsprogram, 
nästan utan undantag saknas systematisk kunskap kring huruvida de förbättrar 
deltagarnas chanser till självförsörjning. 

På socialtjänstnivå får den stora lokala variationsrikedomen olika slags konse-
kvenser. I vissa kommuner ersätter man inte bristen på insatser från AF med 
egna insatser. Insatser som man kan ifrågasätta om det finns kompetens eller 
resurser för att driva från kommunens sida. Den starka kopplingen mellan ar-
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betsmarknad och socialtjänst ger även följder på det övriga sociala arbetet som 
bedrivs. Dels påverkar det en profession som redan har ett stort kompetens- och 
ansvarsområde och som nu också ska fungera som expert på arbetsmarknadspro-
blem. Dels påverkas andra delar av det sociala arbetet som riskerar att bli mer 
sanktionsinriktad. Intervjuerna visar att det inte är ovanligt, att socialtjänstens 
utredande funktioner kan kopplas in ifall man vägrar aktivering. Den arbetslösas 
förmåga som förälder kan bli ifrågasatt utifrån deras ställning på arbetsmarkna-
den. 

För den enskilde individen kan aktiveringspolitikens godtycklighet få mycket 
stora konsekvenser. Om man flyttar kan man hamna inom en socialtjänst som 
arbetar utifrån ett annat synsätt och möter en annan slags arbetsmarknadspolitik 
med andra betoningar på skyldigheter och rättigheter. Men än större betydelse 
tycks själva selektionsprocessen ha för arbetslösa socialbidragstagare. Vilka blir 
betraktade som arbetslösa? Vilka förväntas söka arbete med hjälp av AF och vilka 
placeras i någon arbetsmarknadsåtgärd? Hur sker fördelningen till AMS reguljära 
program och vem hänvisas till lokala aktiveringsprogram? Studien har inte funnit 
någon genomgående logik i dessa stegvisa val utan huvudintrycket är att det före-
kommer ett stort mått av variation i denna förmedling av arbetslösa personer 
som är beroende av socialbidrag för sin nödvändiga försörjning. 
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1 BAKGRUND 

Denna studie kartlägger det svenska aktiveringslandskapet för socialbidragstagare. 
Ett landskap där trender från USA och Europa möter den traditionella svenska 
arbetslinjen. Dessa influenser ges konkreta innebörder inom socialbidragssyste-
met, det sista försörjningsskyddet inom det svenska välfärdssamhället. Hur ser 
det ut i de svenska kommunerna när vårt socialbidragssystem och vår traditionella 
arbetslinje möter utvecklingen mot active labour market policy och workfare?  

1.1 Trenden mot aktivare arbetsmarknadspolitik i västvärlden. 

Välfärdsstaten är föremål för ständiga förändringsprocesser. Genom åren har 
olika debatter väckts och tystnat. Idag går processen mot en aktiv social- och 
arbetsmarknadspolitik. Marginalitet och utanförskap har samtidigt klättrat allt 
högre på den politiska dagordningen i hela västvärlden och lösningen tycks ofta 
vara en tydligare aktiveringspolitik. Denna utveckling beskrivs i det följande ut-
ifrån ett internationellt perspektiv 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken får skiftande betydelse beroende på den 
nation den implementeras i. Det finns dock element som är genomgående för de 
flesta länder och system (van Berkel 2003): 

 ökad betydelse av deltagande och aktivering samt på motsvarande sätt mins-
kad tonvikt på individuell rättssäkerhet och kompensation för strukturella 
ojämlikheter, 

 arbetsmarknadspolitik som det främsta instrumentet för individuell inklusion 
och ekonomiskt oberoende men även mobilisering av människors resurser och 
delaktighet på samhällsnivå, 

 förändring och decentralisering av ansvar från staten till lokala aktörer samt 
från myndigheter till individ och familjekrets, 

 ökad betydelse av nya producenter av välfärd såsom ideella och privata aktö-
rer, 

 förändring i perspektivet mot ökat förtroende för individen som en kompetent 
aktör som kan ges stort eget ansvar för sina val av interventioner, samt 

 delvis nya arbetssätt och nya lagar.  

 Dessa punkter får naturligtvis skiftande betydelser i olika nationer beroende på 
välfärdssystemens skilda utformningar.  
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Internationellt har i stort sett samtliga västländer tagit olika steg mot en aktive-
ringspolitik. Det finns en oftast en stor politisk majoritet för en sådan politik, 
vilket kan antas vara en rimlig förklaring till dess popularitet. King (1995) beskri-
ver hur arbetarrörelsen och det Demokratiska partiet driver den starkare kopp-
lingen mellan arbete och tillgång till välfärdssystemen i England och USA. Frågor 
som under 1960- och 1970-talen var traditionellt konservativa och liberala men 
som det nu finns en större enighet runt. Retoriken stöds av nästan hela det poli-
tiska spektrumet (van Berkel & Hornemann 2002). Anthony Giddens, chef-
sideologen bakom det nya Labour i Storbritannien,  beskriver att: “Social spend-
ing has to be assessed in terms of its consequences for the economy as a whole-
one of the reasons for the prominent role given to welfare-to-work policies.” 
(Giddens 2000:121). Kostnaden för socialpolitiken ska alltså ses i förhållande till 
dess nytta för samhället. Welfare-to-work handlar således inte bara om att hjälpa 
de arbetslösa utan också att begränsa de offentliga kostnaderna. 

Trickey (2000) ser den vaga betydelsen som aktiv arbetsmarknadspolitik ges, 
som en betydande förklaring till dess politiska popularitet inom skiftande politis-
ka inriktningar. Den internationella trenden mot aktivare social- och arbetsmark-
nadspolitik är dock inte ny. Tankarna fanns redan på 1970-talet men det är först 
nu som den politiska viljan har växt sig stark (OECD Observer 2001). Utveck-
lingen måste även ses som kritik mot den tidigare politiken. Kritiken har ofta tagit 
sin utgångspunkt i den anglosaxiska debatten om att långvariga bidragstagare 
skulle tillhöra speciella ”culture of poverty” eller ”dependency cultures” (van der Aa m.fl. 
1999). Att försörja sig genom passiva bidrag ses inte längre, av våra makthavare, 
som något övergående utan som ett mer eller mindre permanent tillstånd för 
många. 

Utvecklingen påverkas naturligtvis även av allmänna trender i västländerna 
(van Berkel 2003): 

 

 Den ökade globaliseringen skapar en konkurrenssituation där trycket ökar på 
nationerna att skapa en god ekonomisk miljö med lågt skattetryck och flexibel 
arbetskraft. 

 En förändrad arbetsmarknad med stort kvinnligt arbetskraftsdeltagande, grup-
per av långtidsarbetslösa, förändrad arbetskraftsstruktur från industrijobb mot 
servicejobb samt mer kunskapsbaserade arbeten med höga krav på utbildning. 

 Den ökade individualiseringen och differentieringen i samhället. Människors 
biografier och samhällen blir allt mindre standardiserade, mer komplexa och 
mindre förutsägbara. Detta kan öka ojämlikheten i samhället men samtidigt 
differentiera normaliteten som välfärdsystemen ofta påverkas av. Utifrån indi-
vidualiseringen i samhället kan man argumentera för att medborgarna kommer 
ta allt större individuellt ansvar för sin situation och vara aktiva i att finna lös-
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ningar på problem som tidigare engagerade välfärdsstaten. Samtidigt kan indi-
vidualiseringen användas för att argumentera för motsatsen, att individerna 
kommer att känna mindre kollektivt ansvar och solidaritet med välfärdssyste-
men och därigenom överutnyttja dem. 

 Den aktiva social- och arbetsmarknadspolitiken syftar till att bryta beroendet 
av välfärdssystemen genom att öka anställningsbarheten, ge incitament för ar-
bete och öka känslan av ansvar för sin egen situation. Den aktiva politiken har 
alltså blivit ett verktyg för att bekämpa sociala problem, vilket har identifierats 
som hinder för en positiv ekonomisk utveckling.  

Hvinden et al (2001) beskriver att förhållandet mellan arbete och de sociala 
skyddsnäten har förändrats i hela Västeuropa efter krisåren under början av nit-
tiotalet. En allt starkare koppling mellan arbetsmarknads- och socialpolitik kan 
skönjas och de passiva åtgärderna minskar i betydelse. De tidigare passiva åtgär-
derna (främst kontant arbetslöshetsersättning och förtida pension) bör enligt EU 
delvis ersättas med mer aktiva åtgärder, exempelvis söka-jobbkurser, anställnings-
bidrag och arbetsträning. De sociala skyddsnäten skall bli allt mer långsiktiga och 
anställningsvänliga. Socialpolitik ska, till stor del, handla om att integrera männi-
skor på arbetsmarknaden. En tydlig förändring berör också skyldigheter och rät-
tigheter, där försämrade rättigheter och ökade krav på arbetslösa är en del av ut-
vecklingen (Hvinden et al 2001).  

I praktiken betyder det, och så även i Sverige, att maximitiden för arbetslös-
hetsstöd minskas, ökade sanktioner om den arbetslösa nekar erbjudet arbete eller 
liknande samt en omfördelning till de arbetslösa med störst behov genom be-
hovsprövade insatser. De arbetslösas rättigheter minskar och tonvikten läggs allt 
mer på krav och eget ansvar.  

De behovsprövade insatserna tycks öka i flera länders arbetslöshetspolitik 
(Hvinden et al 2001). Det finns också tecken på att många länder väljer att satsa 
på aktiva arbetsmarknadsåtgärder och på att både insatser av generell socialför-
säkringskaraktär och behovsprövade insatser av socialbidragskaraktär underkastas 
hårdare styrning. Det handlar exempelvis om både striktare bedömningar om vad 
som är aktivt arbetssökande och ökat deltagande i aktiviteter som i sin tur anses 
öka anställningsmöjligheterna. Det finns även signaler på att arbetslösa inom be-
hovsprövade system hotas av mer sanktioner och straff när de nekar aktiva åtgär-
der än personer inom de generella arbetslöshetssystemen. Det beror på att de 
behovsprövade insatserna är samhällets ”sista skyddsnät”. Om man utestängs 
från de generella välfärdssystemen kan man fortfarande vara berättigad till social-
bidrag. Avslås socialbidragsansökan återstår inte mycket av samhälleligt skydd. 
De behovsprövade insatserna är också ett sätt för välfärdsstaten att styra resurser 
till dem som är i störst behov av dem. Anledningen till att den aktiva politiken 
ofta kopplas till de behovsprövade insatserna är att arbetssättet bygger på person-
liga möten mellan den arbetslösa och någon professionell företrädare. Ska insat-
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serna bli individuella och den arbetslöse aktiveras förutsätts återkommande mö-
ten. 

Begreppet aktivering används för att beskriva denna utveckling och för de åt-
gärder som utformas för arbetslösa socialbidragstagare, är aktiveringsprogram. 
Sådana åtgärder syftar vanligtvis att höja deltagarnas kvalifikationer i riktning mot 
att öka deras möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Exempel på kvalifika-
tioner kan vara yrkeskunskaper, social kompetens, självförtroende, kunskaper om 
att söka jobb och/eller socialiseras in i rutiner och normer som underlättar inträ-
det eller återinträdet på arbetsmarknaden (definitionen bygger fritt på Hvinden 
1999). Ofta benämns aktivering som sysselsättning eller arbete av intervjuperso-
nerna i denna studie. Det finns dock en viktig och något tvetydig distinktion. 
Sysselsättning är ett något missvisande begrepp då aktivering inte handlar om 
vilken sysselsättning som helst. I de nordiska länderna räknas inte informellt och 
obetalt arbete som aktivering (van Berkel & Hornemann Möller 2002). I många 
kommuner aktiveras man oavsett om man är mycket aktiv i en förening eller på 
något annat sätt sysselsätter sig. Aktivering handlar om en specifik sysselsättning. 
Nämligen sådan som kan liknas vid lönearbete. Samtidigt handlar inte aktivering 
om arbete utan om självförsörjning (van Berkel & Hornemann Möller 2002). Det 
viktiga blir inte att få människor i arbete utan att få dem självförsörjande. Om den 
arbetslöse inte kan nå arbetsmarknaden kan exempelvis sjukbidrag eller arbets-
löshetskassa fylla samma funktion. 

1.2 Den svenska välfärdsstaten och trenden mot aktivare arbetsmark-
nadspolitik 

Arbetsmarknadspolitik ska, precis som annan politik, ses i ljuset av sin historiska, 
politiska, socioekonomiska och kulturella kontext. I den svenska välfärdstaten får 
trenden mot en aktivare arbetsmarknadspolitik en särskild betydelse beroende på 
den särpräglade svenska politik som förts sedan mitten av 1900-talet (Regnér 
2000). 

1914 skapade staten arbetslöshetskommission (AK) och genom det acceptera-
de staten ett visst finansiellt ansvar för arbetslösheten, som ekonomiskt sett tidi-
gare hade varit en helt kommunal angelägenhet. Kommunerna hade dock kvar 
det slutgiltiga ansvaret. AK försvinner 1940 och ersätts av Arbetsmarknadskom-
missionen (AMK). Syftet var främst att organisera kortsiktiga sysselsättningsska-
pande åtgärder på en arbetsmarknad med svåra störningar på grund av kriget 
(Olofsson 1991). 

Staten tog, strax innan andra världskriget, på sig ett större ansvar för förmed-
lingsverksamhet av lediga arbeten. Även system för yrkesvägledning samt flyttbi-
drag tillkommer. 1948 ökade staten engagemanget ytterligare genom att Arbets-
marknadsstyrelsen (AMS) inrättades vilket innebar att staten tog definitivt ansvar 
för arbetsmarknadspolitiken (Delander m.fl. 1991).  
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Utvecklingen skiljer arbetslöshetspolitiken från fattigvården. Undantaget var 
det kontanta stödet till arbetslösa som inte hade tillgång till arbetslöshetskassorna, 
personer som inte ansågs värdiga att få ersättning exempelvis p.g.a. att man an-
sågs arbetsovillig (Wallentin 1987). Denna utveckling fortskrider och arbetslös-
hetspolitiken blir allt mer en del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken med syfte 
att anpassa arbetskraften till arbetskraftsbehovet (Olofsson 1991). 

Men en mer enhetlig nationell arbetsmarknadspolitik blev insatserna mer dif-
ferentierade genom olika rörlighets- och anpassningsstöd. Arbetslinjen var inte 
längre något kortsiktigt konjunkturpolitiskt medel utan en strukturekonomisk 
modell. Detta benämns ofta som den Rehn och Meidnerska modellen. Den står 
för offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att flytta arbetskraft 
från stagnationsbranscher till tillväxtbranscher. Målet är att uppnå hög ekonomisk 
tillväxt och låg inflation. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitik och tillväxt är 
unik i ett internationellt perspektiv. Politikerna var förvissade om att modellen 
skulle fungera som ett betydande ekonomiskt stabiliseringsinstrument (Erixon 
1994). 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder delas vanligtvis in i två grupper. Dels den 
passiva som bygger på system för ekonomisk ersättning till arbetslösa. Dels aktiva 
som ofta är åtgärder såsom utbildning och tillfälliga arbeten. Syftet med passiva 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder är att ge arbetslösa ekonomisk trygghet. Ersätt-
ningen skapar förutsättningar för att den arbetslösa kan koncentrera sig på att 
söka arbete och minskar risken för ”svartjobb”. Aktiva arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder är en del av kärnan i den svenska modellen. Denna politik har flera syf-
ten. Stabiliseringspolitiska som syftar till att motverka tillfälliga obalanser på ar-
betsmarknaden, fördelningspolitiska som syftar till att förbättra svaga gruppers 
ställning och allokeringspolitiskt som syftar till aktivt arbetssökande för den ar-
betslösa samt matchning mellan lediga arbeten och arbetssökande (Regnér 2000). 

Under början av 1990-talet hamnade västvärlden i en ekonomisk kris. Denna 
kris påverkade välfärdssystemen i Sverige på ett genomgripande sätt. Utgifterna 
från transfereringar ökade och skatteinkomsterna minskade (SOU 2000:40). Hög 
arbetslöshet och nedskärningar blev kännetecknet för denna period. Under peri-
oden 1990-1996 sjönk antalet sysselsatta i arbetsför ålder från 83  till 72 procent 
(Salonen 1997). Kommunernas ekonomi sattes under press bl.a. av en fördubb-
ling av socialbidragskostnaderna mellan 1991 och 1996 (Johansson 2002). Krisen 
drabbade främst de som inte var etablerade på arbetsmarknaden och/eller i de 
generella välfärdssystemen (Salonen 2002). Det stora flertalet med lönearbete, 
kom dock lindrigt undan (SoS 1997:14). De ekonomiska förutsättningarna för 
den svenska välfärdsstaten påverkades även av att Maastrichtavtalet ställer högre 
krav på ekonomisk balans för medlemsstaterna. Under krisen och i dess efterdy-
ningar började Sverige allt mer överge den svenska modellen av aktiv arbets-
marknadspolitik. Samtidigt anpassas arbetsmarknadspolitiken till den nya aktiva 
arbetsmarknadspolitik som gör snabba landvinningar i hela västvärlden. Detta är 
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alltså samma aktiva arbetsmarknadspolitik som har varit ett signum för svensk 
arbetsmarknadspolitik i många årtionden. Denna politik hade som mål att föra 
den arbetslösa in på den öppna arbetsmarknaden. Den traditionella aktiva ar-
betsmarknadspolitiken har dock ett släktskap med denna trend och den är i högs-
ta grad relevant att diskutera här.  

Denna trend ger upphov till en begreppsförvirring (Salonen 2000). Salonen 
menar att det finns principiella skillnader mellan dessa två former av aktiv ar-
betsmarknadspolitik. Den nya aktiva arbetsmarknadspolitiken utgår från lokalt 
styrda verksamheter med tvång som anslutningsprincip och med behovsprövad 
ersättning för deltagarna. Aktiv arbetsmarknadspolitik, i traditionell svensk bety-
delse, utgår däremot från central styrning med frivillighet som anslutningsprincip 
och med ersättning från det rättighetsbaserade socialförsäkringssystemet. Även 
Johansson (2000) menar att det finns skillnader mellan en nationellt respektive 
lokalt organiserad arbetsmarknadspolitik. Aktivering fokuserar på de arbetslösa 
individerna och deras aktivitet medan den aktiva arbetsmarknadspolitiken fokuse-
rade på lönearbete och den reguljära arbetsmarknaden (Johansson 2000, SOU 
2000:40). 

1.3 Decentralisering   

Det är inte bara utvecklingen mot en aktivare arbetsmarknadspolitik som har 
relevans för denna studie. För samtidigt som frågan har höjts upp på nationell 
nivå har också, som berörts tidigare, ansvaret delvis delegerats till kommunnivå 
(Hvinden et al, 2001). Arbetslösheten bekämpas alltså på fler nivåer än innan 
krisåren på 1990-talet. I Sverige har vi haft en utveckling mot decentraliserat an-
svar för arbetslöshet, i synnerhet för socialbidragstagare och ungdomar. Johans-
son (2001) beskriver hur bl.a. Regeringsrätten och Socialstyrelsen under 1980-
talet hävdade att arbetsmarknadspolitik för socialbidragstagare inte var en kom-
munal uppgift. Ställningstagandet ändrades under 1990-talet. Många kommuner 
såg sig tvingade att initiera projekt riktade mot socialbidragstagare, då de statliga 
insatserna inte ansågs ge önskade resultat. Samtidigt ökade skyldigheten att stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Det är dock inte bara enskilda socialbidragstagare 
som berörs. Decentraliseringen av arbetsmarknadsfrågor skapar nya relationer 
mellan aktörerna på den arbetsmarknadspolitiska arenan, nya byråkratiska förut-
sättningar och ökade möjligheter till lokalt anpassade arbetsmarknadsåtgärder 
(Finn 2000). De lokala skillnaderna kan mötas av lokalt anpassade program. Des-
sa kan i bästa fall på ett framgångsrikt sätt hantera de skiftande lokala förutsätt-
ningarna och variationerna.  

Det finns dock en risk att lokala aktörer ignorerar negativa konsekvenser som 
inte berör den egna sfären, spänningen mellan stat och kommun är ett exempel 
(Ackum Agell & Lundin 2001). Ett exempel kan vara att staten verkar för att ar-
betskraften skall vara rörlig, vilket inte nödvändigtvis ligger i kommunernas in-
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tresse. Om de lägger ner resurser för att utbilda arbetskraft är det inte en själv-
klarhet att de ser fördelarna med att den arbetslösa lämnar kommunen med den-
na kunskap. Det finns alltså en risk för att lokala aktörer utvecklar andra målsätt-
ningar och strategier än vad som avsetts i lagstiftning och reformer. Arbetsmark-
nadsverket verkar vara medveten om detta och skriver i sin verksamhetsberättelse 
för 2002 att de ”…tillsammans med parterna för samverkan ser till att samverkansarbetet 
blir målinriktat och ligger i linje med inriktningen på den arbetsmarknadspolitik, som beslutats 
av regering och riksdag. Det sker genom att arbetsmarknadspolitikens roll och mål förankras 
såväl i den egna organisation som i parternas.” (Arbetsmarknadsverket 2002). 

I OECD Observer problematiseras frågan om nationella strategier kan imple-
menteras genom lokala samverkansinitiativ (OECD 2001). Det finns flera förde-
lar med exempelvis lokal kännedom, korta beslutsvägar och en miljö som förenk-
lar samverkan. Detta måste dock vägas mot nackdelarna som exempelvis den 
brist på samlad kunskap om hur arbetsmarknadspolitiken organiseras på lokal 
nivå. Det är problematiskt, enligt OECD (2001), att hitta en balans mellan möj-
ligheterna till lokalt självbestämmande och statens övergripande ansvar. 

Hur har då de svenska kommunerna valt att hantera dessa nya trender och 
förutsättningar? Det är fokus för denna studie. Vad händer när dessa ideologiska 
influenser möter den kommunala socialtjänstens praktik och ytterst de människor 
som är beroende av socialbidrag för sin försörjning? Hur många blir berörda och 
hur påverkas handläggningen? Hur ser de lokala arbetsmarknadsåtgärderna ut 
rent konkret? Vilken balans finns det mellan AMS traditionella arbetsmarknads-
politiska åtgärder och de lokalt organiserade aktiveringsprogrammen? 

1.4 Disposition 

Efter första backgrundskapitlet följer ett kapitel som beskriver studiens syfte och 
frågeställningar, i vilket också genomförandet beskrivs på ett noggrant sätt, ex-
empelvis redovisas enkät- och intervjuunderlag. Här finns också en systematisk 
bortfallsanalys. Kapitlet avslutas med några centrala definitioner. 

Detta följs av tre empiriska kapitel där resultatet redovisas, analyseras och dis-
kuteras. Det första av dessa kapitel heter Det svenska aktiveringslandskapet och 
tar upp nationella faktorer som påverkar aktiveringslandskapet för socialbi-
dragstagare. Här diskuteras skillnaden mellan nationella och lokala arbetsmark-
nadsåtgärder men också arbetslösheten och AMS roll i denna. Detta följs av en 
diskussion och resultatredovisning utifrån den väsentliga lagförändringen i social-
tjänstlagen 1998. Även den bristande kunskapen om aktivering av socialbi-
dragstagare diskuteras. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av omfattningen 
av lokala aktiveringsprogram (AP).  

Det andra empiriska kapitlet diskuterar och redovisar material på kommunal 
nivå under namnet Kommunala variationer. Hur påverkar socialtjänstens hand-
läggning? Detta följs av en redovisning och analys av selektionsprocesserna, d.v.s. 
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de valsituationer och procedurer som föregår en placering i ett AP. Variation i 
denna typ av matchning på kommunal nivå har en framträdande roll i denna 
framställning. Även socialtjänstens sanktioner diskuteras samt dess samverkan 
med andra aktörer på den lokala arbetsmarknaden.  

Det tredje empiriska kapitlet, Aktiveringsprogrammens utformning, förhåller 
sig till vad som händer på interventionsnivå, d.v.s. hur de enskilda aktiveringsåt-
gärderna konkret är utformade. Inledningsvis belyses omfattningen av sådana 
åtgärder, men också hur de enskilda aktiveringsprogrammen är organiserade.  

Rapporten avslutas med en slutdiskussion. Här diskuterar och sammanfattar vi 
resultaten och visar att de får skiftande betydelser i olika kontexter och utifrån 
vilka perspektiv som aktiveringsprogrammen bedöms.  
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2 SYFTE & GENOMFÖRANDE 

2.1 Syfte 

Arbetsmarknadspolitiken har blivit en högprioriterad fråga i såväl Sverige som vår 
omvärld. EU har varit drivande i betoning av en tydligare koppling mellan ar-
betsmarknadspolitiken och socialpolitiken. Det är också klart att trenden under 
senare år gått mot mer aktiva åtgärder för att bekämpa arbetslöshet. Detta gäller 
både inom generella och behovsprövade system. Man kan därmed anta att aktiva 
åtgärder får olika betydelser i olika system. Man kan också anta, vilket också ex-
empelvis Trickey (2000) och Hvinden et al. (2001) gör, att de arbetslösa inom de 
behovsprövade systemen påverkas av högre krav och mer sanktioner. Även de-
centralisering av ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder är ett genomgående drag i 
denna utveckling . Detta problematiseras av flera, såväl inhemska som internatio-
nella, studier (Ackum Agell & Lundin, 2001och OECD 2001).  

När vi har närmat oss denna aktiveringstrend och försökt förstå hur den på-
verkar socialbidragstagare är bristen på tidigare empirisk kunskap uppenbar. 
Denna studie kan ses som ett första steg att systematiskt studera aktiveringsåtgär-
der för arbetslösa socialbidragstagare i Sverige. På grund av brist på tidigare empi-
ri och Tengvalds (1997) och Bengtssons (1997) beskrivningar av stora lokala vari-
ationer har vi i denna studie valt en explorativ ansats, d.v.s. en tämligen bred och 
förutsättningslös undersökningsdesign då den tidigare kunskapen om kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder är knapphändig. 

 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera aktiveringen av arbetslösa socialbi-
dragstagare. 
 
Som precisering av detta övergripande syfte har vi formulerat följande två centra-
la frågeställningar: 

 
Hur omfattande är aktiveringen av socialbidragstagare i landets kommuner? 

 
Hur kan vi kategorisera olika typer av åtgärder och jämföra olika kommuners samlade åt-
gärdsstrategier gentemot arbetslösa socialbidragstagare? 

2.2 Genomförande 

På grund av studiens explorativa ansats formulerades breda frågor som skulle 
vara applicerbara trots kommunernas skiftande omfattning och sätt att organisera 
socialbidragshandläggningen och arbetsmarknadsåtgärder. Genom Svenska 



Nedersta trappsteget - En studie om kommunal aktivering  

20 

Kommunförbundets försorg skickades en testenkät ut till ett 20-tal kommuner 
för kommentarer. Utifrån inkomna synpunkter utformades de slutliga enkätfor-
mulären. 

Svenska Kommunförbundet skickade ut ett brev i augusti 2002 till social-
tjänstansvarig i samtliga kommuner. Brevet innehöll en kort beskrivning av studi-
en samt ett missivbrev från Svenska Kommunförbundet (se bilaga 3). I denna 
uppmanades man ange en kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen skulle 
ha god insikt i kommunens socialbidragshandläggning samt god kännedom om 
kommunens policy och riktlinje och helst vara i arbetsledande ställning.  

De kontaktpersoner som identifierades på detta vis, och som senare intervjua-
des, visade sig ofta vara arbetsledare för kommunens socialbidragshandläggning. 
Det fanns dock undantag. I några fall var det handläggare som identifierades som 
kontaktpersoner samt individ och familjeomsorgs- och socialchefer eller motsva-
rande. Efter att kontaktpersonen hade identifierats har all kommunikation med 
kommunerna gått genom denna person.  

När namnet inkom skickades enkätformulären (se bilaga 1 & 2) och informa-
tion till kontaktpersonen per e-post. Enkätsvaren har sammanställts i statistikpro-
grammet SPSS. Det fanns också en förfrågan om dokument och underlag om de 
lokala arbetsmarknadsåtgärderna, t.ex. projektbeskrivningar och utvärderingar. 
Det har inkommit en del sådant material men analys av sådant sekundärmaterial 
ingår inte som en väsentlig del av denna studie. Materialet används dock som 
exempel i kapitel 5. Mycket av materialet av sådan kvalité att den inte möjliggjor-
de vidare analys av verksamheterna. 

I enkät 1, där kommunerna uppgav antalet socialbidragstagare i olika kategori-
er, angav kontaktpersonen tidsförslag som var lämpliga för telefonintervju. Tele-
fonintervjuerna tog i genomsnitt ca 25 minuter. Intervjupersonerna garanterades 
att deras och kommunens identitet skulle behandlas konfidentiellt i presentatio-
nen av intervjuerna. Dessa intervjuer gav också goda möjligheter till förtydligande 
av oklarheter i de insända enkätformulären.  

2.3 Intervjuer 

Intervjuformuläret byggde på 6 teman: beskrivning av socialbidragshandläggning-
en för arbetslösa, organisationens kontroll av handläggningen, samverkan med 
andra myndigheter, klientens ställning, sanktioner och barnperspektivet. Under 
tiden för intervjuerna har också vissa frågor tillkommit och försvunnit utifrån 
intervjusvaren. Resultatet kommer dock inte redovisas utifrån dessa teman. Ana-
lysen av materialet har givit upphov till mer relevanta teman utifrån empirin.  

Explorativ forskning riskerar ofta att bli oprecis, då man från början inte rik-
tigt vet vilka frågor som är relevanta. Denna risk ökar ytterligare om man, som i 
denna studie, ska studera ett svåröverskådligt undersökningsfält. Det gjorde det 
nödvändigt att använda sig av en flexibel intervjuguide som kunde anpassas efter 
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de svar som intervjupersonerna gav. Denna flexibilitet har prioriterats framför 
möjligheten att statistiskt korrelera samtliga intervjusvar med enkätsvaren. Inter-
vjusvaren skrevs ner och vissa svar sammanställdes i SPSS. De andra intervjusva-
ren har sammanställts utifrån de teman som finns i materialet.  

Vi har valt att redovisa några få intervjucitat. Dessa är numrerade löpande och 
ingen intervjuperson citeras mer än en gång. Om det inte framgår i texten att de 
valts för att påvisa extremer, är de representativt valda. 

2.4 Bortfallsanalys 

Kommunerna har i vissa fall inte kunnat eller velat prioritera att delta i denna 
studie. 26 kommuner besvarade inte det första brevet, trots upprepade påminnel-
ser, med förfrågan om kontaktperson. I några fall meddelade dock kommunen att 
man på grund av tidsbrist, personalbrist och/eller hög personalomsättning ansåg 
sig förhindrade att delta.  

Enkäterna har varit komplicerade att besvara för en del kommuner, vilket är 
det främsta skälet till bortfall. Intervjupersonerna har beskrivit att det främst har 
varit uppdelningen i ordinära och specifika arbetsmarknadsåtgärder samt att vi i 
enkäterna har frågat om uppgifter på individnivå. Detta har resulterat i att de fles-
ta kommuner har behövt handräkna och/eller räkna om personrelaterade data på 
handläggarnivå. De datasystem som används har ofta enbart efterfrågade uppgif-
ter på hushållsnivå, vilket var problematiskt då vi efterfrågade data på individnivå. 
Många kommuner hade också problem att förhålla sig till de kategoriseringar av 
aktiveringsåtgärder som använts i studien. Vid intervjuerna av de kommuner som 
inte kunde besvara enkäterna fullständigt, framkom ofta två olikartade synpunk-
ter på deras möjligheter att delge precisa uppgifter på individnivå. Dels de inter-
vjupersoner som är nöjda med att uppgifter i socialregistret registreras på hus-
hållsnivå. Dels de intervjupersoner som beskriver att hushållsnivån är alltför 
”trubbig” för att systematiskt analysera uppgifterna i socialregistret. Det har varit 
ett lågt bortfall för intervjudelen av studien i förhållande till de som besvarat en-
käten. Bortfallet beror företrädesvis på att det inte var möjligt på grund av tids-
brist att intervjua de som inkom sent med enkäterna. 
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Bortfall utifrån kommungrupp 

Tabell 2 Svarsfrekvens efter kommungrupp. 

Kommungrupp 
 

Svarskommuner 
  
 N % 

Bortfallskommuner 
 
 N %   

Samtliga kom-
muner 

 N % 
Storstäder  3 100  0 0  3 100 
Förortskommuner  28 78  8 22  36 100 
Större städer  19 73  7 27  26 100 
Medelstora städer  28 70  12 30  40 100 
Industrikommuner  40 76  13 24  53 100 
Landsbygdskommuner   20 67  10 33  30 100 
Glesbygdskommuner  16 55  13 45   29 100 
Övriga större kommuner  20 65  11 36  31 100   
Övriga mindre kommuner  27 66  14 34  41 100 
Totalt  201 70  88 30   289 100 
 
Bortfallet är utifrån kommungrupp relativt jämnt fördelat. Storstäder sticker ut 
med 100% svarsfrekvens. Det bör dock poängteras att det finns ett betydande 
internt bortfall på stadsdelsnivå i de tre storstäderna. Detta ha delvis kompense-
rats med uppgifter på kommuncentral nivå. I Malmö kommer samtliga uppgifter 
från centrala register och uppgiftslämnare. Även glesbygdskommuner sticker ut 
med ett förhållandevis högt bortfall. En förklaring är att många glesbygdskom-
muner har problem med personalrekryteringar och att man har ansett att det inte 
har varit möjligt att prioritera denna studie. Detta gäller i högre grad de kommu-
ner som har outvecklade system för uppföljning av verksamheten. 
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Tabell 3 Bortfall och svarsfrekvens efter län. 

Län Totalt antal 
kommuner 

Antal 
svars- 

kommuner 

Andel 
 

% 
Stockholm 26 19 73
Uppsala 6 3 50
Södermanland 9 6 67
Östergötland 13 10 77
Jönköping 13 10 77
Kronoberg 8 8 100
Kalmar 12 8 67
Gotland 1 0 0
Blekinge 5 4 80
Skåne 33 26 79
Halland 6 4 67
Västra Götaland   49 35 71
Värmland 16 12 75
Örebro 12 10 83
Västmanland 11 6 55
Dalarna 15 6 40
Gävleborg 10 8 80
Västernorrland 7 4 75
Jämtland 8 6 75
Västerbotten 15 6 40
Norrbotten 14 10 71
Hela riket 289 201 70
 
De flesta länen har en svarsfrekvens mellan 60 och 80 procent. Uppsala, Gotland, 
Västmanland, Dalarna och Västerbotten har dock en något lägre svarsfrekvens. 
De tre sistnämnda länens höga andel av glesbygdskommuner slår igenom i bort-
fallet. Den höga svarsfrekvensen i Kronobergs län beror på närheten till Växjö 
universitet och det etablerade samarbete som finns till de ansvariga för studien.  

Vi har också bedömt huruvida svarsfrekvensen kan påverkas av kommunernas 
olikartade profiler vad gäller yttre strukturella faktorer. De faktorer vi bedömt 
som mest relevanta att hålla under kontroll har varit socialbidragsnivån i kommu-
nerna och arbetslöshets- och åtgärdsnivån i AF:s ordinarie arbetsmarknadspro-
gram.  



Nedersta trappsteget - En studie om kommunal aktivering  

24 

Tabell 4 Svarsfrekvens efter yttre strukturella faktorer. 

Andel Socialbidrag 
      
      2001 

Arbetslöshet 
 
   2002-04 

I åtgärds- 
program 
 2002-04 

Arbetslöshet 
 + åtgärd  
  2002-04 

Låg 72 74 77 75
Medel 69 67 66 67
Hög 67 70 67 68
Summa 70 70 70 70

 
Figur 4 visar att kommundeltagandet kan anses vara representativt utifrån de stu-
derade externa variablerna. Det förekommer inte några tydliga skillnader i svars-
frekvenser utifrån kommunernas totala socialbidragsnivå eller arbetslöshets- och 
åtgärdsprofiler. Det finns dock en tendens till att de kommuner med minst pro-
blem, såsom arbetslöshet och höga nivåer på socialbidraget, har varit flitigare att 
svara. Detta kan gå i linje med att arbetsbördan inom socialtjänsten kan tänkas 
påverka svarsfrekvensen. Det finns även en tendens att kommuner med lägre 
andel deltagare i AF:s ordinarie åtgärdsprogram har svarat i högre grad. Vi bedö-
mer dock att dessa skillnader totalt sett inte snedvrider representativiteten av stu-
diens kommunurval. 

Tabell 5 Andel av befolkningen i socialbidrag 

 Svars- 
kommuner 
N = 201 

Bortfalls- 
kommuner 
N = 88 

Samtliga 
kommuner 
N = 289 

Andel socialbidrag i 
bef, 2001, i % 

4,4 4,4 4,4 

Arbetslöshet 2002-04 
Antal personer 
Andel, i % 

123 834
2,6

31 905
2,7

 
155 739 

2,6 
Arb.markn.program 2002-04 
Antal personer 
Andel, i % 

98 114
2,6

28 541
2,8

 
126 655 

2,7 
Obalanstalet 2002-04 
Antal personer 
Andel, i % 

221 984
5,2

60 446
5,5

 
282 394 

5,3 
 

Andelen av befolkningen i socialbidrag avviker som synes inte mellan undersökta 
kommuner och bortfallskommunerna. Kommunernas andel av öppet arbetslösa 
och andel personer i AF:s ordinarie arbetsmarknadsprogram samt andelen av de 
två sammanslaget, det s.k. obalanstalet, visar sig också ha marginell påverkan på 
studiens representativitet på kommunnivå. 
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Internt bortfall 

När det gäller bortfall eller brister i de svar och underlag som inkommit från del-
tagande kommuner kan vi konstatera olika inslag av s.k. internt bortfall. Bortfall i 
enskilda uppgifter i de insända enkäterna berodde främst på uppgiftslämnarnas 
svårigheter på att besvara frågor om antal socialbidragstagare i respektive kategori 
(enkät 1) och kommunernas svårigheter att besvara frågor om kostnaderna för de 
specifika arbetsmarknadsåtgärderna (enkät 2). Bland intervjupersonerna har en 
del av frågorna som handlat om förändringar över tid samt hur den nya social-
tjänstlagen påverkade arbetet från 1998 och framåt varit svåra att svara på. Vissa 
av intervjupersonerna var t.ex. ganska nyligen anställda i kommunen/stadsdelen. 
I några fall hade intervjupersonen begränsad kunskap om hur handläggningen 
utfördes i praktiken och i andra fall begränsad kunskap om hur nämnd och högre 
tjänstemän arbetade på policynivå. 

Det förekom även problem med att telefonintervjua en representant för en 
kommun och sedan utifrån denna intervju tolka resultat om dess socialtjänst i sin 
helhet. Vi var dock på förhand medvetna om denna begränsning och gjorde där-
för en konkret och tämligen enkel intervjuguide. Den bestod av standardiserade 
frågor och exempel men var samtidigt öppen för intervjupersonens egna syn-
punkter. Det som talar för att intervjuerna är av god kvalité är att den kategorise-
ring som gjordes av hur aktiva kommunerna är väl korrelerar med det oberoende 
statistiska materialet som hämtats från offentliga källor.  

Det interna bortfallets betydelse är svårt att uppskatta i sin helhet. Som tidiga-
re nämnts var bortfallet betydande på stadsdelsnivå i storstäderna. Det förekom 
även bortfall eller ofullständiga uppgifter i insända enkäter, men dessa kunde 
dock begränsas av möjligheten att diskutera oklarheter och brister vid den upp-
följande telefonintervjun. Bristerna gällde främst de ekonomiska uppgifterna där 
många kontaktpersoner angav att det inte var möjligt att beräkna exakta kostna-
der. Ofta delades tjänster, lokaler och andra utgifter mellan flera aktiveringspro-
gram eller andra verksamheter. Kontaktpersonerna beskrev också att det finns 
problem med att specificera detaljerade siffror på grund av felaktiga uppgifter i 
deras dokumentationssystem eller frånvaron av sådana kontrollsystem. 

Enligt en utvärdering av den s.k. storstadssatsningen i Stockholmsregionen 
bedrivs ett stort antal åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare (Axelsson, 2002). 
I fem berörda stadsdelar i Stockholm redovisas sammanlagt 32 insatser som be-
räknades pågå åtminstone till sommaren 2002. Detta ska jämföras med de 41 
insatser vi har material om från 11 stadsdelar i Stockholm. Detta exemplifierar 
bortfall från framför allt större kommuner i denna undersökning. 
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2.5 Definitioner  

Socialbidragstagare definieras alla vuxna personer i arbetsför ålder (18 – 64 år) som 
lever i ett hushåll som erhöll ekonomiskt bidrag, enligt 4 kap SoL, under mätmå-
naden april 2002. Detta oavsett om bidraget benämns socialbidrag eller har annan 
benämning (inklusive introduktionsersättning).  

Arbetslös definieras alla personer som kan ta arbete direkt, som får eller har be-
hov av mer omfattande service från Arbetsförmedlingen, till exempel yrkes- eller 
utbildningsvägledning och/eller personer som väntar på beslutad arbetsmark-
nadspolitisk åtgärd. Denna definition överensstämmer helt med den som används 
av Socialstyrelsen och SCB i den officiella statistiken. 

Nationella arbetsmarknadsåtgärder är alla de verksamheter som syftar till att un-
derlätta matchningen mellan arbetssökande och lediga arbeten samt leda till ett 
arbete. Vanligtvis står Arbetsförmedlingen som huvudansvarig för dessa program. 
Till dessa ordinarie arbetsmarknadsåtgärder räknas också program och insatser 
som regelmässigt bedrivs av annan huvudman, t.ex. Kommunala ungdomspro-
grammet och Ungdomsgarantin som kommunerna ansvarar för. Däremot räknas 
inte olika utbildningsinsatser, exempelvis komvux, sfi, grundvux och plats för 
utredning/bedömning, till denna kategori. 

Lokala arbetsmarknadsåtgärder definieras här som arbetsmarknadsåtgärder som 
inte är en del av Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsmarknadsåtgärder (se 
ovan). Dessa specifika arbetsmarknadsåtgärder är lokalt organiserade, oavsett 
huvudman, och riktar sig till arbetslösa som inte har förmåga, kompetens eller av 
psykiska skäl inte bedömts lämpliga för de ordinarie arbetsmarknadsåtgärderna. 
Verksamheten ska vara kompetenshöjande enligt 4 kap. 4 § SoL. Denna studie 
definieras också sådana lokala arbetsmarknadsåtgärder som aktiveringsprogram 
(AP) och ingår därför i studien. 
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3 DET SVENSKA AKTIVERINGSLANDSKAPET 

Arbetslösa socialbidragstagare påverkas av policyutformning på såväl nationell 
som kommunal nivå. Ramarna och förutsättningar ges på den nationella arenan 
medan det konkreta utförandet sker lokalt. Detta tycks vara den specifika aktive-
ringspolitikens kännetecken. Det är många aktörer inblandade med risker för 
oklarheter och konkurrens mellan olika policynivåer och skilda huvudmän. Ut-
formningen av arbetsmarknadspolitiken på dess nedersta trappsteg förändras 
naturligtvis i ljuset av vad som sker inom arbetsmarknadspolitiken i stort. De 
lokala aktiveringsprogrammen (AP) får en speciell utformning genom dess direk-
ta koppling till socialbidraget. Detta handläggs traditionellt utifrån en lokal praktik 
och regleras genom socialtjänstlagen. Därutöver styrs förutsättningarna för såda-
na AP naturligtvis av läget på arbetsmarknaden i stort och då i synnerhet av ar-
betslöshetsutvecklingen och tillgången på platser i AMS konjunkturberoende 
program.  

Många arbetslösa socialbidragstagares situation påverkas också av den brist på 
systematisk kunskap och uppföljning som avslöjas inom detta policyfält. Denna 
brist gäller dels oförmågan att följa upp konkreta resultat av enskilda lokala pro-
jekt för arbetslösa dels oförmågan att värdera och sprida resultat av handläggning 
och metoder inom detta brokiga kommunala verksamhetsområde. 

Det är dessa generella aspekter av AP vi beskriver och utvecklar i detta kapitel. 
Kapitlet ger också en översikt av dessa aktiviteters omfattning och fördelning i 
landets kommuner. 

3.1 Den svenska arbetslösheten 

För svenskt vidkommande innebar krisåren vid 1990-talets början och mitt att 
arbetslöshetsbekämpningen allt mer delades upp mellan traditionellt programbe-
tonade statliga åtgärder och lokala arbetsmarknadsåtgärder (Regnér 2000, Salonen 
2000).  Under 1970- och 1980-talen omfattade den statliga aktiva arbetsmark-
nadspolitiken i Sverige som regel 2-3 procent av arbetskraften. Den hotande 
massarbetslösheten på 1990-talet förändrade detta på bara några få år. Antalet 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade från drygt 50 000 till ca 200 
000 personer mellan åren 1991 och 1994.  Kommunerna fick ett allt tydligare 
informellt och formellt ansvar för arbetsmarknadspolitiken och under de mest 
besvärliga åren var varannan arbetslös, ca 100 000 personer, av alla som ingick i 
åtgärdsprogram engagerade i en kommunalt driven verksamhet (Svenska Kom-
munförbundet 1998), även om de ofta finansierades av staten. 

Denna uppdelning av arbetslöshetspolitiken har därefter bestått och i vissa de-
lar konsoliderats även efter den ekonomiska uppgången från 1998 och framåt. 
Detta har medfört att kommunerna i stigande grad blivit ansvariga för oetablera-
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de arbetslösa, d.v.s. personer som saknar arbetslöshetsförsäkring och därför 
tvingas söka socialbidrag för sin försörjning. Därigenom har försörjningshanter-
ing via socialbidraget i kommunerna knutits allt tydligare till kommunernas eget 
ansvar att ordna olika former av aktiviteter för arbetslösa socialbidragstagare (Jo-
hansson 2001a).  Revideringen av socialtjänstlagen 1998 gav en legal grund för 
detta genom § 6 c. I den nya kapitelindelade socialtjänstlagen heter den 4 kap 4 §. 
Lagen riktar sig främst till ungdomar och studenter men det finns mycket stora 
variationer i dess tillämpning och vissa kommuner använder den systematiskt på 
andra grupper. Beskrivningen av lagen och kommunernas tillämpning av den 
kommer att utvecklas vidare i stycke 3.6 Förändringar i socialtjänstlagen. 

Samtidigt som arbetslösheten generellt sjunkit till förhållandevis låga nivåer 
igen vid 2000-talets inledning har vissa oetablerade grupper, såsom ungdomar 
och invandrare, alltjämt betydande problem att finna fotfäste på den öppna ar-
betsmarknaden. Drygt 86 000 personer eller ca var tredje vuxen socialbidragstaga-
re definierades av kommunernas socialtjänst som arbetslös utan någon arbetslös-
hetsersättning under år 2002 (Socialstyrelsen 2003). Andelen arbetslösa av samtli-
ga vuxna personer med socialbidrag är i stort sett oförändrad sedan året innan 
men det totala antalet har minskat från 92 000 till 86 000 personer. Det är främst 
yngre personer som berörs. Det är endast 5 procent av socialbidragstagarna mel-
lan 60-64 år som är berörda. Andelen av de arbetslösa socialbidragstagarna utan 
ersättning från arbetslöshetskassa har dock minskat. 1998 då kategorin började 
registreras var andelen 43 procent. Det är dock oklart om detta beror på verkliga 
förändringar eller om socialtjänsten registrerar orsaker till biståndet annorlunda.  

Svaga grupper som arbetslösa socialbidragstagare påverkas alltså i hög grad av 
den allmänna arbetslösheten. Med hög arbetslöshet måste de konkurrera om ar-
beten med andra arbetslösa som i många fall har en starkare koppling till arbets-
marknaden. Det finns därför starka skäl att anta att de trender och förändringar 
som beskrivs i detta kapitel påverkar arbetslösa socialbidragstagare mer än andra 
arbetslösa grupper.  

3.2 Nationella och lokala arbetsmarknadsåtgärder 

Det finns naturligtvis likheter och skillnader och olika beröringspunkter mellan 
de nationella arbetsmarknadspolitiska programmen och de lokala arbetsmark-
nadsåtgärderna. I den tidigare forskningen är dock dessa kopplingar och relatio-
ner tämligen sparsamt belysta (se dock Hallström 1997, Salonen 1999 och SoS 
1990:7).  

Den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken har en lång tradition i Sverige (se 
bakgrundsavsnittet). AMS, som är huvudman för de arbetsmarknadspolitiska 
programmen, är givetvis en central aktör och organisatör av denna politik. Förut-
om att bedriva verksamhet i egen regi – förmedling, rehabilitering och ett varierat 
programutbud av åtgärder och utbildningar – bistår AMS och dess lokala arbets-
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förmedlingar med finansiering och stöd till andra huvudmän inom arbetsmark-
nadspolitiken.  AMS hade år 2002 i genomsnitt 116 600 deltagare per månad i 
sina konjunkturberoende program och insatser, vilket motsvarade 39 procent av 
de arbetssökande i Sverige.  Utöver dessa fanns 60 800 personer i särskilda insat-
ser genom AMS (AMS 2003). Målsättningen med programmen är att ge den ar-
betslöse stadigvarande arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns tolv 
konjunkturberoende program och insatser i AMS åtgärdsarsenal år 2002. Exem-
pel är olika anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildningar, start av näringsverk-
samhet, aktivitetsgarantin och ungdomsgarantin. 

Det finns också två särskilda insatser för personer med arbetshandikapp: lö-
nebidrag och offentligt skyddat arbete (OSA). Dessa bygger på att den arbetslöses 
anställningsbarhet ökar genom att arbetsgivaren ersätts för den nedsatta arbets-
förmågan. Ersättningsnivån som arbetsgivaren får varierar beroende på arbets-
förmågan hos den arbetslösa. Det är främst arbetslösa med somatiska arbetshin-
der som är aktuella för lönebidragsanställningar. OSA anställningar är främst för 
personer med socialmedicinska arbetshandikapp såsom missbruksproblematik 
men även psykiskt arbetshandikappade. AMS har ett övergripande ansvar för att 
arbetsförmedlingen ska ge stöd åt de som har det svårast på arbetsmarknaden. 
Det rör sig bl.a. om ungdomar, långtidsinskrivna, invandrare och arbetshandikap-
pade (AMS 2003). 

För att exemplifiera skillnader mellan de nationella och lokala arbetsmarknads-
åtgärderna ska aktivitetsgarantin jämföras med lokala arbetsmarknadsåtgärder. 
Anledningen till att vi har valt aktivitetsgarantin är att den, jämte ungdomsgaran-
tin, är det nationella program som har tydligast inslag av aktivering (se bak-
grundsavsnittet) och riktar sig till en målgrupp som mest liknar arbetslösa perso-
ner med socialbidrag. Detta program har alltså större likheter med de lokalt orga-
niserade åtgärderna än de flesta andra nationella program. Uppgifterna om aktivi-
tetsgarantin kommer från Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2002 
(AMS 2003). 

Det föreligger generella skillnader mellan lokala och nationella arbetsmark-
nadsåtgärder och deltagarnas möjligheter att påverka innehållet. En skillnad är att 
AMS som central huvudman för aktivitetsgarantin kan nyttja de resurser som 
finns för kontinuerlig uppföljning och utvärdering (se exempelvis AMS Ura 
2002:2). Varje år följs verksamheten upp bl.a. med fokus på effekter. Deltagarna 
har tillgång till olika AMS-program, med undantag för program som riktas speci-
ellt till ungdomar. Ersättningen är inte heller behovsprövad för de arbetslösa 
inom AMS nationella program utan bygger på försäkringsprinciper.  

I praktiken hänvisas dock många av deltagarna i aktivitetsgarantin i samma 
slags lokala aktiveringsprogram som oförsäkrade socialbidragstagare. Arbetslösa 
kan alltså arbeta sida vid sida i dessa verksamheter men ända vara där utifrån 
mycket skiftande förutsättningar. I de flesta kommunerna följs verksamheterna 
bara upp sporadiskt, exempelvis i samband med att projekt ska övergå till ordina-
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rie verksamhet eller att EU-bidrag ska redovisas. I de flesta kommunerna finns 
också betydligt färre verksamheter att välja ibland. Det innebär att deltagarna i 
aktivitetsgarantin har större möjligheter att erbjudas en verksamhet som är me-
ningsfull och utvecklande utifrån individuella behov. Deltagarna har tillgång till 
bl.a. varierande utbildningar och olika former av anställningsstöd, även om detta i 
och för sig är föremål för bedömningar från AF:s handläggare. 

De arbetslösa inom de nationella arbetsmarknadsåtgärderna är alltså även de, 
föremål för en bedömning. Vi har inte funnit material som visar när AF använder 
sanktioner. Det kan röra sig om sanktioner i form av neddraget eller förlorat akti-
vitetsstöd. De är dock i princip fortfarande berättigade till socialbidrag i de flesta 
kommuner. Om en socialbidragstagare får bidraget reducerat eller helt avslag 
återstår inga skyddsnät. Även finansieringen skiljer deltagarna i lokalt organisera-
de arbetsmarknadsåtgärder och deltagarna i aktivitetsgarantin. I aktivitetsgarantin 
har man aktivitetsstöd som motsvarar A-kassersättning eller lägst 270 kr per dag 
om man är berättigad till A-kassersättning eller aktivitetsstöd på 183 kr per ar-
betsdag samt en försäkring för arbetsskada, sveda och värk samt dödsfall (AMS 
2003). Några av skillnaderna exemplifieras i Figuren nedan. 

Tabell 6 Likheter och skillnader mellan Aktivitetsgarantin och lokala aktiveringsprogram. 

 
 

 
Aktivitetsgarantin 

 
Lokala aktiveringsprogram 

 
Huvudman 

 
AMS 
 
Konsekvens: Möjligheter och 
resurser att följa upp åtgärder. 

 
Lokala aktörer 
 
Konsekvens: Begränsade möjligheter att 
följa upp åtgärder. 

 
Innehåll 

 
Större möjlighet att utforma ett 
innehåll som passar den enskildes 
behov. Har dessutom ofta tillgång 
till vissa lokala åtgärder. 

 
Hänvisade till det lokala utbudet med mind-
re möjlighet att utforma ett innehåll som 
passar den enskildes behov. 

 
Möjlighet till 
sanktioner 

 
Neddraget eller förlorat aktivitets-
stöd. 

 
Neddraget eller förlorat socialbidrag. 

 
Tid innan risk 
för sanktioner  

 
Vid långtidsarbetslöshet (24 mån) 
eller risk för långtidsarbetslöshet. 

 
Stora lokala variationer mellan ett par dagar 
och upp till ett år. Oftast ett par månader. 

 
Deltagarnas 
finansiering 

 
Rättighetsbaserat system. 
 

 
Behovsprövat system. 
 

 
Det finns således regelmässiga skillnader mellan nationella och lokala åtgärder. Då 
måste det även poängteras att aktivitetsgarantin, jämte ungdomsgarantin, är de 
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arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som mest liknar de lokalt organiserade. Skulle 
vi exempelvis valt arbetsmarknadsutbildningar skulle skillnaderna bli än mer mar-
kanta i jämförelse med AP. Men det finns naturligtvis också likheter. Ofta kan 
aktiveringsprogram inbegripa arbetslösa från bägge systemen och det kan finnas 
mer som förenar än som skiljer sig åt i det konkreta åtgärdsutbudet. Men det vi 
vill understryka är att förutsättningarna och villkoren för deltagandet skiljer sig 
beroende på från vilket system, det nationella eller lokalt ordnade, den arbetslöse 
är anknuten till. 

 3.3 Utveckling av arbetslösheten och arbetsmarknadsåtgärder 

För att kunna sätta in AP i sitt adekvata sammanhang utgör den allmänna utveck-
lingen av arbetslösheten i landet och omfattningen av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder en naturlig inramning. Sverige har, till skillnad från sådana näraliggande 
länder som Danmark och Finland, under efterkrigstiden varit förskonade från 
kraftiga arbetslöshetschocker fram till 1990-talets början. Arbetslöshetsnivåer på 
3-4 procent har under tidigare årtionden ansetts som alarmerande höga och för-
anlett kraftiga policyingripanden. Det spreds en nationell självförståelse om den 
särpräglade svenska arbetsmarknadspolitiken som något väsensskilt från andra 
länder. Denna föreställning fick ett abrupt sammanbrott med 1990-talets arbets-
löshetschock, med nivåer som bara kunde relateras till 1930-talets depressionsår. 
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Figur 7 Antal personer arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1980 – 2002 i 
Sverige. 
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Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen, www.ams.se.. 

Arbetslösheten har sedan dessa krisår successivt minskat från 1990-talets mitt 
men ligger fortfarande 2002 på en jämförelsevis hög nivå. Från att stadigt minskat 
fram till ungefär år 2000 avstannar denna minskning trots det goda ekonomiska 
läget vid denna tidpunkt. Även andelen av de arbetslösa i AMS konjunkturbero-
ende program har planat ut på en jämförelsevis låg nivå. AMS beskriver att den 
öppna arbetslösheten har stigit en procent, från fyra till fem, i september 2003 
jämfört med ett år tidigare (www.ams.se, Arbetsmarknadsläget i september). An-
ledningen uppges vara att återhämtningen i ekonomin låter vänta på sig. Även 
den minskade volymen av arbetsmarknadsprogram uppges vara en orsak till att 
den öppna arbetslösheten ökar. Ökningen av arbetslösheten är speciellt tydlig 
bland ungdomar 18-24 år. 
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Figur 8 Kvarstående arbetslösa och i konjunkturberoende program. Årsmedeltal för riket. 
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Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen ,www.ams.se  

Figuren tydliggör hur trenden går emot att en allt mindre del av de arbetslösa får 
tillgång till AMS konjunkturberoende program. Som mest gynnsamt för att få 
tillgång var 1989 då andelen arbetslösa personer och de i program var jämnstora. 
Den bild som framkommer i denna studies intervjuer med företrädare för social-
tjänsten pekar på att det har blivit allt svårare sedan krisåren för arbetslösa social-
bidragstagare att få tillgång till AMS konjunkturberoende program. AMS drar 
alltså ner antalet platser när konjunkturen blir mer gynnsam. Utvecklingen tycks 
dock fortsätta trots att arbetslösheten ökar.  I september 2003 deltog 82 000 per-
soner i något av AMS arbetsmarknadsprogram (www.ams.se Arbetsmarknadslä-
get i september).  Det var 36 000 färre än motsvarande period 2002. Det har allt-
så varit en markant minskning bara det senaste året. Hur skall detta tolkas? Under 
det senaste året har det blossat upp en offentlig diskussion om huruvida regering-
en överger den traditionella svenska arbetsmarknadspolitiken (för närmare be-
skrivning av politiken, se bakgrund) genom att lägga allt mer ansvar på kommu-
nerna (se t.ex. www.svekom.se  / Ilmar Reepalu, Sydsvenskan 030814 samt SvD 
030813). 
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Figur 9 Antal personer arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram 1990 – 2002 i Sverige.  

Medeltal per månad årsvis. 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen, www.ams.se. 

Andelen arbetslösa i AMS-åtgärder minskar kontinuerligt under 2000-talets inle-
dande år. Från att ha varit ca hälften 1990 är andelen nu nere i ca en tredjedel. 

Under krisåren i nittiotalets början minskade andelen och har inte, trots mins-
kande arbetslöshet, ökat. Detta belastar naturligtvis på olika sätt kommunerna. I 
gruppen arbetslösa socialbidragstagare är andelen i AMS-åtgärder ca en fjärdedel, 
vi återkommer till det i kapitel 4. Trenden tycks entydigt gå mot att allt färre av de 
arbetslösa får del av AMS konjunkturberoende program. 
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3.4 Arbetslösheten och kommunerna 

Figur 10 Kommunala kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 2002 efter kommuntyp. Kronor 
per invånare. 

Källa: SCB 2003. 
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Tabell 11 Kommunala kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 1996 – 2002.  

 Kronor per invånare. 

______________________________________________________________                  
År Kronor per invånare Andel kommunal 

kostnad 
Brutto Netto Intäkter % 

1996 631 352 279 56 
1997 680 354 326 52 
1998 786 359 427 46 
1999 711 343 368 48 
2000 579 310 269 54 
2001 576 301 275 52 
2002 599 286 313 48 
 

Källa: SCB 2003. 

Andelen av nettokostnaderna som kommunen har för arbetsmarknadsåtgärder 
har skiftat mellan 1996 och 2002 mellan 56 och 46 procent.  Man kan alltså säga 
att andelen av kostnaderna har varit ganska stabil oavsett konjunktur och arbets-
löshetstal under senare år. 
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Figur 12 Kommuners kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 2002 efter kommunal skattesats. 
Kronor per invånare. 

Källa: SCB 2003. 
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ende program) vid en given tidpunkt. Personer som är osynliga i AMS statistik. 
På årsbasis kan deltagarantalet inom det kommunala aktiveringslandskapet beräk-
nas till ca 30 000 personer, vilket motsvarar ca 12 procent av samtliga personer i 
arbetsför ålder med socialbidrag under året. Vi har med denna studie kunnat visa 
att en stor grupp arbetslösa inte får ta del av den arbetsmarknadspolitik som be-
slutas av regering och riksdag. 

I intervjuerna framkommer en ambivalent syn inför denna utveckling hos 
kommunrepresentanterna. Ofta beskriver man med stolthet de verksamheter som 
man har organiserat, ofta trots små medel och heterogena målgrupper. Man har 
sett ett behov hos de arbetslösa socialbidragstagarna som man, åtminstone delvis, 
har lyckats fylla. Ofta uttrycks en negativ hållning till ökade svårigheter att få lo-
kala arbetsförmedlingar att engagera sig i dessa människor och man anser att AF 
borde ta ett ökat ansvar. Utifrån denna slags beskrivning som kommunföreträda-
re vittnar om kan man anlägga ett bredare perspektiv på dessa frågor. Utifrån ett 
samhällsperspektiv tolkar vi detta som problem på tre nivåer. För det första är det 
ett problem att en stor del av den nationella arbetsmarknadspolitiken organiseras 
av lokala aktörer som inte nödvändigtvis har samma intressen som statsmakten. 
Dessa lokala aktörer kan tvingas att prioritera den egna kommunala förvaltning-
ens ekonomi före de nationella målsättningarna. Något som stärker detta är att 
många intervjupersoner i denna studie beskriver att de först och främst vill ge 
socialbidragstagarna annan försörjning. Intrycket från intervjuerna är att det inte 
är speciellt viktigt om det är andra bidrag eller om det är arbeten på den öppna 
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken organiseras alltså delvis av aktörer 
som inte entydigt syftar till att ge deltagarna arbete utan annan försörjning. Det 
andra problemet är att den kommunala ekonomin blir än mer ansträngd då kost-
nader skjuts över på kommunerna. Detta påverkar hela det kommunala välfärds-
systemet negativt. Det tredje problemet är, som beskrivits tidigare i kapitlet, att en 
redan svag och utsatt grupp arbetslösa aktiveras i ett betydligt mindre förmånligt 
system än andra arbetslösa. 

3.6 Förändringar i socialtjänstlagen 

Efter krisåren på 1990-talet ansåg regeringen att socialbidrag höll på att utvecklas 
till ett permanent försörjningsstöd (Johansson 2001). Aktiva insatser skulle an-
vändas för att stärka vissa gruppers, i huvudsak ungdomars, möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden. Även om målgruppen främst var de under 25 år, 
visar vårt material att det finns betydande kommunala variationer i tolkningen av 
den Socialtjänstlag som förändrades 1998. Den aktuella paragrafen benämndes 
tidigare  § 6 c, men med den nya kapitelindelningen av Socialtjänstlagen som 
trädde i kraft 2001 återfinns numera som  4 § 4 kap: Socialnämnden får begära att den 
som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad plats eller annan 
kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbets-
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marknadspolitisk åtgärd, och inte har fyllt tjugofem år, eller har fyllt tjugofem år men av sär-
skilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller följer utbildning med tillgång till 
finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Prak-
tik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den 
enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes 
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbild-
ning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förut-
sättningar. Socialnämnden ska samråda med länsarbetsnämnden innan beslut fattas enligt 
första stycket.  

Paragrafen kompletterades med en möjlighet att vägra eller nedsätta socialbi-
drag om klienten inte gör vad socialnämnden förväntar sig genom SoL 4 kap 5 §: 
Om den enskilde utan godtagbara skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjan-
de verksamhet som anvisas enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Det-
samma gäller om han eller hon utan godtagbara skäl uteblir från praktiken eller den kompe-
tenshöjande verksamheten.  

Lagförändringarna fick inte genomslag i alla kommuner. Det gäller både dem 
som uppger att de förändrat arbetssättet innan lagförändringen samt de som ännu 
inte har förändrat arbetssättet efter lagens intentioner.  

Paragraferna 4 § 4 kap samt 5 § 4 kap stadfäster de ökade kraven och försäm-
rade rättigheterna för de arbetslösa socialbidragstagarna. Detta påverkade dock 
inte alla socialbidragstagare. Det är bara i vissa kommuner som intervjupersoner-
na beskriver att lagförändringen fick någon praktisk betydelse. I ca 35 procent av 
kommunerna påverkade inte 6 c § SoL arbetssättet alls när den kom 1998. Vissa 
av dessa kommuner använder inte heller 4 § 4 kap SoL idag medan i andra kom-
muner kom förändringen senare. I ca 20 procent av kommunerna påverkades 
arbetssättet. Det var vanligt att kommunerna använde paragrafen för studenter 
som hade sommarlov och för ungdomar.  

Enligt de ansvariga företrädarna för socialtjänsten som intervjuats i denna stu-
die arbetade redan närmare hälften av landets kommuner efter lagens intentioner 
när den infördes 1998. Många uppger att de arbetat med detta arbetssätt under ett 
flertal år dessförinnan.  

Några representativa röster från intervjuerna.:  
 
- ”Det vi sysslade med blev lagligt.” (4) 
- ”Vi fick det på papper och en paragraf.” (5) 
 
Detta bekräftar Johanssons (2001) bild av att processen mot den nya lagen, fö-

regicks av förändringar i kommunernas sätt att arbeta. Rättstillämpningen anpas-
sade sig efter kommunernas nya arbetssätt och processen avslutades med att 
kommunernas möjligheter att villkora socialbidraget tydliggjordes i den nya Soci-
altjänstlagen 1998. Socialtjänsten har således inte bara makten att tolka lagen, utan 
även påverka den. 
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Det finns även stora skillnader, i hur kommunerna uppger att de hänvisar till 
lagen, i beslut som berör socialbidragstagarna. Ca 40 procent av kommunerna 
använder aldrig 4 § 4 Kap SoL i sina beslut och menar att lagen är ganska onödig 
och att 4 § 1 kap SoL är tillräckligt för att ställa krav, när det finns behov av det. 
Två intervjupersoner beskriver: 

 
”Vi behöver inte 4:4 och 4:5 då vi har bra samarbete med arbetsförmedlingen.” (6) 
 
”Måste ha något att hänvisa till och det har vi inte.”  (7)  
 
Ca 10 procent av kommunerna använder 4 § 4 Kap enbart för ungdomar 

och/eller studenter på sommarlovet medan 20 procent använder den på grupper 
eller individer som man misstänker det kan bli problem att aktivera. De grupper 
som framhålls är främst missbrukare och ungdomar eller också använder man 
paragrafen på individer som har varit svåra att aktivera eller där man misstänker 
”svartarbete”. Ca en tredjedel av kommunerna använder paragrafen konsekvent 
när klienter aktiveras. 

Det framkommer i denna studie stora skillnader i hur kommunerna tolkar la-
gen. Vissa av informanterna menar att alla arbetslösa socialbidragstagare har spe-
ciella skäl för kompetenshöjande verksamheter medan andra bara använder den 
på klienter som anses vara svåra att aktivera eller där kontrollbehovet är stort, 
exempelvis vid misstanke om ”svartjobb”. I praktiken använder alltså vissa kom-
muner bara lagen för att ta till i svåra ärenden. Detta förhållningssätt är helt i linje 
med tvångslagstiftning som LVU eller LVM men blir mer tveksam när den, som 
en del av SoL, inte kräver länsrättens granskning.  

Det verkar också finnas en osäkerhet om vad som gäller. Vilket blir tydligt ge-
nom de många tolkningar som beskrivs av intervjupersonerna. 

 
”Jag vet inte om det är rätt men så gör vi”. (8) 
 
”…använder 4:1 men tveksamt om det håller.” (9) 
 
Osäkerheten gäller även begreppet hur man skall uppfatta det centrala begrep-

pet ”kompetenshöjande”. Några menar att det måste innebära att man får ny 
kompetens som underlättar inträdet på arbetsmarknaden exempelvis datorvana 
eller förbättrad svenska. Andra menar att kompetens kan handla om att komma 
upp på morgonen eller att öva sig på det sociala samspelet på en arbetsplats. En 
intervjuperson säger: (10)  

 
”Vad är kompetenshöjande? Inte många platser som vi har, tyckts varit kompetenshöjan-

de.” 
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En annan intervjuperson svarar på frågan om de använder 4:4 och 4:5 i sina 
beslut: 

”Vi styrs inte av lagen utan av signaler.” (11) Intervjupersonen hänvisade till signa-
ler från kommunledning och ekonomer. 

All denna osäkerhet och skiftande tolkningar är ett stort rättssäkerhetspro-
blem. Om en socialbidragstagare flyttar över kommungränsen till en grannkom-
mun kan helt andra tolkningar och bedömningar göra sig gällande. Dessa tolk-
ningar gör att en socialbidragstagare i en kommun kan få ersättningen minskad 
eller helt strypt för sig själv och hela sin familj. I en annan kommun behöver inte 
samma skäl föranleda ens ett ifrågasättande. 

3.7 Brist på kunskap, uppföljning och insyn 

Det framkommer en genomgående brist på systematisk kunskap inom detta poli-
cyområde. Det finns också begränsad vetenskaplig kunskap. Internationellt finns 
det forskning men främst handlar det om ett socialpolitiskt perspektiv eller mind-
re fallstudier. Undantaget är studier från USA och Norge. En norsk studie (Dahl 
2002) har utifrån en kvasiexperimentell design studerat effekterna och funnit att 
aktivering av socialbidragstagare i undersökningsgruppen, inte har haft någon 
positiv effekt på vare sig inkomst eller dagar i arbete. I USA tyder forskningen 
(Giertz 2000) på positiva resultat speciellt när det gäller vuxna och när det gäller 
högkostnadsprogram. Det finns dock stora skillnader i hur samhället fungerar för 
fattiga i Sverige och USA som gör att resultaten är svåra att applicera här. 

Hur arbetar man med kvalitetsarbetet på ett systematiskt sätt och gör man ex-
terna utvärderingar av socialbidragshandläggningen?  

I ca 40 av procent kommunerna säger man sig arbeta aktivt med kvalitetsut-
veckling eller utvärderingar. Det vanligaste är att man arbetar med systematiskt 
kvalitetsarbete. Det finns ofta en uttalad vilja att göra mer. Samtidigt kommer 
ofta hög arbetsbelastning i vägen för intentionerna. I ca 10 av procent kommu-
nerna har man gjort både kvalitetsarbete och utvärdering. Länsstyrelsens gransk-
ningar kategoriserades inte som utvärderingar. 

Detta togs upp i våra intervjuer med ansvariga socialtjänstföreträdare. I ca 
hälften av kommunerna arbetar man inte med systematiskt kvalitetsarbete och 
har inte heller gjort någon extern utvärdering av verksamheten. I ganska många 
av dessa kommuner har man en gång börjat ambitiöst med utbildningar och/eller 
kvalitetsgrupper. Arbetet ”rann dock ut i sanden”.  

Att utvärdera verksamheten kan vara ett bra sätt att förstå vad man gör. Kvali-
tetssäkring kan öka rättssäkerheten för klienterna men kan även vara ett sätt att 
samlas och diskutera vad man vill göra och hur man vet att man gör det. Det 
framkommer dock stora lokala skillnader i vad man lägger i dessa begrepp. Ut-
värderingar och kvalitetssäkring kan givetvis vara effektiva medel att styra verk-
samheter, i synnerhet som såväl utformning som effekter i aktiveringsprogram 
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ligger väl fördolda i det lokala utförandet. En allmän slutsats från denna studie är 
att medvetenhet om behov av systematiska kunskapsuppföljningar krävs även 
inom dessa verksamheter men att de faktiska kunskaperna och resurserna till sto-
ra delar alltjämt saknas. 

Ett viktigt resultat i denna studie, är de problem som socialtjänsten har att ex-
empelvis svara på frågan ”hur många socialbidragstagare har ni aktuella någon 
gång under en speciell månad”. När vi sedan vill veta hur många som är arbetslö-
sa, blir det riktigt problematiskt, då de flesta kommuners dokumentationssystem 
inte hanterar denna detaljnivå. Vid intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna 
om detta var ett problem. Några ansåg att det var ett stort problem. Två av dessa 
intervjupersoner säger: 

 
”Denna statistiken går ända till kommunfullmäktige som beslutsunderlag.” (12) 
 
Det finns även ytterligheter: 
 
”Det handlar om att göra glada siffror åt politikerna, det är kvacksalveri på hög nivå.” 

(13) 
 
De flesta ansåg dock inte att detta var ett problem, speciellt inte i mindre och 

medelstora kommuner. Här menade intervjupersonerna ofta att man kan hand-
räkna eller att det främst är ett problem när det kommer enkäter. Vi är lite frå-
gande inför det svaret. Socialtjänsten utgör stora kommunala kostnader och inte 
sällan brottas den kommunala ekonomin med problem på flera nivåer. I detta 
läge borde det vara högintressant med frågor som: Vilka hinder finns för att 
människor ska bli självförsörjande, hur många människor är beviljade socialbidrag 
i kommunen och vilken situation befinner de sig i? Idag har de flesta socialtjäns-
ter enbart översiktliga registeruppgifter om hur många hushåll som lever på soci-
albidrag, vilken problematik som anses vara den främsta – ofta hos registerleda-
ren och hur utgifterna går upp och ner. Ska verksamheten utgå från klienternas 
behov samt från maximalt utnyttjande av resurser måste uppgifter kunna sam-
manställas på individnivå och på gruppnivå. 
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4 KOMMUNALA VARIATIONER 

I detta kapitel redovisas och diskuteras resultat som speglar aktiveringsprogram-
mens utbredning och utformning i landets kommuner. I föregående kapitel fram-
hölls att kommunerna har fått en större roll i den svenska arbetsmarknadspoliti-
ken och att de specifika åtgärder, aktiveringsprogram för arbetslösa socialbi-
dragstagare, utgör en hittills dold del av detta politikområde. Detta trots att de i 
sin numerär uppskattningsvis motsvararen tiondel av samtliga personer i AMS 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta kapitel uppehåller sig därför vid hur de 
kommunala variationerna faktiskt ser ut i hanteringen av arbetslösa socialbi-
dragstagare. Ett centralt begrepp för denna redovisning är selektion. Detta be-
grepp försöker sammantaget fånga de valsituationer och överväganden som leder 
fram till ifall en socialbidragstagare blir föremål för en lokal aktiveringsåtgärd. 
Hur ser dessa konkreta urvalsmönster ut i kommunerna? Denna selektionspro-
cess berör, som vi redan har nämnt, flera steg eller nivåer som vi utvecklar när-
mare i detta kapitel. Hur skiljer sig dessa urvalsmekanismer mellan kommunerna? 
Variationerna som diskuteras i det följande sker i olika slags kommunala sam-
manhang där handlingsutrymme för professionella, handläggningsprocess, sam-
verkan med andra aktörer, samt synen på sanktioner från olika intressenter och 
aktörer tillsammans påverkar det diffusa aktiveringslandskap som denna studie 
försöker kasta ljus över. 

4.1 Handlingsutrymme och handläggningsprocess 

Utifrån två skilda nivåer, handlingsutrymme och handläggningsprocess, presente-
ras analyser av hur aktivering kan påverka den arbetslösa socialbidragstagarens 
situation. Begreppet ”handlingsutrymme” beskriver graden av styrning och kon-
troll över den enskilde handläggarens arbetsutförande, vilket undersöks bl.a. ge-
nom grad av styrning och kontroll från kollegor, arbetsledare och politiker. Styr-
ning och kontroll är naturliga delar i alla organisationer men blir speciellt viktiga 
på ett socialkontor, utifrån den utsatta ställning som klienten har. ”Handlägg-
ningsprocessen” avser hur den arbetslöse möter handläggaren och den kommu-
nala organisationens ansträngningar att försöka minska arbetslösheten bland soci-
albidragstagare. Denna nivå beskriver alltså aspekter av själva innehållet i hand-
läggningen, främst tidsaspekten och selektionen mellan generella och lokala ar-
betsmarknadsåtgärder och hur olika kommuner väljer att förhålla sig till arbetslö-
sa socialbidragstagare. 

Handlingsutrymme  

Hur styrs, kontrolleras och följs handläggningen på socialkontoren upp kring 
arbetslösa socialbidragstagare? Termerna ”styrning” och ”kontroll” används i det 
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följande som värdeneutrala och analytiska begrepp för att beskriva bl.a. hur soci-
alnämnden och arbetsledare styr arbetet och kontrollerar att handläggningen sker 
enligt lag och lokal praxis. En tydlig styrning och kontroll från arbetsledningen 
kan, i de flesta fall, ge bättre förutsättningar för en rättssäker handläggning (By-
berg 2002).  Kontroll är dock i sig själv varken positivt eller negativt utan är bero-
ende av vad man använder kontroll till. Det är dock rimligt att anta att kontroll 
ökar rättsäkerheten hos enskilda socialbidragstagare och i den meningen kan den 
anses som adekvat. 

I intervjuerna med nyckelpersoner kring socialtjänstens arbete med arbetslösa 
socialbidragstagare ställdes en rad konkreta frågor om hur denna handläggning 
faktiskt går till. I det följande anges sådana procedurer och procenttalen utgår 
från 202 intervjuer i 190 kommuner som dessa analyser bygger på. Att antalet 
intervjuer överstiger kommunerna beror på att intervjuer på stadsdelsnivå även 
genomfördes i de tre storstäderna. Svaren skall givetvis tolkas med vetskap om att 
de speglar ett uttalat tjänstemannaperspektiv. I denna studie har vi inte kunnat 
ställa dessa perspektiv i relation till hur politiskt förtroendevalda eller socialbi-
dragstagarna ser på dessa frågor.  

Hur gör t.ex. handläggarna med ärenden som är svåra att bedöma och vilka 
forum finns det att diskutera sådana frågor? Begreppet ”ärenden” används i det 
följande eftersom detta är den allt igenom dominerande språkbruket i denna sorts 
handläggningsprocess inom socialtjänstens IFO-verksamhet (Individ- och famil-
jeomsorg). I drygt en tredjedel av kommunerna uppgav man att hantering av 
svårbedömda ärenden sker i form av ”morgonmöten”, minst fyra gånger per 
vecka, där man kan ta upp dessa ärenden. Oftast är dock inte arbetsledaren med 
på dessa möten. Morgonmötena kompletterades ofta med en längre träff någon 
gång per vecka. I ca 40 procent av kommunerna har man en träff per vecka och 
då oftast med arbetsledare. I de resterande kommunerna har man olika modeller, 
exempelvis morgonmöte några få dagar och/eller två längre träffar i veckan. Det 
finns också kommuner där handläggarna någon gång per månad har ärende-
genomgång med arbetsledaren. I någon kommun skedde detta en timme per 
vecka för varje enskild handläggare.  

I ungefär hälften av kommunerna gör socialnämnden, dess arbetsutskott eller 
motsvarande slumpmässiga granskningar av ärenden. Ofta sker det genom att 
ärenden slumpmässigt väljs ut genom en s.k. delegationslista. Ärendena föredras 
av handläggaren eller en arbetsledare för de förtroendevalda. Detta tillvägagångs-
sätt med slumpmässigt urval av ärenden som belyses särskilt har sina rötter i fat-
tigvårdstraditionen långt tillbaka. I andra kommuner har man istället utsett några 
ledamöter som granskar verksamheten och ställer frågor om ärenden. I de kom-
muner som inte har slumpmässig granskning, föredras bara ärenden som inte 
tjänstemännen har delegation på och någon gång de ärenden som ledamöterna 
finner intressanta, då oftast långvariga eller kostsamma biståndsfall. I någon 
kommun har man tidigare haft rutiner där ledamöterna granskade ärenden som 
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de fann intressanta utifrån delegationslistan men att de har upphört med det. 
Tjänstemännen upplevde att ledamöter ibland frågade om grannar och andra de 
kände till utifrån ren nyfikenhet. I några andra små kommuner formulerades lik-
nande synpunkter. 

Är nämnderna aktiva kring arbetsmarknadsfrågor för socialbidragstagare? Ak-
tiv definieras i detta sammanhang som att nämnden har tagit policybeslut, exem-
pelvis uttalat att socialnämnden ska arbeta utifrån arbetslinjen eller att en viss 
procent av socialbidragstagarna ska aktiveras inom en bestämd tidsperiod. Aktiv 
definieras också som att nämnden har tagit riktlinjer för handläggningen som 
reglerar när den enskilde klienten bör aktiveras eller att andra insatser bör beviljas 
med målsättningen att underlätta klientens inträde på arbetsmarknaden. Ungefär 
hälften av socialnämnderna i undersökningen kan utifrån dessa kriterier anses 
vara aktiva. Samtidigt är riktlinjer och/eller policybeslut ibland tjänstemannainitia-
tiv som nämnden har tagit beslut om. Andra kommuner beskriver att enskilda 
och engagerade ledamöter, ofta socialnämndens ordförande, driver igenom såda-
na beslut. I de kommuner som inte har en aktiv nämnd beror det på att nämnden 
ansvarar både för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt handikappom-
sorg. Detta renderar främst att äldreomsorgen upptar mycket av nämndens arbe-
te. IFO-frågor får i sådana kommuner begränsat med tid och engagemang. Soci-
albidragshandläggningen ska sedan ytterligare konkurrera med andra verksamhe-
ter inom IFO, då i synnerhet barn- och missbrukarvården.  

Det går inte att finna några entydiga samband mellan olika slags kommuner ut-
ifrån hur självständigt handläggarna arbetar, inslag av granskning av ärenden i 
nämnden eller hur aktiv nämnden har varit där utöver.  

Däremot framträder en entydig bild av studiens intervjumaterial att den kon-
troll som finns av handläggningen ofta utförs av kollegor och den närmaste ar-
betsledaren. Den slumpmässiga granskningen och en aktiv nämnd kan dock i 
bästa fall ses som ett komplement. Denna studie kan dock inte säga något om hur 
ledamöternas granskning och försök att styra verksamheten fungerar i praktiken. 
Exempelvis är det möjligt att ledamöterna inte har kunskap att bedöma ärenden 
och är därför helt i händerna på den som föredrar ärendet. Det kan också vara så 
att nämnden antar policybeslut och riktlinjer som tjänstemännen, helt eller delvis, 
väljer att inte använda. Intrycket, utifrån intervjumaterialet, är dock att de kom-
muner med en engagerad nämnd har mer insyn i verksamheten.  

I intervjuerna framträder en märkbart ambivalent syn hos många ledande 
tjänstemän på politikernas insyn och roll i själva handläggningsprocessen av ar-
betslösa klienter. Samtidigt som en engagerad nämnd kan ge verktyg, resurser och 
klara riktlinjer som förenklar arbetet, kan den också inkräkta på det professionella 
handlingsutrymmet, förändra resurstilldelning och försvåra förändrings- och ut-
vecklingsarbete. Socialnämndens förmåga att kontrollera och styra verksamheten 
kan också begränsas av andra aktörer. I några kommuner har man inte organise-
rat den politiska styrningen med en socialnämnd som har fullt ansvar. Istället har 
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man exempelvis valt en organisering med ett arbetsutskott som ansvarar för soci-
altjänsten under en större nämnd eller har kommunstyrelsen begränsat social-
nämnden genom att behålla budgetansvaret. 

Det är bara i ett fåtal kommuner som man anger att man inte använder sig av 
nedskrivna individuella handlingsplaner som metod i någon form. Förekomsten 
av sådana baseras enkom på intervjupersonernas bedömningar, då vi inom ramen 
för denna studie inte kunnat genomföra några konkreta granskningar av dessa 
handlingsplaners utbredning.  

I vissa kommuner använder man journalanteckningar som huvudsaklig doku-
mentationskälla men i de allra flesta kommuner säger man sig ha speciella ned-
skrivna handlingsplaner för denna målgrupp arbetslösa socialbidragstagare. Det är 
ganska vanligt att klienten får skriva på handlingsplanen och att de får en kopia 
med sig hem. I några kommuner använder man främst AF:s arbetsplaner.  

Det är dock ovanligt att det skrivs handlingsplaner i samtliga ärenden. Arbets-
ledningen har ofta en policy om att det ska upprättas handlingsplaner i alla ären-
den men det är mycket sällsynt att det fungerar. Det är främst beroende på mot-
stånd hos enskilda handläggare. Det är också svårt att motivera handläggarna att 
skriva handlingsplaner i kortvariga kontakter, vilket inte upplevs som menings-
fullt. I de flesta kommuner sägs dock detta ske i långvariga kontakter och där 
handläggaren finner ärendet problematiskt. Handlingsplanerna blir, enligt inter-
vjupersonerna, dock generellt ofta tämligen rutinartade och innehållslösa. I ett 
fåtal kommuner har man lämnat detta arbetssätt, med motivation i stil med; 

 
”Det bygger på den enskilda handläggaren och det låser upp sättet att kommunicera.”  (14)  
 
Intrycket är att arbetsledningen ofta driver frågan om arbetsplaner men att 

handläggarna är mer tveksamma. Arbetsplaner är naturligtvis ett utmärkt sätt för 
arbetsledningen att kontrollera/styra handläggarna, då detta är en viktig del av 
arbetsledningen och som kan förstärka klienternas rättsäkerhet. Det är rimligt att 
anta att kontrollmöjligheten attraherar arbetsledarna. 

Drygt hälften av kommunerna (55 procent) säger sig följa upp klienternas 
uppfattning om verksamheten på ett systematiskt sätt. Det är glädjande att en 
majoritet av kommunerna har olika uppföljningssystem för att spegla klienternas 
egna synpunkter. Det handlar främst om olika slags enkäter. Samtidigt anger re-
spondenterna att det är svårt att få in svar och undersökningarna vidhäftas ofta 
med ett mycket högt bortfall, vilket naturligtvis inverkar menligt på själva värdet 
av sådana klientuppföljningar.  

Några kommuner har istället testat metoder som samlar mindre urval av bi-
ståndsmottagare i s.k. fokusgrupper. Erfarenheten från dessa verkar vara att det 
är svårt att få med klienter från IFO-verksamheten och att det är lättare att 
genomföra sådana gruppaktiviteter med brukare från äldre- och handikappom-
sorgen. En kommun beskrev att klienten fick en röd och en grön lapp efter varje 
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besök. Tanken var sedan att man skulle lägga en grön om man var nöjd med be-
söket och en röd om man var missnöjd. Även om detta tillvägagångssätt kan an-
ses vara ett något trubbigt sätt att efterhöra klienters synpunkter på, så beskrev 
intervjupersonen att man åtminstone hade haft ett mycket lågt bortfall. Att kom-
munen har rutiner för klagomål och att det eventuellt ligger formulär för ändamå-
let i receptionen har inte kategoriserats som uppföljning i detta sammanhang. 

Handläggningsprocessen 

För att förstå hur kommunerna arbetar med aktivering, är själva handläggnings-
processen givetvis central, då det främst är i handläggningen som kommunens 
arbetssätt framträder. Främst två aspekter fokuseras i följande analys:  

 Tiden som går från första besöket på socialkontoret tills man aktiveras.  

 Hur klienter selekteras mellan generella och lokalt organiserade arbetsmark-
nadsåtgärder.  

Ett entydigt och generellt intryck från denna studie är att det finns mycket sto-
ra skillnader i kommunernas arbets- och synsätt kring arbetslösa socialbidragsta-
gare. Det är själva variationsrikedomen i en rad relevanta avseenden som kan 
sägas utgöra själva huvudresultatet i vår bedömning av hur socialtjänsten säger sig 
arbeta för att bistå arbetslösa socialbidragstagare. 

I studien har tre olika slags förhållningssätt till arbetslösa socialbidragstagare 
kunnat utkristalliseras.  Dessa tre profiler har kategoriserats efter främst hur stor 
vikt kommunerna säger sig lägga på den arbetslöse bidragstagarens koppling till 
arbetsmarknaden. Kategoriseringen bygger, som tidigare, på informanternas egna 
beskrivningar av handläggningen. Det har inte varit möjligt att exakt klassificera 
kommunerna efter dessa tre slags förhållningssätt utan det bör mer ses som en 
glidande skala där de flesta kommunerna kan placeras in någonstans i mitten av 
skalan, i det som vi benämner som typ 2, och de två andra typerna utgör varand-
ras motpoler. 

Typ 1 – socialbidrag som socialt problem 

Vissa kommuner fokuserar mindre på klientens koppling till arbetsmarknaden än 
andra. Ett exempel är när rätten till socialbidrag utreds. Vikten av noggranna ut-
redningar betonas i vissa kommuner. I dessa kommuner fokuserar utredaren of-
tast inte på frågor om möjligheten att snabbt komma i sysselsättning, utan lägger 
ner tid och vikt på att förstå vad som har föranlett ansökan. I de flesta av dessa 
kommuner aktiveras inte klienter i lokalt organiserade verksamheter, då det inte 
finns några sådana. Den arbetslöse söker arbete förhållandevis länge med hjälp av 
AF, kanske upp till ett halvår eller längre, innan socialtjänsten tillsammans med 
AF börjar diskutera arbetsmarknadsåtgärder. Detta mönster skiljer sig inte i nå-
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gon högre grad beroende på hur nära arbetsmarknaden klienten befinner sig. 
Ungdomar är dock undantaget där målsättningen är att ungdomar ska aktiveras 
inom 100 dagar genom ungdomsgarantin. Anledningen till att det inte finns, eller 
bara i mycket begränsad skala, lokalt organiserade arbetsmarknadsåtgärder kan 
vara många. Det kan bero på att socialtjänsten inte ser behov av det, på grund av 
att klientunderlaget är för litet och/eller att kommunens ekonomi försvårar nya 
verksamheter. I de kommuner som man inte ser detta behov, handlar det om att 
AF engagerar sig i de klienter som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller att 
arbetslöshet mer ses som ett strukturellt problem än i andra kommuner. Några 
intervjupersoner säger att arbetslösheten mer beror på bristen på lämpliga arbe-
ten.I dessa kommuner har man ofta ett annat synsätt på arbete:  

 
    ”Vissa mår bättre av att inte arbeta.” (15) 
 
Det finns en svagare koppling mellan arbete och socialtjänstens biståndsinsat-

ser i dessa kommuner och nämnderna är ofta mindre aktiva. Så här säger en in-
tervjuperson om sambandet mellan låga socialbidragskostnader och behovet av 
aktivering: 

 
”Låga socialbidragskostnader är inget självändamål om folk mår dåligt.” (17) 
 
När klienter aktiveras i generella arbetsmarknadsåtgärder sker det med en låg 

grad av tvång och sanktioner. Det är också vanligt med inställningen att klienter-
nas eventuella sociala problem bör lösas innan man löser arbetslösheten. Inter-
vjupersonerna i dessa kommuner har också oftare synen på arbetslöshet som ett 
samhällsproblem snarare än ett individuellt problem hos den arbetslöse. En inter-
vjuperson säger : 

 
”Vi ska lösa strukturella problem som arbetslöshet och bostadslöshet genom våra små pro-

jekt och det kan vi inte.” (18) 
 
Företrädare för dessa kommuner ser ofta sitt sätt att arbeta som en orsak till 

kommunens sjunkande kostnader för socialbidrag. 

Typ 2 – socialbidrag som både arbetslöshetsersättning och soci-
alt problem 

Det vanligaste sättet att organisera handläggningen, i förhållande till arbetsmark-
nadsåtgärder, är att ganska omgående fokusera på kopplingen till arbetsmarkna-
den. Man hinner dock oftast träffas några gånger då aktivering inte blir aktuellt 
förrän efter två till tre månader från att en person ansöker om socialbidrag för 
första gången. Detta skiftar dock högst väsentligt i enlighet med den individuella 



Kommunala variationer 

49 

biståndsbedömningen. Inledningsvis diskuteras vanligen olika lösningar på indi-
videns arbetslöshet och hushållets försörjningsproblem. Om klienten inte anses 
vara samarbetsvillig och nekar olika lösningar ”informeras” klienten om social-
tjänstens olika möjligheter att avslå eller begränsa socialbidraget. Det är dock an-
norlunda om klienten bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Då kan de aktive-
ras ganska omgående. I ca 65 procent av kommunerna aktiveras man snabbare 
om man bedöms tillhöra denna grupp. Redan vid första besöket diskuteras då 
någon form av aktiveringsinsats. Intervjupersonerna beskriver dock ofta att det 
kan ta någon månad innan man blir inskriven inom en arbetsmarknadsåtgärd, 
som då nästan alltid är lokalt organiserad. En intervjuperson säger: 

 
”Man träffas några gånger och har man inte kommit i sysselsättning, bokar vi ett treparts-

samtal med Arbetsförmedlingen och försöker hitta en lösning.” (19) 
 
Det är också ganska vanligt att klienter undantas från aktivering. En intervju-

person säger t.ex. att:  
 
”Vi har råd att försörja kroniska alkoholister och psykiskt sjuka.” (20)  
 
De flesta av dessa kommuner beskriver att de har ett gott samarbete med AF. 

Många är dock missnöjda med deras engagemang för klienter som anses stå långt 
ifrån arbetsmarknaden. Det är en balansgång mellan att aktivera klienter och att 
överta AF:s roll.  

 
”Är vi för snabba gör vi AF:s jobb.” (21)  
 
Det är vanligt med synsättet i denna typ av kommuner, att hos de flesta av bi-

ståndsmottagarna som fortfarande är arbetslösa, finns det nästan alltid någon 
slags annan problematik. Speciellt om man inte hittar ett jobb inom ett par måna-
der.  

Typ 3 – socialbidrag som arbetslöshetsersättning 

Det finns också kommuner som har en mycket stark koppling mellan arbets-
marknadsfrågor och socialtjänst. I en beskrivning av den utredning, enligt 11 kap 
1 § SoL , som är underlag för beslut sägs:  

 
”Vi undviker att prata om pengar vid första besöket, utan istället diskuteras arbete.” (22) 
 
I vissa av dessa kommuner aktiveras man redan vid första besöket, i några få 

fall redan ett par dagar efter ansökningstillfället. I en kommun aktiveras man re-
dan när man ringer och då är en representant för en lokalt organiserad arbets-
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marknadsåtgärd med redan vid första besöket. I dessa kommuner ser dock sorter-
ingen av klienter och ärenden ofta lite annorlunda ut. Här går det ofta snabbare 
för dem som anses stå närmare arbetsmarknaden att aktiveras. Synsättet är att 
aktivering, med några få undantag, gynnar alla klienter. En intervjuperson beskri-
ver vad som händer när man ansöker om socialbidrag, och är arbetslös, i dennes 
kommun: 

 
”Mottagningsgruppen utreder och så är man på X (namnet på det lokala aktiverings-

programmet, förf. not) dagen efter.” (23) 
 
I dessa kommuner beskriver man, nästan utan undantag, att arbetssättet har 

resulterat i minskade socialbidragskostnader. Det främsta skälet som anges är att 
klienterna har fått annan inkomst samt att klienter har flyttat från kommunen för 
att undkomma de starka arbetskraven.  

Sammanfattning om synen på kopplingen mellan arbetslöshet 
och socialbidrag 

Det är vanligt att socialbidragstagare kategoriseras i olika avseenden i handlägg-
ningsprocessen. Naturligtvis är sådana kategoriseringar oftast inte något absolut, 
utan kan mer ses utifrån en glidande skala. Kategoriseringar av arbetslösa social-
bidragstagare sker bl.a. utifrån närheten till arbetsmarknaden eller med andra ord, 
hur lätt den enskilde kan förväntas få jobb. I ca 65 procent av kommunerna, sö-
ker de socialbidragstagare som står nära arbetsmarknaden, arbete utan stöd från 
socialtjänsten. Tanken är att de som har goda möjligheter att få jobb, ska ta an-
svar för sitt eget arbetssökande. I ca 10 procent av kommunerna är det precis 
tvärtom. I dessa kommuner är tanken att om man lägger ner tid och resurser på 
att stödja dem som anses stå närmast arbetsmarknaden, så att dessa fortast möj-
ligt skall kunna bli självförsörjande. I de resterande kommunerna gör man inte 
skillnad mellan klienter utifrån bedömning av närhet till arbetsmarknaden.  

Ses socialbidragsbehov i sig som ett socialt problem av socialtjänstens företrä-
dare? Det är en komplex fråga som i sig naturligtvis beror på vad man lägger i 
begreppet socialt problem. Vi menar att det i studien kan urskiljas olika synsätt på 
denna frågeställning mellan typ 1 och 3. I en typ 1 kommun uttrycks en helhets-
syn som troligen kan vara effektiv om man har annan problematik än försörj-
ningen. Har man enbart försörjningsproblematik, är det troligen mindre integri-
tetskränkande att man främst fokuserar på försörjningsproblematiken som i typ 3 
kommunerna och inte diskuterar andra delar av bidragshushållets livssituation. 

Det finns också tydliga skillnader om vilket värde man tillskriver aktivering 
som en del av socialtjänstens uppdrag. I vissa kommuner är aktivering något som 
främst avgörs av AF och som sker i generella arbetsmarknadsåtgärder. Aktivering 
används inte som en metod i kommunernas sätt att bedriva socialt arbete. I andra 
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kommuner, och det är det vanligaste, används aktivering för de personer som inte 
har kunnat hitta annan försörjning inom ett par månader. I dessa kommuner ser 
man aktivering som ett adekvat verktyg för dem som står långt ifrån arbetsmark-
naden. I vissa kommuner är aktivering det främsta verktyget att bekämpa arbets-
löshet, detta oavsett klientens chanser, att själva finna annan inkomst.  

I studien har det således framkommit markanta skillnader mellan kommunre-
presentanter i synen på arbetslöshet. I vissa kommuner ser man arbetslöshet 
främst som ett strukturellt problem som inte bara kan åtgärdas på individnivå. 
Ofta uttrycks denna hållning i kommuner med högre arbetslöshet. Andra kom-
muner menar att om man inte har funnit något jobb inom ett par månader, så 
beror det ofta på sociala problem hos den enskilde individen. Det finns också de 
kommuner som menar att de som ansöker om socialbidrag snabbt behöver akti-
veras och få stöd i sitt inträde på arbetsmarknaden. Synsätten bygger på om man 
främst ser arbetslöshet som ett strukturellt problem eller hänskjuter arbetslös-
hetsorsakerna till individnivå. Vi vet från tidigare studier (exempelvis Salonen 
1997 och Johansson & Oskarsson 1997) att det finns mycket starka samband 
mellan arbetslöshet och socialbidrag på olika förklaringsnivåer. Trots det väljer 
många företrädare i socialtjänsten i denna studie att främst förklara arbetslösheten 
hos socialbidragstagare utifrån en strikt individualiserad förklaringsmodell. Detta 
hänger rimligtvis samman med att det är endast på den nivån som socialtjänsten 
agerar och kan erbjuda olika konkreta insatser. Detta finns således inbyggt i hand-
läggningslogiken kring socialbidraget. Även om man som professionell tänker 
utifrån strukturella förklaringsmodeller hamnar det konkreta handlandet ändå till 
syvendes sist på en begränsad individuell nivå. Detta kan ses som ett utslag för 
socialbidragets inneboende individualiserade logik. 

4.2 Selektion 

Selektion är en ofrånkomlig del av alla välfärdssystem. Det finns alltid gränser för 
vem som anses vara berättigad eller ej. Denna gränssättning kan få stor betydelse 
både för de innanför och utanför olika välfärdsordningar. Ett exempel är den 
återkommande diskussionen om den bortre parentesen i arbetslöshetsersättning-
en, d.v.s. hur personer som riskerar bli utförsäkrade ur arbetslöshetsförsäkringen 
skall hanteras. Det är dock främst välfärdssystem som har konstruerats utifrån 
behovsprövningens logik som har en tydlig selektion inom systemen. Det är själ-
va essensen i behovsprövningens logik. Detta är tvetydigheten i ett behovsprövat 
system. Socialbidraget kan utifrån sin konstruktion möta individuella behov, både 
överstiga och understiga normen. Både ge extra när ett barn behöver en cykel och 
dras ner för att ge någon en knuff i rätt riktning. I ett sådant system, där den en-
skilde är utlämnad till enskilda handläggares bedömningar, får detta stora konse-
kvenser för den bidragssökande. Är man arbetslös eller ej, ska man söka jobb 
med hjälp av AF eller ska man placeras i en arbetsmarknadsåtgärd. På vilket sätt 
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som socialtjänsten konstruerar denna slags gränssättning är en frågeställning som 
varit central i denna studie.  

Den följande redovisningen av hur denna selektionsprocess ter sig i landets 
socialtjänster baseras på insamlade uppgifter från sammanlagt 156 kommuner. Av 
de totalt 168 kommuner som angett att aktiveringsprogram bedrivs har uppgifter 
från 12 kommuner varit så ofullständiga eller partiella att vi valde att utesluta dem 
från vidare statistiska analyser. Bland dessa borttagna kommuner ingår också lan-
dets tre storstäder för vilka en samlad karaktäristik på kommunnivå varit omöjlig 
att genomföra på ett rättvisande sätt. Storstädernas betydelse i detta sammanhang 
är givetvis stor men för de analyser på kommunnivå som presenteras i det följan-
de har detta bortfall inte så stor betydelse för att urskilja de inslag som samman-
taget karaktäriserar kommunernas sätt att bemöta arbetslösa socialbidragstagare. 

Vart och ett av de tre selektionsnivåerna presenteras först var för sig för att 
därefter diskuteras i en mer sammanvägd analys. 

Arbetslös? 

Den första selektionsnivån handlar om hur vuxna personer i hushåll med social-
bidrag blir definierade som arbetslösa av den handläggande myndigheten. Bland 
de totalt 156 kommuner med AP angavs att 43 procent av samtliga vuxna perso-
ner i socialbidragshushåll klassificerades som arbetslösa. Detta är en något högre 
andel än en tredjedel som samtliga kommuner rapporterat in till den officiella 
årsstatistiken för år 2002 (Socialstyrelsen 2003).   
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Figur 13 Selektionsnivå 1. Antal kommuner med olika andel arbetslösa, av samtliga vuxna 
personer med socialbidrag.  I procent. 

Figur 13 visar på en betydande spridning i andel personer bland vuxna socialbi-
dragstagare i de 156 undersökta kommunerna, från ca en tiondel av de vuxna 
personerna (t.ex. i Lerum och Sollentuna) till kommuner där nästan alla vuxna 
socialbidragstagare redovisades som arbetslösa (t.ex. i Åmål, Salem, Stenungsund 
och Sölvesborg). Bland de senare kommunerna kan det med fog ifrågasättas om 
uppgifternas kvalitet, vilket diskuterades i avsnitt 3.7. Risken för att resultaten 
påverkas av uppgifternas tillförlitlighet i vissa kommuner kan således inte uteslu-
tas. 

Bortsett från dessa extrema avvikelser i ett färre antal kommuner ligger de fles-
ta kommuner i ett intervall mellan 20 och 60 procent av socialbidragstagarna som 
definieras som arbetslösa. Spridningen i sig är fortfarande uppseendeväckande 
hög då definitionen av arbetslösa är densamma som SCB och Socialstyrelsen an-
vänder i den officiella statistiken; personer som kan ta arbete direkt, som får eller 
har behov av mer omfattande service från Arbetsförmedlingen, till exempel yr-
kes- eller utbildningsvägledning och/eller personer som väntar på beslutad ar-
betsmarknadspolitisk åtgärd. Resultatet visar således på stora skillnader mellan 
landets kommuner. I våra analyser har jämförelser gjorts mellan bl.a. kommunty-
per och län. Det lägsta arbetslöshetsandelen bland socialbidragstagare återfanns 
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bland förortskommuner (34 procent) medan industrikommuner och kommuner 
som klassificeras som ”övriga” hade den högsta arbetslöshetsandelen bland soci-
albidragstagarna på i genomsnitt 49 procent. Kontroll har också gjorts för externa 
kommunfaktorer som arbetslöshetsnivå totalt i kommunen och andel personer i 
AMS reguljära arbetsmarknadsåtgärder. Dock framkom inga signifikanta skillna-
der på denna selektionsnivå. 

Huruvida en socialbidragstagare anses vara arbetslös påverkar socialtjänstens 
insatser och kan få stor inverkan på den enskilde. Ett exempel är socialtjänstens 
möjlighet att använda 4 § 5 kap SoL och de möjligheter till sanktioner som lagen 
ger utrymme till. Den grupp som inte anses vara arbetslös består av en brokig 
skara biståndsbehövande. Det är allt ifrån människor med behov av högst tillfäl-
ligt kompletterande socialbidrag till sjuka, personer i kris, pensionerade eller per-
soner som redan arbetar men är berättigade till kompletterande bidrag. I intervju-
erna framkom en accepterande hållning till att ensamstående föräldrar arbetar 
deltid. En annan grupp är personer som ansökt om förtidspension men som 
ännu inte har fått den beviljad. I denna kategori återfinns människor med långva-
rigt missbruk och/eller psykisk problematik. 

I åtgärd ? 

Nästa selektionsnivå handlar om socialtjänstens bedömning om de personer som 
definieras som arbetslösa också skall vara föremål för olika arbetsbefrämjande 
åtgärder. Det tycks vara vanligt förekommande att socialbidragstagare selekteras 
utifrån när och om man ska placeras i eller erbjudas en arbetsmarknadsåtgärd. 
Utbud och efterfrågan skall matchas samman. Naturligtvis är denna slags selek-
tion beroende av en rad praktiska omständigheter. Selektion på nivå 2 sker utifrån 
bedömningar om personers ”närhet till arbetsmarknaden” eller med andra ord, 
hur lätt eller svårt dessa kan förväntas få jobb. I ca 65 procent av kommunerna 
söker man arbete längre med stöd av AF, om man står nära arbetsmarknaden och 
tvärtom i ca en tiondel av kommunerna. De flesta kommuner avvaktar alltså med 
arbetsmarknadsåtgärder om personen anses ha en god ställning på arbetsmarkna-
den. I de resterande kommunerna gör man inte skillnad mellan klienter utifrån 
närheten till arbetsmarknaden. Det finns också stora skillnader om vilket värde 
man tillskriver aktivering som en del av socialtjänstens uppdrag. I vissa kommu-
ner är aktivering något som främst skall avgöras av Arbetsförmedlingen och som 
skall bedrivas i dess regi. Aktivering används i dessa kommuner inte som en me-
tod i kommunernas eget sätt att bedriva socialt arbete på. Andra kommuner, och 
det är det vanligaste, använder aktivering för personer som inte har kunnat hitta 
annan försörjning på ett par månader. I dessa kommuner ser man aktivering som 
ett adekvat verktyg för framför allt dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. I 
vissa kommuner är egna åtgärder (AP) det främsta verktyget att bekämpa arbets-
löshet, detta oavsett klientens chanser att själva finna annan inkomst.  
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Figur 14 Selektionsnivå 2. Antal kommuner med olika andel personer, i lokala och nationella 
arbetsmarknadsåtgärder av arbetslösa socialbidragstagare. I procent. 

Även på denna selektionsnivå framträder en mycket stor spridning i landets 
kommuner. Bland kommuntyper noteras en variation på andel arbetslösa social-
bidragstagare som är föremål för någon form av arbetsmarknadsåtgärd (oavsett 
AMP eller AP) från ”övriga mindre kommuner” på 44 procent och i glesbygds-
kommuner på 48 procent till industrikommuner (63 procent) och ”övriga större 
kommuner” på 68 procent i genomsnitt. När det gäller den geografiska fördel-
ningen fanns en spridning från 30 procent (Dalarna), Uppsala län 34 procent och 
Norrbottens län 37 procent till Skåne län på 66 procent, Stockholms län 67 pro-
cent och Jämtlands län med den högsta andelen på 67 procent av samtliga arbets-
lösa socialbidragstagare i någon form av åtgärd. Analyser av kommunvariabler 
som arbetslöshetsnivå, andel personer i reguljära arbetsmarknadsprogram och 
sysselsättningsnivåer gav inga signifikanta resultat heller på denna selektionsnivå. 

Merparten av kommunerna varierade, utifrån denna selektionsnivå, mellan 30 
och 70 procent. De 25 kommuner som angett att 90 procent eller fler av socialbi-
dragstagarna är i åtgärd, är kommuner som har en tydlig och uttalad arbetsmodell 
där mer eller mindre alla arbetslösa socialbidragstagare programmatiskt aktiveras. 
Naturligtvis påverkar dock den tidigare selektionen resultatet. En kommun som 
har ett hårt bedömningskriterium för vem som är arbetslös kommer också att ha 
mindre andel i åtgärd. 
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Hedblom (2004) visar i sin avhandling att även om människor räknas till grup-
pen arbetslösa behöver de inte vara aktivt arbetssökande. I hennes studie av fyra 
stadsdelar i Malmö framkommer att denna selektion påverkas av kriterier som 
kön, etnisk tillhörighet samt familjeförhållanden. Vidare framkommer exempelvis 
att män aktiveras i högre utsträckning än kvinnor, speciellt om kvinnorna i soci-
albidragshushållen har stora familjer eller bär slöja. Hedblom ser också, precis 
som i vår studie, närheten till arbetsmarknaden som en viktig faktor till om och 
när personer i socialbidragssystemet blir föremål för någon sorts aktivering.  

I reguljära åtgärder eller lokalt aktiveringsprogram? 

På den tredje selektionsnivån sker en slutlig fördelning av åtgärder antingen till 
AF:s reguljära konjunkturberoende program eller slussas de aktuella socialbi-
dragstagarna in i lokala aktiveringsprogram som i regel särskilt utformats för ar-
betslösa socialbidragstagare. En rad faktorer kan påverka detta val. Innan vi 
uppmärksammar sådana påverkansfaktorer skall variationen mellan kommunerna 
i denna sista selektionslänk kort presenteras. 

I genomsnitt blir knappt hälften (42 procent) av de arbetslösa socialbidragsta-
garna i landet, enligt denna studie, hänvisade till lokala aktiveringsåtgärder. Resten 
av den identifierade målgruppen bland socialbidragstagarna engageras inom ra-
men för AF:s sedvanliga utbud av utbildningar och åtgärder. Även på denna tred-
je selektionsnivå märks stora lokala skillnader. Det är betydligt vanligare med 
egna lokala aktiveringsalternativ bland förortskommuner (57 procent), större stä-
der (53 procent) och landsbygdskommuner (53 procent) än i andra kommunty-
per. Län med särskilt hög andel i AP var Blekinge län (70 procent), Dalarna (65 
procent) och Västernorrland (64 procent) medan län som Halland (29 procent), 
Kronoberg (34 procent), Västerbotten (35 procent) och Jönköpings län (36 pro-
cent), använd konsekvent låg klart under riksgenomsnittet på denna tredje selek-
tionsnivån. 
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Figur 15 Selektionsnivå 3. Antal kommuner med olika andel personer, i AP av personer i 
arbetsmarknadsåtgärder bland arbetslösa socialbidragstagare. I procent. 
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AP-kvot 
Variationen är således betydande på alla tre identifierade selektionsnivåer som 
sammantaget avgör hur många arbetslösa socialbidragstagare som i en kommun 
som blir föremål för lokala aktiveringsprogram. Spridningen blir ännu större om 
man betänker att vi i presentationen ovan inte tagit med de kommuner som 
överhuvudtaget inte bedriver sådan egen verksamhet utan hänvisar alla arbetslösa 
vidare till Arbetsförmedlingen. För att försöka åstadkomma en översikt i denna 
uppseendeväckande variation på de kommunala insatserna för arbetslösa social-
bidragstagare skall vi se i vilken utsträckning som variation på de enskilda selek-
tionsnivåerna möjligtvis hänger samman med varandra. För enkelhets skull har vi 
därför konstruerat en särskild AP-kvot som helt enkelt anger den totala selek-
tionskvoten för de tre studerade nivåerna sammantaget. 
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Ekvationen ser då ut så här: 
1. Andel personer som definieras som arbetslösa bland vuxna socialbidragstagare 
I landet i genomsnitt 43 procent = faktor 0,43  
2. Andel av arbetslösa som placeras i någon form av åtgärd 
I landet i genomsnitt 57 procent = faktor 0,57 
3. Andel av de placerade personerna som hänvisas till lokala aktiveringsprogram 
I landet i genomsnitt 42 procent = faktor 0,42 
 
AP-kvot blir då för hela landet vid undersökningstillfället april 2002 följande: 
0,43 x 0,57 x 0,42 = 0,103 d.v.s. ca 10 procent av samtliga vuxna personer med 
socialbidrag. 

 
För att illustrera hur dessa selektionsnivåer kan samvariera på högst olikartade vis 
har vi i figuren nedan valt ut fyra kommuner som alla uppvisar en AP-kvot som 
ligger kring riksgenomsnittet på var tionde person med socialbidrag.  

Tabell 16 Kommunexempel på selektionsnivåer som föregår placering i AP. I procent 

Kommun    Selektionsnivå 1 
Andel arbetslösa 

% 

Selektionsnivå 2 
- varav i åtgärd 

% 

Selektionsnivå 3 
- varav i AP 

% 

Summa  
AP kvot  

% 
Järfälla 26 58 65 10 
Sala 51 52 36 10 
Sandviken   44 92 25 10 
Åstorp 20 46 100 10 
Riket 43 57 42 10 

 
Bland dessa fyra godtyckligt valda kommuner varierar andelen på respektive se-
lektionsnivå högst avsevärt men den totala effekten blir ändå densamma, d.v.s. att 
var tionde vuxen person i socialbidragshushåll är aktiverad i någon form av AP. 
För att kunna skärskåda vidden av möjliga variationer bland de 156 kommuner 
som angett att de har någon AP i kommunen våren 2002 presenteras en särskild 
kommunbilaga (bilaga 5) där denna tredelade selektion framgår för varje enskild 
kommun. Vid en närmare analys av dessa variationer kan man säkert ifrågasätta 
kvaliteten i uppgifternas trovärdighet hos vissa enskilda kommuner, som vi disku-
terat tidigare. Att försöka identifiera osäkerheten hos kommunerna att kunna 
redovisa hur många personer som faktiskt är arbetslösa eller föremål för AP eller 
någon av de reguljära arbetsmarknadsåtgärderna har ingått som en av studiens 
avsikter. Men att den skulle vålla så mycket tankemöda och kontrollarbete som 
det faktiskt gjort hade vi inte kunnat förutse. Av kommunbilagan kan noteras att i 
ett fåtal kommuner hamnar selektionsandelen på 100 procent på någon enskild 
selektionsnivå, vilket skulle betyda att samtliga vuxna personer definieras som 
arbetslösa på selektionsnivå 1 eller att samtliga arbetslösa personer är i någon 
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form av åtgärd på selektionsnivå 2. Detta kan med fog ifrågasättas och har inte 
kunnat följas upp i detalj för enskilda kommuner inom denna studies ram. Med 
detta i åtanke kan man från kommunbilagan bl.a. särskilja ett dussintal kommuner 
som anger att samtliga arbetslösa socialbidragstagare är placerade i någon form av 
arbetsmarknadsåtgärd (100 procent på selektionsnivå 2). På motsvarande vis har 
ett tiotal kommuner angett att samtliga arbetslösa i åtgärd är engagerade i någon 
lokal aktiveringsåtgärd (100 procent på selektionsnivå 3).   

En översikt av fördelningen i kommunerna av den sammanlagda AP-kvoten 
framgår av figur 16 I ett fyrtiotal kommuner var den sammanlagda AP-kvoten 
tämligen begränsad, under 5 procent, medan motsvarande andel översteg 20 pro-
cent i ett drygt 20-tal kommuner. Men som framgår av uppgifter för enskilda 
kommuner kan denna AP-kvot baseras på högst olikartade fördelningar mellan de 
tre selektionsnivåerna.  

Tabell 17 Kommuner med lokala aktiveringsprogram efter andel av aktiverade personer av 
samtliga vuxna socialbidragstagare – AP-kvot. 

AP-kvot 
i % 

Antal 
kommuner 

Andel 
% 

  – 4,9 41 26
 5,0 – 9,9 51 33
 10,0 – 14,9 27 17
 15,0 –  9,9 14   9
 20,0 –  23 15
Summa 
 

156 100

 
Hur fördelar sig denna kommunvariation efter kommuntyper och geografisk 
spridning? Med tanke på den osäkerhet som finns kring resultat från enskilda 
kommuner har vi i det följande valt att åskådliggöra detta både genom den sam-
manlagda AP-kvoten (svart fält i figur 18 och 19) och andel i aktiveringsprogram 
av arbetslösa socialbidragstagare (rutat fält i figur 18 och 19). Riksgenomsnittet 
blir något högre (12 procent jämfört med 10 procent) i dessa jämförelser då de 
enbart baseras på de 156 kommunerna som ingår i denna analys. De tre storstä-
derna ingår inte i dessa jämförelser. 

Andelen personer i lokala aktiveringsprogram av samtliga vuxna socialbi-
dragstagare varierar bland kommuntyperna mellan 8,5 procent (bland 20 övriga 
mindre kommuner) och 13,8 procent (16 landsbygdskommuner). Om man istället 
ser till andelen i AP av arbetslösa socialbidragstagare blir variationen mellan olika 
kommuntyper större, mellan 17,8 procent (övriga mindre kommuner) och 34,3 
procent (bland 24 förortskommuner). Det är ungefär dubbelt så vanligt att soci-
albidragstagare aktiveras i lokala åtgärder om de är bosatta i förortskommuner 
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eller landsbygdskommuner jämfört med arbetslösa socialbidragstagare bosatta i 
mindre kommuner.  

Figur 18 Andel i AP efter arbetslösa och samtliga vuxna personer med socialbidrag efter kom-
muntyp.  
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Geografiska skillnader i graden av aktiveringsåtgärder för arbetslösa socialbi-
dragstagare framträder vid analyser på länsnivå. Räknat på den mest strikta defini-
tionen (sammanlagda effekten på samtliga tre selektionsnivåer - AP-kvoten, hel-
svart fält i figuren) är spridningen från knappt 4 procent av samtliga socialbi-
dragstagare i Dalarna (dock många bortfallskommuner i det länet), 5 procent i 
Hallands län till som mest 15 procent i Skåne, 16 procent i Stockholms län och 27 
procent i Blekinge län (4 av 5 kommuner).  Ser vi till andelen i AP av arbetslösa 
socialbidragstagare (rutat fält i Figur) utskiljer sig Halland med landets lägsta AP-
kvot på länsnivå, 7,4 procent. Denna andel är som högst i Blekinge, Skåne och 
Stockholms län runt 40 procent. En av flera möjliga förklaringar till dessa stora 
variationer kan vara att vissa kommunerna har ett samarbete inom länet, vilket 
kan antas påverka kommunerna i riktning mot ett mer homogent syn- och arbets-
sätt kring biståndsarbetet med arbetslösa socialbidragstagare.  
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Figur 19 Andel i AP efter arbetslösa och samtliga vuxna personer med socialbidrag efter län. 
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Slutsatser angående selektionsnivåer 
Vi har, förhoppningsvis med all tydlighet, påvisat att andelen socialbidragstagare 
som är placerad i någon lokal aktiveringsåtgärd varierar högst väsentligt mellan 
landets kommuner. De tre beskrivna selektionsnivåerna bildar sammantaget ett 
komplext och svåröverskådligt mönster. Modellen nedan beskriver detta utifrån 
de tre identifierade selektionsnivåerna och med procenttal för samtliga studerade 
kommuner i denna studie (n= 204 kommuner).  
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Figur 20 Modell för selektion till aktiveringsprogram för socialbidragstagare 
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Denna modell underlättar förhoppningsvis förståelsen och vidare studier kring 
utbredning och variationer av kommunala aktiveringsinsatser för socialbidragsta-
gare. Sammanfattningsvis visar denna studie från våren 2002 att ungefär hälften 
av socialbidragstagarna selekteras bort vid varje nivå. I procent utgör de aktivera-
de i AP 42 procent av alla arbetslösa socialbidragstagare i någon åtgärd, 25 pro-
cent av samtliga arbetslösa bidragstagare och 10 procent av samtliga vuxna per-
soner i socialbidragshushåll. Framtida studier får utvisa hur denna profil utvecklas 
bland landets kommuner de närmaste åren. 

4.3 Arbetssätt, synsätt och metoder  

Ett sätt att mer fördjupat förstå detta komplexa fält är att studera hur socialtjäns-
ten konkret arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser, oavsett om detta en-
bart handlar om förmedling till andra huvudmän eller det rör drift av egna åt-
gärdsprogram. För att mer fullständigt kunna beskriva och förstå de kommunala 
olikheterna hade det krävts en annan design av denna studie. Vi har dock valt att 
bedöma kommunerna utifrån hur aktiva de beskriver sig själva i den genomförda 
intervjustudien med drygt 200 personer varav de allra flesta är ledande social-
tjänstföreträdare. Vi utgick främst från två aspekter av dessa intervjusvar vid en 
kategorisering av deras aktiveringsprofil. Den första aspekten var inslag i social-
tjänstens agerande innan personer eventuellt aktiveras; om handläggaren anser att 
individen har god chans att själv finna arbete och intervjupersonernas beskrivning 
hur man arbetar med sanktioner ifall den arbetslösa socialbidragstagaren inte an-
ses vara aktiv nog. Den samlade bilden påverkar. Det krävs dock för att en kom-
mun skall anses ha en hög profil, att den i förhållande till andra kommuner, snab-
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bare aktiverade den arbetslösa. I dessa kommuner är man även betydligt snabbare 
med att ifrågasätta socialbidraget. Skattningen bygger alltså på intervjupersoner-
nas egna bedömningar av kommunens arbete och bör därför behandlas med viss 
försiktighet. Likväl tyder resultaten på att denna skattning på ett övertygande sätt 
har fångat förståelse av likheter och skillnader på kommunal nivå. De tre katego-
rierna är låg- och högprofilkommuner samt den stora majoriteten som har en 
luddigare profil. De sistnämnda har här kallats medelkommun. 

Sammantaget kan 20 procent av de studerade kommunerna anses ha en låg 
profil i förhållande till aktivering medan 15 procent klassificerats med en hög 
profil. De resterande 65 procenten har varken eller utan bildar i detta avseende 
kommuner med en svårfångad eller luddig aktiveringsprofil, s.k. medelkommu-
ner. Glesbygdskommuner är tydligt överrepresenterade bland de kommuner som 
har en låg aktiveringsprofil (50 procent). Det motsatta gäller större städer (6 pro-
cent). Medelstora städer samt större kommuner är överrepresenterade bland 
kommuner med hög profil (26 procent) medan det motsatta gäller även för större 
städer. Det är dock vanligt att större städer samt landsbygdskommuner återfinns i 
kategorin medelkommuner (89 respektive 74 procent).  

Resultatet tyder också på att det är vanligare att kommuner med låg aktive-
ringsprofil, inte på samma sätt selekterar arbetslösa socialbidragstagare efter hur 
nära de står arbetsmarknaden. Socialbidragstagaren söker i dessa kommuner alltså 
arbete, via AF, lika länge oavsett möjligheterna att komma in på arbetsmarkna-
den. I kommuner med en hög aktiveringsprofil är det vanligare att sätta in ar-
betsmarknadsåtgärder fortare om man tillhör gruppen som anses ha goda möjlig-
heter att finna arbete. I medelkommunerna är det vanligare att de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden också är de som först placeras, frivilligt eller med tvång, i 
arbetsmarknadsåtgärder. Detta resultat skulle kunna tydas som att de kommuner 
med hög aktiveringsprofil också främst aktiverar de som också har lättast att lyck-
as etablera sig på arbetsmarknaden. Detta i sin tur kan betyda att kommuner som 
har en uttalad policy om att klienter omgående skall aktiveras inte nödvändigtvis 
innefattar alla arbetslösa socialbidragstagare i en sådan policy. Det svenska aktive-
ringslandskapet kan alltså inte bara ses utifrån en kommunal nivå. Det finns skäl 
att anta att det också förekommer stora skillnader mellan olika grupper arbetslösa 
socialbidragstagare i varje enskild kommun. 

Även organiseringen av arbetsledning på socialkontoren verkar delvis samvari-
era med vilken aktiveringsprofil kommunen har. Detta mönster blir dock bara 
tydligt i kommuner med en hög aktiveringsprofil. Bland dessa kommuner är det 
bara 21 procent som har veckomöten, oftast med arbetsledare, för att fördela och 
diskutera ärenden. I andra kommuner är siffran 43 procent. Kommuner med hög 
aktiveringsprofil har dock oftare möten varje morgon (54 procent av dessa kom-
muner). Motsvarande för andra kommuner är 35 procent. Det verkar som om 
handläggare i kommuner med hög profil är mer kontrollerade av kollegor 
och/eller arbetsledare. Det finns bara marginella skillnader mellan kommunernas 
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aktiveringsprofil och hur vanligt det är att nämnden slumpmässigt kontrollerar 
ärenden. Det finns då starkare samband mellan hur aktiv nämnden anses vara av 
intervjupersonerna och de olika kommunernas aktiveringsprofil. 

Tabell 21 Andel kommuner med aktiva socialnämnder efter kommuners aktiveringsprofil. I 
procent av kommuner. 

 Låg profil Medelkommun Hög profil Total 
Aktiv nämnd 39 50 70 51 
Ej aktiv 
nämnd 

61 50 30 49 

Totalt 
Antal kom-
muner 

100 
38 

100 
122 

100 
27 

100 
187 

 
Det verkar alltså finnas ett samband mellan hur aktiva politikerna i ansvarig 
nämnd är och kommunens aktiveringsprofil i stort. I intervjuerna beskrevs också 
att det är vanligt att politikerna efterfrågar en mer aktiv profil i dessa arbetsmark-
nadsrelaterade frågor. Ofta var det dock inte nämnden som helhet som drev frå-
gan utan exempelvis socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot med 
betydande inflytande. I kommuner där tjänstemannainflytandet är större verkar 
det vara mindre vanligt med en aktiv profil. 

Om det pågår organiserad samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer i 
kommunen verkar inte påverka kommunens aktiveringsprofil nämnvärt. Detta 
gäller både samverkansgrupper på förvaltningschefsnivå och på handläggarnivå. 
Inte heller intervjupersonens uppfattning om samverkansklimatet med AF verkar 
påverka. Det verkar inte som om det är ovilja att samverka, varken från AF eller 
andra aktörer, som gör socialtjänsten mer aktiv. Tvärtom är det vanligare, jämfört 
med andra kommuner, med en upplevelse hos intervjupersonerna i högprofil-
kommunerna att samarbetet har förbättrats. Det är däremot vanligare hos lågpro-
filkommunerna med en upplevelse av att det har blivit sämre. Detta tyder på att 
det inte är förhållandet till andra aktörer som skapar behov av aktivering.  

Det är något vanligare att kommuner med hög aktiveringsprofil följer upp 
handläggningen med någon form av klientundersökning. Detta blir dock tydligare 
i jämförelse med kommuner med en uttalat låg aktiveringsprofil. Samma mönster 
gäller kvalitetssäkring och andra former av utvärderingar. Resultatet tycks vara 
rimligt då det är vanligare att följa upp projekt där t.ex. handläggningen av ung-
domar sker mer aktivt. Troligtvis kan det också vara kommunstorleken som på-
verkar. 

I argumentationen om en aktiv handläggning framhålls också ofta i intervjuer-
na vikten av att göra klienten delaktig. Vi har inte funnit något belägg för detta 
men väl en indikation på motsatsen. Tvärtemot retoriken uppger intervjuperso-
nerna i kommuner med en hög aktiveringsprofil, att i de fall de har samverkans-
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grupper, får inte klienten medverka när de diskuteras. I 53 procent av lågprofils-
kommuner får klienterna alltid vara med när de diskuteras i en samverkansgrupp 
medan bara 49 procent av medelkommunerna och 42 procent av högprofils-
kommunerna tillåter det. Resultatet bör dock behandlas med en viss tveksamhet 
då de bygger på ett litet antal kommuner (94 kommuner). 

Manligt och kvinnligt i handläggningen   

Hanterar män och kvinnor sin arbetslöshet på olika sätt? Många intervjupersoner 
blev lite överraskade av denna fråga. De beskrev att de inte har tänkt på det och 
att svaret därför inte kan ses som genomtänkta strategier från socialtjänsten offi-
ciellt utan endast funderingar hos de enskilda intervjupersonerna. Det fanns gene-
rellt sätt lite olika inriktningar på dessa resonerande tankar. En del ansåg att män 
generellt sätt led mer än kvinnor av att vara arbetslösa. Medan andra hävdade 
motsatsen. Många såg inte någon skillnad eller ansågs sig inte kunna som inte 
kunna svara på denna fråga. 

De som hävdade att män led mer av arbetslöshet menade att arbete är en vik-
tigare del av identiteten för män. Kvinnor går mer upp i föräldrarollen och är 
nöjda med hemarbete. Detta gäller speciellt ofta för invandrarfamiljer. De som 
menade att kvinnor hade det svårare som arbetslösa beskrev att kvinnor är mer 
sårbara. De har exempelvis svårare att ta arbeten som innebär oregelbunden ar-
betstid, då de ofta är ensamstående eller har huvudansvaret för barnen. Det finns 
inte heller lika många lokala arbetsmarknadsåtgärder för kvinnor. Ofta utgår re-
sonemanget från en syn att män är mer lämpade för exempelvis tyngre jobb i 
tillverknings- och skogssektorn och kvinnor mer passande för exempelvis barn-
omsorg och caféarbeten.  

De flesta som tillfrågades var dock eniga om att kvinnor var mer positiva till 
att flytta eller börja utbilda sig. Några intervjupersoner beskrev att det var pro-
blematiskt att hitta lösningar för äldre invandrarkvinnor. I vissa kulturer är det 
vanliga att kvinnor i sena medelåldern tar ansvar för hem och barnbarn och att 
det är helt otänkbart att de lönearbetar. Man beskriver en kulturkrock där kvin-
norna varken vill eller får arbeta för sina män.  

Svaren visar på att klassiska könsrollsmönster lever och frodas inom social-
tjänsten. I några fall diskuterades det också om socialtjänsten sorterar kvinnor 
och män i olika åtgärder beroende på kön och i dessa kommuner ansågs detta 
vara vanligt. Att de flesta intervjupersoner var så oförberedda på frågan visar ock-
så att könsfrågor tycks stå långt ner på dagordningen, åtminstone i klientarbetet, 
på de flesta socialkontor. 

Sanktioner 

Resultatet från denna studie har fallit ut i tre typer som kategoriserats efter kom-
munernas benägenhet att använda sanktioner som ett sätt att motivera arbetslösa 
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till aktivering. Sanktioner är för många ett negativt ord. Sanktioner behöver dock 
inte alltid vara negativt. I många fall kan säkert vissa sanktioner vara det enda 
möjliga sättet att motivera människor när man redan har testat allt annat. Sank-
tioner är en del av hur vi har organiserat vårt samhälle. Läraren har getts makt att 
sanktionera eleverna, rättmaskineriet sanktionerar de som bryter våra lagar och 
anställda kan sanktioneras av arbetsgivaren om de bryter viktiga regler på sin ar-
betsplats. Att sanktioner är en viktig del av aktivering är mycket tydligt (exempel-
vis Hvinden et al 2001 och Salonen 2000). Ofta är ungdomar mer utsatta men det 
kan även vara motsträviga klienter (Considine 2001). Sanktioner som diskuteras i 
detta sammanhang handlar om hur kommunerna hanterar personer som hoppar 
av eller vägrar aktivering. Det finns dock kommuner som inte använder detta 
arbetssätt alls men de är ett fåtal. Skillnaden är istället vanligen om man gör det 
ganska omgående eller om man försöker använda andra metoder innan. De grup-
perna är ungefär jämnstora.  

En företrädare för en kommun som inte använder sanktioner säger att de istäl-
let:  

 
”…gått vidare med skälen till att inte vilja.”  (24).  
 
En annan säger:  
 
”Avslag har oftast ingen större effekt.” (25) 
 
Vanligen är det små- och glesbygdskommuner som har detta arbetssätt. Dessa 

kommuner betonar att människor nästan alltid vill arbeta. 
 
 ”Vi ger ofta upp med arbetsmarknadsåtgärder innan klienter gör det. Det är en försvin-

nande liten del som inte vill jobba”. (26) 
 
De flesta kommuner använder sanktioner men betonar att dialogen är en vik-

tig del. De drar oftast inte ner eller avslår socialbidraget innan man har fått en 
chans att pröva något annat. Ett exempel från en sådan kommun säger på följan-
de vis:  

 
”Det kan vara tjänstemannen som har gjort en dålig utredning” och ”Vi ska inte bara 

vara en kontrollmyndighet.” (27)  
 
 Inom denna grupp finns både kommuner som ger helt avslag eller beviljar 

matnorm och ibland även hyra när man hoppar av eller vägrar aktivering. En 
representant för en sådan kommun säger:  

 
”…vill inte bli någon jävla nazist.”  (28) 
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Andra kommuner ger helt avslag, dock bara undantagsvis till barnfamiljer. I 

dessa kommuner är det vanligare att man hotar med avslag än att man egentligen 
ger det. 

I andra kommuner ger man regelmässigt avslag när man hoppar av eller vägrar 
aktivering. En representant för en kommun med detta arbetssätt säger att avslag 
är:  

 
”…ett sätt att fånga upp människor.” (29)  
 
En vanlig åsikt är att avslag möjliggör en kommunikation med klienten. Van-

ligt är också att dessa kommuner betonar att människor vill arbeta och att det inte 
beror på sanktionerna att människor snabbt blir aktiverade. Det var också vanli-
gast att kommuner i denna grupp avslår matnorm eller nödnorm även om perso-
nen inte har några andra inkomster. Klienter riskerar alltså att helt bli utan in-
komst. En säger:  

 
”De som tar ett helt avslag har ofta annan inkomst, exempelvis svartjobb.” (30) 
 
Många intervjupersoner beskriver att sjukskrivningar hos bidragssökande är ett 

stort problem för socialtjänsten. De finns också en frustration hos flera intervju-
personer som menade att sjukskrivningarna ökar bland socialbidragstagare och att 
sjukskrivningar är ett sätt att undvika krav. En intervjuperson säger:  

 
”Det finns alltid någon läkare, i dessa tider av läkarbrist, som sjukskriver utan att hinna 

undersöka riktigt.”  (31) 
 
Sjukskrivning anses alltså vara en strategi att undvika krav och sanktioner från 

socialtjänsten. 
Vår typifiering av kommunerna är naturligtvis inte helt invändningsfri. Dels 

varierar handläggningen i samma kommun mellan olika klienter, exempelvis be-
roende på familjeförhållanden och klientens problematik, dels mellan olika hand-
läggares bedömningar (Tengvald 1997).  

 
En kommun beskriver att det finns en:  
 
” …konflikt inom handläggargruppen mellan morot och piska.” (32) 
 
Sanktioner var också ett ämne som intervjupersonerna, i en del fall, hade dålig 

insyn i. I några få fall gjordes en extra intervju eller besvarades dessa frågor senare 
per e-post. Ett förvånande resultat är att det är främst i de kommuner som arbe-
tade uttalat med sanktioner samt dessa kommuners raka motsats, de som inte 
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använde sanktioner alls, som betonade alla människors vilja att arbeta. Detta är 
helt rationellt i de kommuner som inte använder sanktioner men blir svårt att 
förstå varför man har hela sanktionsarsenalen redo samtidigt som man betonar 
individens arbetsdisciplin och motivation.  

Ytterligare ett överraskande resultat var att vissa kommuner, även om de inte 
är så många, ger helt avslag enbart för att klienten vägrar eller hoppar av aktive-
ring. Från intervjusvaren framgår dock inte hur länge man får helt avslag om man 
fortsätter att vägra. Vissa kommuner har som arbetssätt att bara ge avslag första 
månaden medan andra ger allt mer kännbara sanktioner.  

Sanktioner och barnperspektiv  

När sanktioner diskuteras ställdes frågan om hur det påverkade att man var famil-
jeförsörjare? Även här fanns mycket stora skillnader mellan kommunernas arbets-
sätt. Dessa två citat belyser denna skillnad.  

Det första citat kommer från en kommun där det inte påverkar, att klienten i 
fråga för sanktioner är familjeförsörjare:  

 
”Barn svälter vanligen inte, de äter i skolan. Någon gång har de fått gå till ett dagis och 

äta. Det brukar ordna sig.” (33) 
 
Ett annat citat kommer från en kommun där det påverkar att klienten är famil-

jeförsörjare:  
 
”Barn ska inte lida av föräldrarnas oförmåga.” (34) 
 
Dessa citat tydliggör en tydlig diskrepans mellan olika kommuners synsätt.  
 
I ca 20 av procent kommunerna påverkar det inte att en klient har försörj-

ningsansvar för barn. Dessa kommuner är både de kommuner som inte arbetar 
med sanktioner när personer är motvilliga till aktivering och de kommuner som 
använder sanktioner men inte påverkas av försörjningsansvaret. De senare kom-
munerna legitimerar ofta sitt arbetssätt med att familjeförsörjaren sviker barnen 
och att det inte först och främst är socialtjänstens ansvar.  

De hänvisar till att föräldrar har ansvaret för sina barn, två intervjuperson sä-
ger:  

 
”Ibland kan ett avslag göra folk medvetna om föräldrarollen.”  (35) 
 
”Vi har ett indirekt barnperspektiv.” (36) och menar att det är föräldrarna som har 

ansvar för sina barn.  
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Åsikten att dessa människor har större skyldigheter att medverka i aktivering 
än andra socialbidragstagare är också vanlig. Detta utgår från en normativ syn på 
det goda föräldraskapet som ser en koppling mellan rollen som den goda arbeta-
ren och den goda föräldern.   

I ca 40 procent av kommunerna anses barn i familjen direkt påverka bistånds-
handläggningen. Familjeförsörjare får i dessa kommuner ofta fler chanser och 
man säger sig vara mer motvillig till att begränsa eller avslå socialbidraget. Det är 
vanligt att intervjupersonerna betonar att de aldrig skulle ge mindre än matnorm 
och hyra till en barnfamilj. Lika många kommuner, 40 procent, anger att den fa-
miljeförsörjare som är motvillig till aktivering och inte gör vad handläggaren och 
klienten har kommit överens om, får neddraget socialbidrag eller avslag. Resten 
av familjen får dock full norm eller matnorm. Bland dessa kommuner varierar det 
ifall även boendekostnad beviljas. Det vanligaste är dock att hyran beviljas. Ofta 
problematiserar intervjupersonerna att barnen blir lidande trots att familjerna får 
socialbidrag. En försämrad ekonomi för familjen påverkar alla medlemmar, även 
barnen. 

Det är ovanligt att de klienter som aktiveras mot sin vilja, är familjeförsörjare. 
För vissa kommuner upplevdes frågan hypotetisk eller säger man sig haft, enligt 
studiens informanter, ytterst få sådana ärenden de sista åren. Frågan beskrevs 
också som irrelevant av många intervjupersoner utifrån att många uppger att 
barnfamiljer har andra inkomster som barnbidrag, bostadsbidrag och i vissa fall 
underhållsbidrag och därigenom inte är lika beroende av socialbidrag.  

Utifrån sanktionsdiskussionen kan man inte dra några säkra slutsatser om hur 
man använder barnperspektivet. Vissa kommuner ger intryck av att använda ett 
mer arbetsbesparande och/eller ett ekonomiskt perspektiv än ett barnperspektiv. 
Exempel på detta:  

 
 ”Det kostar för mycket om de blir bostadslösa.”  (37) 
 
Ett annat exempel på denna hållning framkom hos en intervjuperson som 

menar att ekonomiskt armod i en barnfamilj ökar risken för att socialtjänsten 
måste placera barnen, med stora kostnader för kommunen som konsekvens. Det 
var vanligt, speciellt för de kommuner som inte påverkas av att en klient är famil-
jeförsörjare och som är sanktionsinriktad, att utredningsgruppen eller motsvaran-
de kontaktades för att inleda utredning, enligt 1§ 11 kap SoL, för att utreda miss-
förhållanden i hemmet när socialbidraget avslås. Det fanns också kommuner som 
informerar om att utredning kan bli en indirekt konsekvens av att vägra eller av-
bryta aktivering. I dessa kommuner tycks det vara en tunn linje mellan att uppfyl-
la skyldigheten att utreda om barn far illa och att använda skyldigheten som 
maktmedel.  
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Utifrån studiens resultat kan man ifrågasätta vissa kommuners arbete med ett 
lagstadgat barnperspektiv. Att låta sanktioner slå mot barnen indirekt och i syn-
nerhet direkt, kan ses som ett direkt brott mot barnkonventionen.  
Artikel 3 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärds-
institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnens bästa 
komma i främsta rummet. (Rädda barnen 2002) 

Längre fram i artikeln står att man ska ta hänsyn till föräldrarnas skyldigheter 
och rättigheter när man åtar sig att tillförsäkra sig om barnet får det skydd och 
omvårdnad som behövs för dess välfärd. Det är mycket tveksamt om vägran eller 
misskötsel av kontakten med en aktiveringsverksamhet kan anses vara en så grav 
försummelse av föräldrarnas skyldighet att barnens behov åsidosätts av kommu-
nerna. I synnerhet gäller det i de kommuner som avslår hela familjens socialbi-
drag om någon av familjeförsörjarna inte lever upp till kraven.  

Samverkan 

Samverkan uppges vara en viktig del av arbetet med att få socialbidragstagare 
aktiverade. Syftet är att samordna och rikta krafterna för att få ett helhetsperspek-
tiv på klienten och deras problematik (Nyström m.fl. 2002). 
I denna studie fokuseras främst samverkan med arbetsförmedlingen men även 
andra samarbetspartners, främst försäkringskassan, vårdcentraler och psykiatrin 
diskuteras.  

I intervjuerna anges återkommande samarbetssvårigheter med vårdcentralerna 
orsakat av läkarbrist. De få läkare som finns prioriterar inte samverkan, utan pati-
entarbete. Många små landsortskommuner beskriver också problem med ”stafett-
läkare” som är på orten korta perioder. Det finns misstankar om att dessa läkare 
sjukskriver utan riktiga belägg. De kommuner som har ett gott samarbete beskri-
ver ofta att de samarbetar med andra professioner, exempelvis kuratorer eller 
arbetsterapeuter. 

Samverkan anses av många företrädare för socialtjänsten även gå trögt med 
psykiatrin. Dessa samarbetsproblem uppges främst grunda sig på två orsaker. 
Främst de minskade resurserna och personalbristen som resulterar i nedlagda 
mottagningar samt att vårdpersonalen är överbelastade med arbete.   

 
”Försvann psykiatrin i Sverige?” (38)  
 
Den andra kritiken bygger på att psykiatrin har ett annat synsätt och att de inte 

förstår värdet av arbete för de klienter som både är aktuella för socialbidrag och 
inom psykiatrin. Psykiatrins uppdrag är dock inte att människor först och främst 
ska bli självförsörjande även om det säkert kan vara positivt i många fall. 
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Försäkringskassan verkar vara lättare att samarbeta med. Många kommuner 
beskriver att de har ett gott samarbete med FK. Det är en vanlig samarbetspart-
ner i de många grupper som finns för att diskutera klienter som är aktuella på mer 
än en myndighet, eller som många intervjupersoner säger, gemensamma ärenden. 
Det finns dock mycket kritik som fokuserar på FK:s organisation. Det handlar 
om centralisering där de lokala kontoren försvinner eller radikalt minskar sin be-
manning men också om att handläggarna på FK har en arbetsbörda som gör det 
svårt att prioritera samarbete. Verksamheten är också mer regelstyrd än social-
tjänsten och att det ibland gör att det är svårt att hitta lösningar. Det verkar ibland 
bli en kollision mellan socialtjänstlagens tänjbara ram och den mer detaljreglerade 
sjukförsäkringslagstiftningen. 

Det är också vanligt med samarbete med kommunala arbetsmarknadsenheter. 
Det finns en mängd olika sätt att organisera detta. I vissa kommuner är de en del 
av socialtjänsten och i andra har man bara ett nära samarbete. I några få kommu-
ner problematiseras kontakten med arbetsmarknadsenheten. Kritiken handlar 
bl.a. om för höga krav för att alla klienter ska platsa där. Arbetsmarknadsenheter-
na har också en viktig funktion som huvudman för aktiveringsprogram. 

Den stora och viktigaste samarbetspartnern är arbetsförmedlingen (AF) och 
här framkommer en mycket ambivalent syn på detta samarbete. Två tredjedelar 
av socialtjänstens företrädare svarar på en direkt fråga att de tycker samarbetet 
fungerar bra. Trots detta har de allra flesta allvarlig kritik mot AF. Kritiken hand-
lar dock oftast om AF:s organisation men det fanns också kritik mot handläggar-
nas människosyn och bemötande. I det stora hela verkar det dock fungera ganska 
bra i samarbetet på handläggarnivå även om det ofta, enligt intervjupersonerna, 
beror på personkemi. Gemensamma utbildningar, en nära och långvarig kontakt 
och/eller samlokalisering anges också ofta som skäl till ett gott samarbete.  

Samtidigt som många intervjupersoner betonar den personliga kontakten mel-
lan handläggare så anser man att AF:s verksamhet är alltför regelstyrd. AF:s regler 
anses som mindre flexibla än socialtjänstens. En vanlig kritik är också att AF:s 
ekonomiska förutsättningar och regelsystem ständigt förändras. Pengar som tar 
slut till projekt, regler och beteckningar som ständigt förändras och ständiga om-
prioriteringar mellan olika grupper. Någon beskriver att man måste skriva kon-
trakt med AF på lång tid vid gemensamma projekt, annars riskera man att de 
hoppar av i förtid, på grund av deras ständigt förändrade ekonomiska förutsätt-
ningar. AF får också samma kritik som FK, en ökad centralisering med nerlagda 
lokalkontor som följd. Konsekvensen blir också att AF:s områden inte motsvarar 
kommungränserna, vilket anses försvåra. På arbetsförmedlingarna är det allt svå-
rare att få personligt stöd i arbetssökandet. Arbetsförmedlarna har i vissa kom-
muner ersatts med datorer och annan självbetjäning.  

Den tredjedel som svarade att samarbetet med AF var dåligt var oftast mycket 
negativ och instämde med kritiken ovan. Gemensamt var också att de allra flesta, 
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även om det fanns undantag, var kritiska till engagemanget för de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. 

 
” AF kräver godkänd SFI och sex månaders drogfrihet för att arbeta med en klient. Om 

det blir ett återfall krävs sex nya månaders drogfrihet.”  (39) 
 
Trots det anses samarbetet fungera bra med AF på personplanet mellan tjäns-

temän. Andra menar att det mest är en formsak att samarbeta med AF runt klien-
ter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under krisåren på 1990-talet tvingades 
AF prioritera bort vissa grupper (Furåker 1997). Det kan vara så att de som står 
långt ifrån arbetsmarknaden fortfarande har svårt att bli prioriterade. 

I ca 70 procent av kommunerna har man en samverkansgrupp eller är vissa 
handläggare samlokaliserade med andra myndigheter, på hela eller delar av tjäns-
ten, för att samverka runt klienter som är aktuella på mer än en myndighet. Van-
liga samarbetspartners är AF och FK. Även vårdcentraler och psykiatrin före-
kommer i många fall. I cirka hälften av grupperna är klienten med på mötet eller 
erbjuds vara med. I cirka 10 procent är klientdeltagandet en bedömningsfråga och 
i cirka 40 procent är klienten inte med på mötet. Man menade att ”det hade bara 
blivit så”, att det var för tidskrävande, det begränsade var man kunde säga till and-
ra myndigheter och att syftet ofta är att aktivera andra myndigheter. Klienten har 
dock lämnat sitt medgivande till att han/hon diskuteras på mötet. Under inter-
vjun blev det dock tydligt att frivilligheten i att lämna medgivande kan diskuteras i 
många kommuner.  

 
”Den sökande ska skriva på och ge tillåtelse.”  (40) 
 
I de kommuner som inte har dessa samverkansformer, fyller flerpartssamtal 

med klienten denna funktion. Några kommuner har lagt ner sina samverkans-
grupper av olika orsaker, vanligen på grund av tidsbrist. 

Samverkan runt arbetsmarknadsfrågor sker även på förvaltningschefsnivå. I 
cirka 85 procent av kommunerna finns det grupper som bl.a. diskuterar dessa 
frågor. Sammansättningen skiftar men vanliga aktörer är chefen för AF, FK, 
vårdcentralen och socialtjänsten. Även andra förvaltningschefer, näringslivsrepre-
sentanter och högre politiker deltar i vissa kommuner. Syftet är ofta att diskutera 
strategiska frågor, informera om organisationsförändringar och diskutera läget på 
den lokala arbetsmarknaden. Dessa grupper är även styrgrupp åt lokala aktive-
ringsprogram och/eller samverkansgrupper i vissa kommuner. 

En stor del av det sociala arbetet runt arbetslösa socialbidragstagare handlar 
om samverkan för att hitta individuellt anpassade lösningar. Ibland kan det hand-
la om samverkan som involverar och bemyndigar enskilda klienter. Ibland hand-
lar det om samverkan som socialbidragstagarna varken kan påverka eller ens vet 
speciellt mycket om. I 40 procent av alla kommuner med samverkansgrupper för 
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socialbidragstagare, bjuds den berörde enskilde inte in. Det blir lite förvånande 
när intervjupersonernas utsagor ofta handlar om att klienterna ska ta mer ansvar.  

Sammanfattningsvis är AF och FK vanliga samarbetspartners för kommuner-
na. Det är dock vanligt med åsikten om att de är allt för regelstyrda. Socialtjänst-
lagen verkar krocka med mer detaljreglerade lagar. Även utvecklingen mot en mer 
decentraliserad organisering av arbetsmarknadsåtgärder verkar krocka med AF:s 
och FK:s intentioner att centralisera. Samverkan kan bli allt mer komplicerad i 
framtiden. Om arbetsmarknadsåtgärder ska organiseras utifrån lokala förutsätt-
ningar och socialtjänstlagens ramlagskaraktär kan det försvåra samarbetet med 
statliga myndigheter vars lagstiftning är mer detaljreglerad och med begränsade 
resurser riskeras allt fler lokalkontor att centraliseras. 
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5 AKTIVERINGSPROGRAMMENS UTFORMNING  

Studien har hittills uppehållit sig kring hur vägen in i lokala aktiveringsåtgärder 
kan te sig och den policymässiga inramningen på kommunal nivå som påverkar 
deras yttre förutsättningar och villkor. Som framgått är det ett tämligen brokigt 
och svåröverskådligt aktiveringslandskap som framträder.  

I detta kapitel skall vi ta ett steg närmare de enskilda aktiveringsprogrammen 
(AP) och systematiskt redovisa för deras kännetecken och särdrag. Beskrivningen 
baseras på de särskilda enkätformulär (se bilaga 2) som uppgiftslämnarna i kom-
munernas socialtjänst ombads fylla i för vart och ett av de aktiveringsprogram 
som förekom i kommunen våren 2002. Dessa ger en god möjlighet att jämföra 
verksamheterna utifrån ett flertal relevanta variabler. De exempel som används 
för att exemplifiera och förtydliga verksamheterna, är främst hämtade från de 
projektbeskrivningar, utvärderingar och dyl. som vi bad kommunerna komplette-
ra enkäterna med när sådant material fanns att tillgå. Detta material har tillsam-
mans med enkäterna givit en fyllig bild av de verksamheter som beskrivs i detta 
kapitel. Det måste dock förtydligas att de presenterade exemplen inte är represen-
tativt valda. Den följande framställningen utgår från uppgifter om totalt 527 akti-
veringsprogram i sammanlagt 168 kommuner. I 36 av de totalt 204 studerade 
kommunerna angavs att de inte har något lokalt aktiveringsprogram. Dessa mot-
svarade nästan var sjätte medverkande kommun (17,6 procent).   

Med tanke på bortfallet, från såväl kommuner som saknas helt i denna studie 
som ofullständiga uppgifter från medverkande kommuner kan en rimlig upp-
skattning göras att det under år 2002 fanns ca 800 lokala aktiveringsprogram runt 
om i landets kommuner och att de två tredjedelar som den följande beskrivning-
en grundas på kan ge en tämligen rättvisande bild av aktiveringslandskapet i sin 
helhet. Det är möjligtvis de tre storstädernas specifika utformning av sådana in-
satser som underskattas, då bortfallet från dessa kommuner är tämligen betydan-
de, t.ex. ingår enbart 5 av Malmö kommuns projektkatalog vid denna tidpunkt på 
totalt ca 130 lokala projekt. Trots denna begränsning är vår förhoppning att ana-
lysen i det följande skall ge möjligheter till inblickar i en hittills närmast bort-
glömd del av den svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Denna studie kan inte uttala sig i om detaljer i enskilda projekt. Inte heller om 
ett speciellt huvudmannaskap eller ett speciellt innehåll är en bättre eller sämre 
utformning. Detta kapitel vill istället synliggöra de yttre konturerna på de aktive-
ringsprogram som är en betydelsefull del av det svenska aktiveringslandskapet. 
Det vi gör i det följande är att dra slutsatser i förhållande till de mätbara faktorer 
som studien systematiskt samlat in kring AP.  
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5.1 Omfattning av aktiveringsprogram 

Totalt antal deltagare i dessa aktiveringsprogram uppgick till totalt 13 479 perso-
ner april 2002, vilket markant överstiger deltagaruppgiften från kommunenkäten 
(7 167 personer). En rad varierande faktorer kan förklara denna skillnad.  Den 
enskilt viktigaste förklaringen är att personer som har andra försörjningsformer, 
t.ex. arbetslöshetsförsäkring genom aktivitetsgarantin, räknats in i de formulär 
som täckte enskilda aktiveringsprogram. Detta avtäcker ett intressant resultat – i 
praktiken återfinns arbetslösa socialbidragstagare och arbetslösa via Arbetsför-
medlingens insatser i många fall i samma slags lokala åtgärder. Detta understryker 
att relationen mellan den enskilda kommunen och AF i de arbetsmarknadspolitis-
ka åtagandena består av ett sammansatt mönster där rollen som beställare respek-
tive utförare kan variera högst väsentligt. För vissa arbetslösa personer med soci-
albidrag utgör arbetsförmedlingen den instans de blir hänvisade till medan en del 
av arbetsförmedlingens mer långvariga och svårplacerade arbetslösa kan bli place-
rade i kommunala åtgärder där kanske merparten av deltagarna har aktualiserats 
via socialtjänstens försörjningsenhet. På så sätt tycks den principiella gränsdrag-
ningen mellan generell och selektiv arbetsmarknadspolitik, i praktiken samman-
smältas. Det måste dock betonas att trots denna sammansmältning, aktiveras den 
arbetslösa utifrån två olika system vilket ger väsentliga skillnader för den enskilde. 
Denna slags överlappning skiljer sig väsentligen åt i landets kommuner varför 
man bör vara försiktig att dra alltför generella slutsatser om dess innebörder och 
omfattning. I vissa kommuner är denna koordinering med AF både omfattande 
och mer eller mindre institutionaliserad medan den i andra kommuner är begrän-
sad och bara sker i undantagsfall. Detta kan endast förtydligas genom mer in-
trängande fallstudier i olika kommuner för att studera den konkreta samverkan 
mellan kommun och AF. Vilken betydelse det har för de arbetslösa deltagarna att 
man deltar i en aktiveringsåtgärd utifrån skilda premisser vad gäller t.ex. ersätt-
ning och andra villkor är naturligtvis väsentligt att försöka belysa. 

Av vår kartläggning framgår att antalet deltagare i enskilda aktiveringsprogram 
varierar högst väsentligt (figur 22), från något enstaka deltagare till programverk-
samheter med flera hundra deltagare. 
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Tabell 22 Antal deltagare i aktiveringsprogram. 

 Antal deltagare 
 

 AP 
 Antal % 

 1 - 9  184 35 
 10 - 24  187 36 
 25 - 49  76 14 
 50 - 99  40 8 
 100 -  20 4 
Bortfall  20 4 
Totalt 
 

 527 100 

 
Genomsnittet är 26 deltagare, med en median på 14 deltagare eftersom ett fåtal 
större AP tenderar påverka snittvärdet. Det finns således mycket stora variationer 
i aktiveringsprogrammens kvantitativa utformning, exempelvis Arbetsmarknads-
torget i Göteborg med 976 personer jämfört med ett handfull verksamheter med 
bara en deltagare. För den arbetslösa ger detta naturligtvis mycket olika förutsätt-
ningar och stöd i strävan att komma närmare den öppna arbetsmarknaden. 

Aktiveringsverksamheterna är dock som regel småskaliga. En tredjedel av 
verksamheterna har nio eller färre deltagare. Cirka 70 procent av verksamheterna 
har tjugofyra eller färre deltagare. Dessa mindre verksamheter bygger ofta på en 
tät personlig kontakt mellan de anställda och den arbetslösa deltagaren.  

Tabell 23 Antal åtgärdsprogram i kommunerna. 

Antal 
AP 

Kommuner 
Antal % 

0  36 18 
1  70 34 
2 – 3  59 29 
4  –  9  30 15 
10 –  19  5 3 
20 –  4 2 
Totalt  204 100 

 
Vår studie visar att närmare en femtedel av kommunerna inte har några egna ak-
tiveringsprojekt utan att de troligtvis löser detta genom AF:s reguljära program-
utbud. Utifrån intervjuerna med ledande företrädare för socialtjänsten blir det 
tydligt att det finns främst två skäl till detta, vilka sinsemellan dock i och för sig 
inte behöver vara ömsesidigt uteslutande. För det första hävdas det att det rör sig 
resursbedömningar. Vissa kommuner anser att denna typ av aktiveringsverksam-
het är för resurskrävande och att de har för få klienter som skulle vara aktuella. 
Det finns dock intervjupersoner som efterlyser sådana verksamheter. För det 
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andra argumenterar man att det inte finns något behov av sådana särskilda aktive-
ringsinsatser. Det kan handla om att man anser att det är AF:s skyldighet att ställa 
platser till förfogande för arbetslösa socialbidragstagare och att socialtjänsten inte 
bör ägna sig åt arbetsmarknadsåtgärder. Denna femtedel består främst av mindre 
kommuner. 

Några kommunexempel är: 
• Helsingborg (större stad) sammanlagt 34 projekt (många projekt med 

få deltagare)  
• Malmö (storstad): projektkatalog omfattar drygt 130 enskilda projekt 
• Eslöv (en medelstor kommun) har tre projekt som alla drivs av social-

tjänsten och som tar emot alla målgrupper. 
• Söderhamn (en medelstor kommun) har ett projekt som enbart riktas 

till ungdomar. 
• I mindre kommuner förekommer oftast endast ett aktiveringsprogram 

 
I cirka två tredjedelar av kommunerna finns det mellan en och tre verksamhe-

ter. Underlagen från kommunerna indikerar dock att det ofta finns en flexibilitet i 
utformning av enskilda verksamheter. En aktiveringsåtgärd kan ofta möta olika 
behov hos socialtjänsten och/eller den arbetslösa. Man kan exempelvis både göra 
arbetsplatsförlagd praktik och tillverkningsarbete i verksamhetens lokaler inom 
samma aktiveringsverksamhet.   

I ungefär hälften av dessa två tredjedelar finns bara en verksamhet. Dessa 
verksamheter beskrivs ofta som den lilla kommunens sätt att hantera få och hete-
rogena arbetslösa socialbidragstagare. Vi kan dock inte finna några tydliga möns-
ter i vårt material som ger belägg för att dessa verksamheter skiljer sig från sådana 
som finns i kommuner med flera verksamheter.  
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Tabell 24 Antal aktiveringsprogram efter kommuntyp. 

Kommungrupp 
 

Antal verksamheter 
 Totalt per kommun 
 Antal i snitt median 

Storstäder1  , n=  3  
Förortskommuner, n=28  73 2,6 2 
Större städer, n=18  12 26,8 6 
Medelstora städer, n=28  85 3,0 3 
Industrikommuner, n=39  66 1,7 1 
Landsbygdskommuner, n=20  31 1,6 1 
Glesbygdskommuner, n=16  11 0,7 1 
Övriga större kommuner, n=20  40 2,0 2 
Övriga mindre kommuner, n=26  45 1,7 1 
Summa, n=198 
 

 525 2,7 2 

 
1 För landets tre storstäder föreligger, som tidigare nämnts, ett stort bortfall. Vårt enkätmaterial gällande interventionsnivån är bristfäl-

ligt i storstäderna. Detta har dock delvis kompletterats med annat material. Siffrorna i denna tabell bör alltså hanteras med stor försiktighet 

gällande storstäderna. Exempelvis ingår bara fem av ca 130 verksamheter i Malmö. 

 
Det finns ett tydligt samband mellan invånarantal och antalet AP i landets kom-
muner. I kommuner med lågt invånarantal är det ovanligare med aktiveringsverk-
samheter och om det finns är det som regel endast en verksamhet som samtliga 
arbetslösa socialbidragstagare hänvisas till. Detta förklaras främst av färre antal 
arbetslösa socialbidragstagare. Detta mönster kan dock också ha andra förklaring-
ar. I intervjuerna är det vanligare att kommuner med högt invånarantal är mer 
positiva till aktivering. I förståelsen av det svenska aktiveringslandskapet har stor-
leken på kommunen en viss betydelse, bl.a. för att det skall anses vara driftsmäs-
sigt lönsamt att starta och bedriva särskilda aktiveringsåtgärder vid sidan om de 
sedvanliga som AF kan erbjuda. 



Aktiveringsprogrammens utformning 

79 

5.2 Hur länge har aktiveringsprogrammen varit igång? 

Tabell 25 Startår för aktiveringsprogram. 

Startår 
 

AP 
 Antal % 

Före 1989  33 6 
1990 – 1994  66 13 
1995 – 1997  107 20 
1998 – 2000  163 31 
2001 – 2002  114 22 
Bortfall  45 9 
Totalt 
 

 527 100 

 
Resultatet visar att 206 projekt redan hade varit igång innan lagändringen januari 
1998. Dessa motsvarar cirka 40 procent av samtliga aktiveringsprogram. Det 
finns också ett mörkertal när det gäller tidpunkten för en verksamhets tillblivelse. 
Hur stort det kan tänkas vara är svårt att uppskatta men ibland har verksamheter 
bytt namn, slagits samman och omorganiserats under nytt namn. Många verk-
samheter som startade innan 1998 har också sannolikt lagts ner. Att socialbi-
dragstagare aktiveras i särskilda lokala projektbaserade verksamheter är således 
inget nytt som möjliggjordes med lagändringen. Om lagändringen eller aktive-
ringens ökade popularitet i det offentliga samtalet har förändrat förutsättningarna 
för dess utbredning kan vi bara spekulera kring. Klart är dock att de svenska 
kommunerna har ägnat sig åt arbetsmarknadsåtgärder under en räcka av år, men 
att omfattningen växt på senare år, bl.a. genom den legitimitet som den förändra-
de socialtjänstlagen erbjöd 1998, Ams minskade engagemang och den politiska 
debatten.  

Åren 1998 – 2000 intensifierades antalet nyetablerade verksamheter. Detta kan 
verka förbryllande då arbetslösheten sjunker dessa år och Sverige var på väg in i 
en högkonjunktur. Troligen är förklaringen att trenden mot aktivering, där den 
nya socialtjänstlagen 1998 är en viktig del av utvecklingen, påverkade kommuner-
na. Detta finns det även stöd för i intervjumaterialet. För många kommuner tog 
det lång tid innan den nya lagen fick full genomslagskraft. Mål 3 projekt kan ock-
så vara en del av förklaringen. Man kan också anta att många kommuner fick mer 
resurser dessa år att starta sådana aktiveringsåtgärder då arbetslösheten sjönk des-
sa år. 

Undersökningen visar att aktiveringsverksamheter främst har tillkommit efter 
1994 i landets kommuner. Den femtedel som redan fanns vid den tidpunkten är 
troligen en underskattning då många verksamheter säkerligen har lagts ner. Sam-



Nedersta trappsteget - En studie om kommunal aktivering  

80 

manfattningsvis kan dock noteras att lokala aktiveringsprojekt för arbetslösa soci-
albidragstagare är något som intensifierats sedan mitten av 1990-talet och framåt. 

5.3 Huvudman 

Tabell 26 Huvudmän för aktiveringsprogram.  

Antal huvudmän 
 

AP 
Antal % 

En, varav 
 kommunal enhet 
 Socialtjänsten 
 Annan aktör 

378 75 
191 38 
142 28 
45  9 

Två 65  13 
Tre 31  6 
Fyra 25  5 
Fem 8  2 
Bortfall 20  4 
Totalt  
 

527 100 

 
En betydande variation av ansvaret för lokala aktiveringsåtgärder framträder i 

resultatet. Det enskilt vanligaste alternativet är att det är en särskild enhet inom 
kommunen som ansvarar för dessa åtgärder, i större kommuner oftast en arbets-
marknadsenhet underställd kommunstyrelsen. Detta var fallet i 191 av totalt 527 
studerade åtgärder (38 procent). Det näst vanligaste alternativet var att social-
tjänsten själv ansvarar för dessa verksamheter, i 142 projekt (28 procent). I en 
fjärdedel av aktiveringsåtgärderna fanns det fler än en huvudman (129 projekt). 
Bland dessa förekommer ett gemensamt samverkansansvar mellan många olika 
aktörer, förutom de redan nämnda även arbetsförmedling, försäkringskassa, pri-
vata aktörer, landsting och kommunala bolag. Socialtjänsten är totalt sett involve-
rade i knappt hälften av de studerade verksamheterna (237 åtgärder eller 47 pro-
cent) medan arbetsförmedlingen är engagerad som huvudman i 75 åtgärder (15 
procent). I 47 projekt (9 procent) var socialtjänst och arbetsförmedling gemen-
samt ansvariga. Det bör understrykas att detta inte säger något om den faktiska 
samverkan som kan förekomma utan belyser enbart det formella huvudmannas-
kapet. Av detta mönster kan man dra slutsatsen att det inte tycks finnas någon 
enhetlighet kring vilka aktörer som bedriver denna typ av lokala aktiveringsåtgär-
der utan den breda variationen tycks spegla skilda lokala förutsättningar och un-
derstryker dess föränderliga och svårfångade karaktär. 

Ett exempel på ett samverkansprojekt är Arbis i Vetlanda. Det är en samver-
kan mellan socialförvaltning och AF i Vetlanda. I Verksamhetsrapporten för 
2001 beskrivs innehållet som språkträning och arbetsprövning. I projektet finns 
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både deltagare med ersättning från de generella välfärdssystemen och de med 
socialbidrag. I projektet finns exempelvis möjlighet till undervisning i svenska 
genom Komvux och praktiskt arbete med att sy åt ideella föreningar. 

I det följande har vi valt att belysa huvudmannaskapet för aktiveringsprogram 
utifrån en uppdelning mellan tre huvudkategorier; enbart socialtjänst, enbart 
kommunal arbetsmarknadsenhet och en kategori för samtliga andra åtgärder för 
att undersöka ifall profilen i AP beror på vilka som är ansvariga för dem.  I den 
tredje kategorin återfinns en blandning av allehanda lösningar på huvudmannas-
kapet. 

Tabell 27 Aktiveringsåtgärder efter huvudmannaskap. 

 Enbart 
socialtjänst 

Enbart 
arbetsmark-

nenhet 

Andra 
lösningar 

Samtliga 

Antal projekt 
 i  procent 

142
27

191
36

194
37

527 
100 

Antal deltagare 
Genomsnitt 
Median 

3 446
25
15

4 632
26
11

5 401
29
14

13 479 
27 
14 

Antal åtgärder igång 
före 1998  i procent 

74
55

77
45

50
29

201 
42 

 
Figuren visar en tydlig trend att senare års tillkomst av lokala aktiveringsåtgärder 
allt oftare har socialtjänsten eller annan kommunal aktör som huvudman. Det blir 
allt mindre vanligt att man delar på huvudmannaskapet. De lokala aktiveringsåt-
gärderna drivs allt oftare av kommunerna och andra aktörer som exempelvis AF 
verkar minska i betydelse. Samtidigt vet vi genom intervjuerna att AF kan betala 
för att arbetslösa, exempelvis i aktivitetsgarantin, ska få plats i dessa åtgärder. 
Huvudmannaskapet har inte någon betydelse för antalet deltagare. Det är alltså 
inte så att socialtjänsten i högre grad är ansvariga för små projekt. Kommunen tar 
alltså allt mer ansvar, än andra aktörer, för den lokala arbetsmarknaden. Åtmin-
stone när det gäller arbetslösa socialbidragstagare. 

5.4 Målgrupp 

Knappt häften av de studerade aktiveringsåtgärderna var uttalat utformade för 
någon speciell målgrupp, t.ex. ungdomar, invandrare, missbrukare eller psykiskt 
funktionshindrade (figur 28). Drygt hälften av åtgärderna (271) saknade en sådan 
profilering.  

Ett exempel på ett projekt med tydlig inriktning mot en speciell målgrupp är 
Ungdomscentrum i Angered. Här finns ca 130-140 ungdomar inskrivna åt gång-
en, enligt en uppföljning av verksamheten. I samma skrift beskrivs målgruppen 
som ”ungdomar med social problematik men likväl ungdomar där Arbetsförmed-
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ling och kommunens ordinarie utbud inte räcker till.” Deltagarna får stöd i att 
exempelvis söka arbete eller utbildning. Ungdomarna går regelbundet till verk-
samheten – det är dock ingen daglig verksamhet. 

Ett exempel på en verksamhet som tar emot alla angivna målgrupper är Ar-
betscentrum i Klippan. Verksamheten drivs av socialnämnden. I enkäten uppges 
att deltagarna har arbetsplatsförlagd praktik, arbetsförberedande uppgifter samt 
praktisk sysselsättning. Deltagarna får inte flitpeng och det finns ingen fastställd 
tid i verksamheten utan det är en individuell prövning. I en översyn av verksam-
heten beskrivs det att de flesta deltagarna är socialbidragstagare men att det även 
finns deltagare med annan ersättning. 

Tabell 28 Målgrupp för aktiveringsprogram. 

Målgrupp AP 
Antal % 

Kön, båda 
 -män 
 -kvinnor 

444 84 
24  5 
21  4 

Ålder, ungdom 
 - enbart ungdom 
 - äldre 

160 30 
41  8 
4  0 

Långtidsarbetslösa 322 61 
Invandrare 
 - enbart invandrare 

223 42 
85  16 

Missbrukare 
  - enbart missbrukare 

152 29 
33  6 

Psyk funktionshindrade 
  - enbart psyk f. 

99  19 
17  3 

Annan målgrupp 78  15 

 
Det är ovanligt, fem procent för män och fyra för kvinnor, att aktiveringsåtgär-
den uttalat riktar sig enbart till ett kön. I praktiken är det dock vanligare. Män 
placeras i åtgärder med exempelvis skogsarbete och kvinnor i textilarbete. Hur 
vanligt detta är kan vi inte utläsa från vårt material.   

I enkäten (se bilaga 2) tillfrågades om deltagarna i de lokala aktiveringspro-
grammen var i något  speciellt åldersintervall. Få av programmen har ett speciellt 
åldersintervall som målgrupp. Några få har äldre (i denna studie definierat som 
över 40 år) som målgrupp. När det gäller ungdom, precis som de andra föreslag-
na målgrupperna, är dessa inte definierade i enkäten, utan utgår från aktörernas 
egna definitioner. 

5.5 Innehåll och tidsramar 
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Vad innehåller då dessa lokala aktiveringsprogram? För varje AP fick uppgifts-
lämnarna ange förekommande lämpliga kategorier (se figur 29 nedan). Dessa 
sammanlagt sju kategorier utformades för att försöka fånga in den innehållsmäs-
siga profilen för varje enskild åtgärd. Svaren visar dock att de allra flesta åtgärder 
inrymmer ett vitt spektrum av inslag som inte enkelt låter sig fångas i enskilda 
svarsalternativ. I endast var sjunde åtgärd (74 projekt) angavs ett enskilt alternativ 
medan i 436 åtgärder ansågs två eller flera alternativ passa in. I vart fjärde fall 
(134 projekt) angavs minst fem av sammanlagt sju möjliga inslag. 

Tabell 29 Huvudsakligt innehåll i aktiveringsprogram. 

Innehåll 
 

AP 
 Antal % 

Söka jobb-träning 
 

 236 45 

Arbetsförberedande aktivi-
teter 

 348  66 

Praktisk utbildning 
 

 193 37 

Teoretisk utbildning 
 

 203 39 

Praktisk sysselsättning 
 

 355 67 

Arbetsförlagd praktik 
 

 302 57 

Annat 
 

 120 23 

 
Ett försök att gruppera dessa beskrivningar av vad som pågår i de lokala aktive-
ringsåtgärderna är att skilja på aktiviteter som har ett tydligt fokus på förberedan-
de aktiviteter för att personer skall kunna komma ut på den ordinarie arbets-
marknaden. Dessa inslag, sökjobb-träning och arbetsförberedande aktiviteter, 
förekom i sammanlagt 387 åtgärder, eller nästan tre fjärdedelar av samtliga åtgär-
der. Utpräglade utbildningsinsatser angavs i hälften av fallen (261 åtgärder) me-
dan drygt hälften handlar om praktik ute på arbetsplatser. Kategorin ”annat” 
handlade främst om rehabilitering samt behandlingsinslag såsom missbruksbe-
handling.  

Ett exempel är Irma i Vimmerby där flera huvudmän arbetar för att rehabilite-
ra människor tillbaka till arbetsmarknaden. Verksamheten hade tio deltagare un-
der mätmånaden. Verksamheten har goda resurser och anställda från flera yrkes-
kategorier, enligt projektbeskrivningen. 

Sammanfattningsvis framkommer ett mönster av innehållet i aktiveringsåtgär-
derna som visar att få aktiveringsprogram har ett specifikt tydligt innehåll. Detta 
kan tolkas som att det finns en stor flexibilitet för de individuella behoven hos de 
arbetslösa socialbidragstagarna. Det kan å andra sidan ses som att det inte är in-
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nehållet i AP som är det väsentliga. Den sistnämnda tolkningen får ett visst stöd i 
intervjuerna med företrädare från socialtjänsten. De fördelar som beskrivs med 
aktiveringsprogram handlar ofta om att den arbetslösa lär sig sköta tider, få kon-
takter, träna på socialt samspel med andra osv.  Det väsentliga blir inte innehållet 
utan att man har någon aktivitet att överhuvudtaget gå till. 

Ett annat sätt att försöka fånga åtgärdernas karaktär har varit att undersöka 
vilka på förhand uppsatta tidsramar dessa har. Fasta tidsangivelser och längre 
projekttider kan tolkas som aspekter av en åtgärdsverksamhet som baseras på 
stabilitet och kvalitetstänkande medan det motsatta kan tas som intäkt för en 
instabil och lågkvalitativ verksamhet. I projektenkäten framkom tydligt argument 
för det senare. Hela 85 procent eller i 435 verksamheter saknade på förhand givna 
tidsgränser och byggde uttryckligen på en individuell prövning av hur länge en 
deltagare skall medverka i verksamheten. Individuell prövning är i sig själv varken 
positivt eller negativt. Här har vi dock valt att tolka individuell prövning som en 
indikator på att åtgärden i sig själv inte har ett tydligt innehåll som ska förmedlas 
till deltagaren. Det är alltså inte tydligt vad deltagaren förväntas kunna för att 
komma vidare. 

Ett projekt som har en fastställd programtid är Vägskälet i Sjöbo kommun. I 
projekten ingår ”Startpunkten” som utgår ifrån en kartläggning av intressen, för-
mågor och planer inför framtiden. Deltagarna får efter två veckors kartläggning 
coachning inför framtiden, enligt en summering av verksamheten. Enligt resone-
manget ovan, ger skriften ett tydligt intryck av kvalitetstänkande hos Vägskälet. 

I endast var sjunde studerad åtgärd (76 projekt) fanns en på förhand given 
tidsperiod. Genomsnittet bland dessa låg på 24 veckor, men med stora variationer 
(mellan 3 och 80 veckor). 14 åtgärder hade en fastställd projekttid på mindre än 
tio veckor medan 15 åtgärder pågick åtminstone under 30 veckors tid. Den en-
skilt vanligaste programtiden var 6 månader.  

Aktiveringsprogram verkar inte främst handla om att den arbetslöse ska tillgo-
dogöra sig yrkeskunskap eller andra färdigheter som kan underlätta inträ-
det/återinträdet på arbetsmarknaden. I dessa projekt erbjuds den arbetslöse istäl-
let någon form av social träning, och/eller i vissa fall kontroll, till dess att man 
bedöms redo för annan verksamhet. Det kan ifrågasättas om aktiveringsprogram 
är en arbetsmarknadsåtgärd, i den mening att man förväntas att gå direkt vidare 
till den öppna arbetsmarknaden och därmed uppnå självförsörjning.  

5.6 Kostnader 

Ett annat sätt att försöka få grepp om verksamheternas yttre betingelser har varit 
att undersöka vilka kostnader dessa åtgärder renderar förutom olika direkta er-
sättningar till deltagarna. De kostnader som beskrivs i det följande är alltså pro-
gramrelaterade kostnader för att driva den löpande verksamheten, t.ex. personal- 
och lokalkostnader. I enkätunderlaget angavs totalkostnad, inklusive utgifter som 
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täcks av externa medel såsom statsbidrag, lokalkostnader, personalkostnader, 
driftskostnader och administrativa kostnader. I efterhand har kontroller gjorts av 
dessa inlämnade kostnadsuppgifter och uppenbart felaktigt lämnade uppgifter har 
antingen rättats till (t.ex. sammanblandning av års- resp. månadskostnader) eller 
klassats som bortfall. Exaktheten i dessa uppgifter kan givetvis diskuteras men 
vår bedömning är att dessa uppgifter ändå ger en tämligen realistisk och rimlig 
bild av de lokala aktiveringsåtgärdernas administrativa kostnadsram.  

Först något om de totala kostnaderna som framkom i studien. I 404 av de to-
talt 527 åtgärderna som ingick angavs kostnadsuppgifter. Detta motsvarar drygt 
tre fjärdedelar av samtliga åtgärder som ingår i denna studie. Sammanlagt upp-
skattas de administrativa kostnaderna för dessa verksamheter uppgå till 51,8 mkr 
per månad eller ca 620 mkr under hela året 2002. Eftersom kostnaderna härrör 
från många olika huvudmän är det svårt att uppskatta dessa kostnaders reella 
betydelse för olika lokala huvudmän i detta sammanhang.  

Med tanke på mörkertalet, i relation till såväl specificerade kostnadsuppgifter 
inom studerade kommuner (internt bortfall) som för de kommuner som överhu-
vudtaget inte ingick i undersökningen (externt bortfall), kan de faktiska administ-
rativa kostnaderna uppskattas till någonstans mellan 800 mkr och 1 miljard kr för 
år 2002. Som jämförelse kan vi jämföra att de totala socialbidragskostnaderna i 
landet år 2002 var 9,6 miljarder kronor år (Socialstyrelsen 2003). I ljuset av detta 
kan driftkostnaderna för att bedriva lokala aktiveringsåtgärder ses som betydande. 
Till detta skall dock kostnader som belastar andra samverkande huvudmän tas 
hänsyn till. Hur ser då driftskostnaden ut per deltagare i de olika aktiveringsåtgär-
derna?  

Tabell 30 Driftskostnad per deltagare i aktiveringsprogram per månad. 

Månadskostnad 
per deltagare 

AP 
 Antal % 

  - 999 kr  41 8 
 1 000 – 4 999 kr  177 34 
 5 000  – 9 999 kr  116 22 
 10 000  – 14 999 kr  38 7 
 15 000 –    32 6 
Bortfall  123 23 
Summa  527 100 

 
Som framgår av figur 30 är kostnadsspridningen bland landets lokala aktiverings-
åtgärder avsevärd. Medan ett fyrtiotal åtgärder understiger 1 000 kr per deltagare 
och månad så förekommer ett drygt trettiotal projekt med en driftskostnad som 
löpande överstiger 15 000 kr per deltagare. Genomsnittligt låg månadskostnaden 
på ca 6 300 kr/deltagare för samtliga 404 granskade åtgärder. Mediankostnaden 
låg dock betydligt lägre, 4 500 kr. Detta som en följd av att det fanns ett mindre 
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antal projekt med en avvikande högkostnadsprofil. Dessa projekt har ofta få del-
tagare. Ett exempel kan vara ett projekt med två deltagare, en anställd och med 
tillgång till bil och maskiner. Projektet syftar också till att göra vanliga arbetsupp-
gifter åt kommunen såsom trädgårdsskötsel. Ett exempel på ett projekt med låg-
kostnadsprofil är att en anställd på en del av sin tjänst arbetar med ett antal ar-
betslösa som gör arbetsplatsförlagd praktik. 

Den stora kostnadsspridningen antyder en betydande variation på kvalitetsin-
dikatorer som personaltäthet i projektet, lokaler och tillgången på maskiner och 
material. 

Går det att urskilja några systematiska skillnader i kostnadsprofilen mellan oli-
ka slags aktiveringsåtgärder?  

Ett tydligt mönster framträder i jämförelsen mellan åtgärder som funnits läng-
re tid (innan 1998) och åtgärder som tillkommit de senaste fem åren. Medan ge-
nomsnittskostnaden för de tidigare var cirka 7 200 kr uppgick de endast till ca 5 
900 kr för åtgärder som startat under senare år. De senare har därmed en betyd-
ligt lägre kostnad, närmare 20 procent lägre. Ifall detta är ett tydligt utslag av en 
lågbudgetlinje under senare år är svårt att entydigt utvisa. Till en mer fullständig 
kostnadsanalys hör också kontroll av verksamheternas storlek, målgruppsprofil 
och verksamheternas innehåll. 

Tabell 31 Driftskostnad per deltagare efter antal deltagare i aktiveringsprogram. 

Antal 
Deltagare 

Antal 
AP 

Månadskostnad 
per deltagare 

snitt median 
kr kr 

1 –  9 133 8 842 6 266 
10 – 24 158 5 933 4 464 
25 – 49 61 4 525 4 142 
50 – 99 35 3 410 3 203 
100 – 17 3 153 2 787 
Summa  
 

404 6 343 4 494 

 
Av figur 31 blottas ett tydligt samband mellan kostnad och åtgärdernas storlek – 
ju fler deltagare desto billigare driftskostnad blir det per deltagare. Stordriftsför-
delar, rent kostnadsmässigt, tycks vara för handen. En åtgärd med färre deltagare 
än 10 personer är mer än dubbelt så dyr att driva än verksamheter med åtminsto-
ne ett 50-tal deltagare. En trolig anledning är att kommunerna ibland använder 
små verksamheter till att utföra praktiskt arbete, såsom parkarbete, röjningsarbete 
och dyl. Dessa verksamheter blir ganska kostnadskrävande med hög personaltät-
het, dyr maskinpark och stora kostnader för fordon. Små verksamheter med hög 
personaltäthet och med en tydlig inriktning mot behandling finns troligen också 
med i denna grupp. Stora verksamheter bygger ofta på arbetsplatsförlagd praktik 
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och olika former av stöd för att söka arbetet. Dessa är ganska billiga verksamhe-
ter som ställer små krav på personaltäthet och lokaler. 

Jämförs verksamheternas deltagarantal och när de startat (före eller från och 
med 1998) kvarstår tydliga skillnader mellan gamla och nyare projektverksamhe-
ter (se figur 32 nedan). Med hänsyn tagen till verksamheternas storlek kvarstår 
markanta skillnader i kostnader mellan dessa generationer av lokala aktiveringsåt-
gärder. 

Figur 32 Driftskostnad per deltagare före 1998 och från 1998 efter antal deltagare i   

Aktiveringsprogram. Kr per månad. 
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Det är svårt att entydigt tolka detta resultat. Ett rimligare utfall hade varit om det 
skulle vara lägre kostnader för de projekt som tillkom under 1990-talet början 
och mitt, under välfärdskrisen, då kommunernas ekonomi var mer pressad. Re-
sultatet kan vara en konsekvens av att AF har minskat sitt engagemang för arbets-
lösa socialbidragstagare sedan 1998, vilket ofta beskrivs i intervjuerna, och att 
kommunerna då har sett sig tvungna att ordna fler platser i aktiveringsprojekt 
men utan resurser för att kunna möta det ökade behovet. 
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Figur 33 Månadskostnad för aktiveringsprogram efter huvudman och antal deltagare.  
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Figuren visar på ett sammansatt resultat. När det gäller små verksamheter med få 
deltagare lägger socialtjänsten och de kommunala arbetsmarknadsenheterna mer 
resurser än andra huvudmän. Här finns troligen de små behandlingsinriktade 
verksamheterna samt de mer nyttoinriktade åtgärdsalternativen där några få del-
tagare utför praktiskt arbete. Det kan exempelvis handla om gräsklippning och 
snöröjning åt pensionärer. När deltagarantalet stiger sjunker resurserna per per-
son i de verksamheter som socialtjänsten är huvudman för. De kommunala ar-
betsmarknadsenheterna ställer förhållandevis goda resurser till förfogande. En 
förklaring kan vara att kommunens arbetsmarknadsenheter ofta aktiverar arbets-
lösa i exempelvis aktivitets- och ungdomsgarantin och att man därigenom får 
resurser av AMS. 

I enkät 2 frågade vi också om de arbetslösa fick någon extra höjning av social-
bidraget för att de närvarade i verksamheterna, en så kallad ”flitpeng”. I ca tre 
fjärdedelar av verksamheterna fick deltagarna ingen extra ersättning medan de 
fick ersättning i en fjärdedel av verksamheterna. Det verkar finnas ett samband 
mellan verksamheter med höga kostnader och förekomst av flitpeng. 
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Det har varit svårt att få in uppgifter om exakta kostnader för aktiveringsåt-
gärder. Nästan en fjärdedel av de verksamheter som vi har uppgifter om, har 
överhuvudtaget inte besvarat frågan. Detta indikerar att många kommuner har 
bristfälliga system för att följa upp såväl kostnader som verksamheternas innehåll 
och eventuella effekter. 

5.7 Sammanfattande synpunkter  

Ett av studiens ursprungliga syften var att urskilja olika distinkta typer av aktive-
ringsprogram. Som torde framgått av framställningen i detta kapitel har en sådan 
klassificering visat sig vara betydligt mer besvärlig och gäckande att åstadkomma 
än vad vi ursprungligen kunde förutse. I många kommuner, i synnerhet mindre 
och medelstora, tycks aktiveringsprogrammens utformning vara högst flexibelt 
och föränderligt.  

Detta skulle kunna tolkas på två diametralt olika sätt. En positiv tolkning är att 
detta uttrycker styrkan med att kunna utforma insatsernas karaktär beroende på 
deltagarnas individuella behov och önskemål. En mer negativ tolkning är att åt-
gärden i sig kan ses som ett resultat – att man placerar en arbetslös socialbi-
dragstagare i något, oavsett ifall detta något har ett egentligt innehåll som leder 
närmare till individens möjligheter till arbete och självförsörjning. Av de data som 
framkommit i undersökningen finns mycket som talar för att den senare tolk-
ningen verkar vara vanligt förekommande i många kommuner. Otydliga målbe-
skrivningar, luddigt innehåll, oklara tids- och resursramar visar sammantaget på 
oklarheter inför hur kommunerna organiserar dessa verksamheter. Avsaknad, i 
ungefär hälften av kommunerna, av dokumentation och systematisk uppföljning 
av enskilda aktiveringsprogram förstärker denna bedömning. Självklart finns 
många positiva undantag bland de många hundra aktiveringsprogram som be-
drivs runt om i landet men sammantaget framträder ett besvärande glapp mellan 
en positiv retorik kring dessa projekt och deras faktiska utformning. Bakom en 
fasad av ambitiösa projektnamn som ”Projektilen” eller ”Lyftet” döljer sig inte 
sällan en verksamhet som mer har en uppehållande och förvarande karaktär. I 
den lokala utformningen av åtgärder på arbetsmarknadspolitikens nedersta trapp-
steg höljs dessa insatser i ett kunskapsmässigt dunkel 
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6 SLUTDISKUSSION 

Att befinna sig på det nedersta trappsteget kan tolkas olika beroende på hur och 
varifrån man betraktar denna position. För den som inte tidigare klättrat uppför 
arbetslivets karriärstegar kan detta första steg vara ett steg i riktning mot något 
man strävar efter – ett eget jobb, att kunna klara sin egen ekonomi och att kom-
ma vidare i sitt liv. Så kan det vara för många unga som söker sig fram i sitt vux-
enblivande eller för de som kommit långväga ifrån på senare år och som försöker 
forma ett nytt liv här i Sverige. Det nedersta trappsteget kan också ses ovanifrån, 
från de övre trappstegen i det svenska arbetssamhället. I ett snabbt föränderligt 
arbetsliv ställs nya och annorlunda krav som medför att vägarna in i arbete och 
trygghet ter sig alltmer annorlunda. Trösklarna in i arbetslivet har blivit högre och 
kräver numera dokumenterade kvalifikationer i form av genomgångna utbild-
ningar och språkfärdigheter. Arbetstempot och resultatkraven har stegrats på 
många arbetsplatser under senare år med följd att det krävs full prestationsförmå-
ga även för de som kommer nya eller som har andra förutsättningar.  

Det nedersta trappsteget kan i ljuset av denna studie ses som ett nygammalt 
försök att hyvla sådana trösklar genom att konstruera ett ytterligare trappsteg 
nedanför det som vi har vant oss vid att arbetsförmedling och AMS stått för. 
Även i den svenska arbetsmarknadspolitiken har kraven på prestation och färdig-
heter accentuerats i takt med begrepp som ”anställningsbarhet” och ”job ready” 
blivit centrala begrepp i matchningen mellan arbetssökande och lediga arbeten. 
Det nedersta trappsteget i arbetsmarknadspolitiken blev under 1990-talets turbu-
lenta år en snabbt växande angelägenhet för kommunerna och i synnerhet dess 
socialtjänst som inte längre med en självklarhet kunde hänvisa arbetslösa männi-
skor vidare till arbetsförmedlingen. Många av dessa personer ansågs inte kunna 
konkurrera om de få lediga arbetena och konkurrenssituationen bland de arbets-
lösa ledde till att allt fler hänvisades tillbaka till socialtjänsten som enligt lagstift-
ningen har ett yttersta ansvar, åtminstone beträffande människors försörjningssi-
tuation. På så vis skedde en successiv återgång till en svunnen koppling mellan 
fattigvård och arbetslöshetspolitik.  

I mitten av 1900-talet fanns en stark konsensus i Sverige att frikoppla arbets-
löshetsfrågorna från den lokala socialvården och bygga upp en nationell arbets-
marknadspolitik där även de som stod på det nedersta trappsteget skulle inklude-
ras. Lokala inlåsningseffekter och förnedrande behandling var några argument för 
denna reformering. Arbetslöshetsfrågan blev en angelägenhet för de statliga ar-
betsförmedlingar som i rask takt byggdes upp under efterkrigstidens rekordår.  

Denna studie belyser situationen på arbetsmarknadspolitikens nedersta trapp-
steg ett halvdussin år efter att krislarmet från det besvärliga 1990-talet lagt sig. 
Arbetslösheten har gått ner men dess lägsta nivå i början av 2000-talet ligger be-
tydligt högre än under tidigare högkonjunkturer. I takt med att de allmänna kris-
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tecknen avklingat framträder ett delvis nytt landskap för de många som inte lyck-
ats etablera sig vare sig på den svenska arbetsmarknaden eller i de offentliga för-
säkringssystemen. Det är om detta aktiveringslandskap som växt fram vid sidan 
av den ordinarie arbetsmarknadspolitiken som denna studie handlar om. Det 
huvudsakliga syftet med denna studie har varit att systematiskt samla in uppgifter 
från landets kommuner för att granska hur detta kommunala aktiveringslandskap 
ser ut. Hur många personer är berörda? Hur ser utformningen av dessa åtgärder 
ut? Finns det några distinkta mönster av olika slags aktiveringsprogram?  På vilket 
sätt skiljer sig dessa selektiva aktiveringsåtgärder gentemot sedvanliga arbets-
marknadsåtgärder i AMS regi? 

Som torde framgått av redovisningen har vi haft svårigheter att teckna en klar 
och entydig bild av vad som försiggår inom detta policyfält. Under ett år passerar 
flera tiotusentals människor genom dessa lokala verksamheter som ofta är inrym-
da i gamla nedlagda industrilokaler, regementen eller andra fysiska återstoder från 
en svunnen produktionsepok. Vi har försökt fånga dess aktuella utbredning och 
profil. Efterhand har vi blivit varse att svårigheten att förmedla otvetydiga resultat 
från dessa lokala aktiveringsprogram handlar om insatsernas inneboende karaktär. 
Studien visar en uppseendeväckande variation mellan kommuners sätt att hantera 
arbetslöshetsfrågan för människor som har socialbidrag. I vissa kommuner har 
man fortsatt att hänvisa dessa personer till arbetsförmedlingen och avstått från att 
bygga upp egna verksamheter. I de flesta andra kommuner har man dock under 
de senaste tiotal åren skaffat sig en egen arsenal av aktiviteter och åtgärder som 
man kan hänvisa arbetsföra personer till eftersom de inte tycks bli tillräckligt 
hjälpta av den reguljära arbetsmarknadspolitiken. I många av dessa kommuner 
hade socialtjänsten utformat aktiveringsprogram långt innan ändringen i social-
tjänstlagen 1998 erbjöd en legitim inramning för detta.  

Variation är ett huvudresultat i denna studie på flera vis. Det varierar: 
 

• i vilken grad som arbetslösa socialbidragstagare blir föremål för aktive-
ringsåtgärder i kommunerna, 

• i utformningen av dessa aktiveringsprogram i termer av verksamheter-
nas uppbyggnad, innehåll och styrning, 

• i bedömningar av åtgärdernas värde och resultat. 
 
Hur kan dessa variationer sammantaget tolkas? I våra enkäter, intervjuer och 

analyser av skrivna dokument från kommunerna har det inte någonstans kunnat 
systematiskt styrkas att dessa insatser framgångsrikt medför att människor får 
adekvata insatser som leder till arbete och självförsörjning. När vi har försökt 
förstå aktiveringstrenden och hur den påverkar socialbidragstagare har bristen på 
lokal kunskap lyst med sin frånvaro i många av kommunerna. Den blir extra be-
svärande med tanke på att de personer det handlar om, arbetslösa socialbi-
dragstagare, är en svag grupp i samhället som redan i utgångsläget befinner sig i 
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en utsatt position. Man kan utifrån resultaten i denna studie ifrågasätta rättsäker-
hetens konkreta tillämpning för aktiverade socialbidragstagare, med tanke på att 
den enskildes skyldigheter och rättigheter är så beroende av en högst varierande 
kommunal tillämpning. Detta framträder som tydligast vid tolkningen av kompe-
tensbegreppet i SoL 4 § 4 kap. Begreppet är juridiskt centralt för uppbyggnaden 
av särskilda aktiveringsåtgärder för arbetslösa socialbidragstagare. Vissa kommun-
företrädare menar att kompetenshöjande verksamhet måste innebära att man får 
ny kompetens som underlättar inträdet på arbetsmarknaden, exempelvis datorva-
na eller förbättrad svenska. Andra menar att kompetenshöjning kan handla om 
att komma upp på morgonen eller att öva sig på det sociala samspelet på en ar-
betsplats. Detta kan vid första anblicken vara en detalj. Men för den som är ar-
betslös och ansöker om socialbidrag kan tolkningen av begreppet kompetens 
göra stor skillnad.  

Ett övergripande sätt att tolka variationerna inom det lokala aktiveringsland-
skapet är att de utgör naturliga inslag i den logik som finns inbäddad i den indivi-
duella behovsprövningen av socialbidraget och sammankopplingen mellan för-
sörjningsstöd och krav på deltagande i lokal aktivering. Avsaknaden av resultat 
om verksamheternas konsekvenser och effekter kan då förstås i ljuset av att deras 
existens i sig är ett resultat. Startas dessa verksamheter för att deltagarna skall få 
arbete på den öppna arbetsmarknaden? Eller är det så att den lokala politiska 
arenan och socialtjänstens företrädare kan redogöra för att man faktiskt gör något 
aktivt framför att passivt understödja personer med försörjningsstöd? Socialtjäns-
ten kan möta moraliska krav i samhället, man kan inte längre ”hämta socialbi-
drag”. Om detta aktiva förhållningssätt, att utforma ett lokalt aktivitetsprogram av 
något slag, verkligen leder till effekter för de berörda kan vara av underordnad 
betydelse. Ett grundläggande mål förefaller att kunna hänvisa de arbetslösa soci-
albidragstagare som inte platsar i arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram till 
något i utbyte för det försörjningsstöd som betalas ut. Samtidigt kan de arbetslö-
sas förmåga och vilja till arbete testas och kanske kan man befordras till de natio-
nella programmen om man visar sig värdig en plats genom att ”sköta sig” i de i 
lokala åtgärderna. 

Resultaten från denna studie avtäcker problem som kan tolkas från olika per-
spektiv. På en generell socialpolitisk nivå har studien uppmärksammat en gradvis 
återgång till en arbetsmarknadspolitisk modell som Sverige lämnade vid 1900-
talets mitt. Vid sidan om den statliga arbetsmarknadspolitiken har en sekundär 
lokal arbetsmarknadspolitik återigen växt fram. Uppskattningsvis hänvisas var 
tionde arbetslös i Sverige till socialtjänsten. Lokala aktörer som leverantörer av 
arbetsmarknadspolitik behöver inte i sig vara ett problem. Däremot ställer den 
bristande graden av insyn och systematisk uppföljning av dessa verksamheterna 
principiella frågor om rättssäkerhet, inlåsningseffekter och egentliga effekter.  

Utifrån ett nationellt arbetsmarknadspolitiskt perspektiv kan denna studie visa 
att det under senare år utvecklats en allt mer dual, tudelad, arbetsmarknadspolitik 
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i Sverige. För de arbetslösa som saknar rätt till arbetslöshetsförsäkring blir hänvi-
sade till arbetsmarknadsåtgärder vid sidan om de nationella arbetsmarknadspro-
grammen. Resultaten från denna studie indikerar att den lokala arbetsmarknads-
politiska logiken i många kommuner är främst inriktad på att minska kommunala 
kostnader och sysselsätta människor – inte i första hand få människor i arbete 
eller att svara upp mot de traditionella målen med svensk arbetsmarknadspolitik.  

Aktivering år 2002 kan delvis ses som en återgång till en lokalt baserad ar-
betsmarknadspolitik som vi en gång övergav till förmån för en nationell. Även 
om den lokala arbetslöshetspolitiken främst övergavs av ekonomiska skäl, när vår 
välfärdsstat organiserades, fanns det en vilja att överge lokalt organiserade nödar-
beten med fattigvårdskaraktär. Man bör vara försiktig med historiska paralleller, 
då det finns stora skillnader mellan dåtidens fattigvård och dagens socialtjänst, 
exempelvis när det gäller den levnadsstandard som erbjuds de fattiga. På en sy-
stemnivå kan den ökade omfattningen för aktivering på lokal nivå ses som en 
principiell återgång till dåtidens fattigvård. 

Studien föranleder rimligtvis också kommunalpolitiska överväganden. I den 
ansträngda ekonomiska situation som många kommuner befunnit sig under sena-
re år, kan det ses som anmärkningsvärt att stora kommunala utgifter går till en 
verksamhetssektor där det finns begränsat med kunskap och kontrollsystem som 
möjliggör såväl ekonomisk som verksamhetsmässig styrning. De flesta kommu-
ner vet inte hur många socialbidragstagare som är aktuella, vilken problematik de 
har och hur länge de är aktuella. Ännu mindre kunskap finns dokumenterad om 
vad som gör att vissa klienter finner annan försörjning eller stannar kvar inom 
socialbidragssystemet.  

På socialtjänstnivå får den stora lokala variationsrikedomen olika slags konse-
kvenser. I vissa kommuner ersätts inte bristen på insatser från AF med egna in-
satser. Insatser som det kan ifrågasättas om det finns kompetens eller resurser för 
att driva från kommunens sida. Den starka kopplingen mellan arbetsmarknad och 
socialtjänst ger även följder för det övriga sociala arbete som bedrivs i kommu-
nerna.  

För den arbetslöse socialbidragstagaren kan aktiveringspolitikens otydlighet 
och godtycklighet få betydande konsekvenser. Om man flyttar kan man hamna 
hos en socialtjänst som arbetar utifrån ett helt annat synsätt och möter en annan 
slags arbetsmarknadspolitik med andra betoningar på skyldigheter och rättigheter. 
Studien har inte funnit någon genomgående logik i aktiveringspolitikens selektion 
utan huvudintrycket är att det till stor del påverkas av rådande lokala faktorer.  

Denna studie väcker också specifikt intressanta frågor för den fortsatta forsk-
ningen. Vi har visat hur det har vuxit fram en särpräglad lokal arbetsmarknadspo-
litik för socialbidragstagare. Denna politik skiljer sig i vissa avseenden från de mål 
och intentioner som den nationella arbetsmarknadspolitiken har. En viktig fråga 
för såväl forskning som politik är aktiveringens mer varaktiga och egentliga effek-
ter. Hittills har ideologiska argument för och emot präglat tolkningarna. I framti-



Nedersta trappsteget - En studie om kommunal aktivering  

94 

den hoppas vi att vi kan bedöma aktiveringsåtgärder utifrån mer ingående empi-
riska undersökningar om dess faktiska förtjänster och brister. 
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English summary 

The present study focuses on the local labour market programmes that are usu-
ally not included in the official labour market statistics. There is no systematic 
documentation of the local labour market programmes run by the municipalities, 
as is the case for the labour market programmes, activated in times of an econo-
mic downturn, under the auspices of the Labour Market Board and for the ordi-
nary programmes under the auspices of the employment exchanges. The pro-
grammes that are directed towards receivers of means tested social assistance 
who are unemployed can be seen as a secondary labour market policy being as 
they are not a part of the primary and nationwide labour market policies. 

In the present study these special labour market programmes are termed “ac-
tivation programmes” (AP). These programmes differ in principle in several ways 
from other labour market programmes, amongst other things due to the result of 
amendments made to the Social Services Act in January 1998. AP’s are, in an 
international context, often termed as “workfare” and the element of coercion, 
with a needs tested benefit linked to participation in the activity is its’ major char-
acteristic. Being as these local activation programmes are by nature local, no 
overview of the extent and type of programmes has been undertaken in Sweden. 

The main aim of the present study has thus been to systematically collect in-
formation from all the municipalities in the country in order to be able to under-
stand what the municipal “activation landscape” looks like. How many are people 
are involved? How are these programmes created? Are there any distinguishable 
patterns of different types of programmes? In which way do these secondary 
activation programmes differ from the ordinary labour market programmes run 
by the Labour Market Board? 

The present study has been carried out by combining structured question-
naires to all of the municipalities in Sweden with follow-up interviews on the 
telephone with officials responsible at a local level for these programmes. Infor-
mation on both the municipalities and the programmes representing the situation 
in April 2002 has been collected. 204 municipalities took part, which is the 
equivalent of 70 % of the total. An analysis of the dropout indicates that the data 
has not been systematically distorted in any specific direction due to the missing 
data. Information from more than 500 activation programmes in a total of 168 
municipalities forms the basis for the analysis of the programmes.  

Results of the present study: 

At the national level 

The study shows that there are differences in principle between the local acti-
vation programmes and the national labour market programmes run by the La-
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bour Market Board. This difference can even be seen for the activity guarantee 
which is the programme adjudged to be the most similar to the municipal activa-
tion programmes. The differences cover a number of varying aspects. The fund-
ing for participants varies from a legal right to insurance to a needs tested benefit. 
The unemployed in the national labour market programmes have access to the 
Labour Market Board’s programmes that include large-scale and comprehensive 
training courses. The unemployed in the local activation programmes are totally 
dependent on the local availability of programmes irrespective of their quality and 
how they are organised. The latter unemployed can be said to be in a more pre-
carious situation being as more far-reaching demands and sanctions can be made 
on them by the social services in comparison to the demands and sanctions that 
the unemployed coming through the state employment exchange system can ex-
perience. 

The trend in recent years has been that fewer unemployed are able to utilize 
the national labour market programmes activated in times of an economic down-
turn under the auspices of the Labour Market Board and that more can be candi-
dates for municipal AP’s. About 50 % of the unemployed gained access to the 
Labour Market Board programmes in 1990 and by 2002 this figure was down to 
one third. For those on social assistance the figure for 2002 was about one quar-
ter. This development is most likely the main reason why many municipalities 
have created their own labour market programmes. 

The municipal costs for the AP’s remains basically unchanged at about half of 
the total cost for the local labour market policies, irrespective of whether the 
economic situation is good or bad and how many people are unemployed. The 
remaining costs are defrayed by state subsidies. We have found a relationship 
between municipalities that have a relatively high tax rate and municipalities with 
heavy expenditure on labour market programmes. Briefly this means that the 
municipalities with the highest levels of taxation have to also take the largest fi-
nancial responsibility, per inhabitant, for the decentralization of the labour mar-
ket policies. 

The sections in the Social Services Act, 1998, that regulated both increased 
demands on the unemployed on social assistance and weakened their rights, has 
only had limited effect. This is partly due to the fact that some municipalities 
acted in accordance with the intentions of the law before it was passed and partly 
due to the fact that other municipalities have still not made use of the possibilities 
for activating the unemployed as provided by law. The law was mainly intended 
for persons under the age of 25 years but in practice people over this age have 
also been subjected to the changes. 
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At the municipal level 

There are great differences among the municipalities in the approach to the rela-
tionship between administering applications for social assistance and demanding 
activation measures. In some municipalities priority is given to the social prob-
lems that may lead up to the application and also to the responsibility of the per-
son receiving social assistance to find another source of income. Unemployment, 
according to these municipalities, is just one of a number of problems that the 
social services work with. Other prevailing problems are considered to be the 
root cause of unemployment and these problems should be dealt with first before 
the unemployed person can successfully enter the labour market. Those that do 
not have any specific social problem do not need any help from the social ser-
vices, and thus become the responsibility of the local employment offices. In 
other municipalities local AP’s are the social services’ immediate response to an 
application for social assistance. These two extreme positions can be said to rep-
resent on the one hand the view that activation is a universal solution for all 
problems and on the other that activation is to be left for other actors in the field 
to take care of. Most of the municipalities are somewhere between these two 
extreme positions. 

A common denominator for the municipalities is the stepwise selection of cli-
ents into different categories. Three levels for unemployed recipients social assis-
tance have been identified. These three are; 1) unemployed or not, 2) whether any 
measure will be considered or not, and 3) choosing between national labour mar-
ket programmes and local activation programmes. The model below shows that, 
for all the municipalities, approximately half of the group still remain at each 
level.  
Model for selection to activation programmes:  

(percentages refer to national statistics from April 2002) 

Receivers of social assistance (100%) 
 

Employed
57%

Not participating in programme
43% (of the unemployed)

National labour market programmes
58% (of those participating in programmes)

Local activation programmes
42% (of those participating in programmes)

Participating in programme
57% (of the unemployed)

Unemployed
43%
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The results of the study show that there are very large differences between the 
municipalities in this selection procedure. At the first level, concerning whether 
those on social assistance are unemployed or not, a large majority of the munici-
palities stated that between 20 and 60 percent were defined as unemployed. For 
the referral to some kind of labour market programme, there was a variation be-
tween 30 and 70 percent of those receiving social assistance that were defined as 
unemployed. The proportion that is finally placed in AP’s varies to an even 
greater extent in the municipalities. One third of the authorities do not place any 
in these AP’s while approximately 25 percent of the municipalities state that more 
than 60 percent of the identified recipients of social assistance are required to 
these programmes. 

At the intervention level 

A total of 527 AP’s from 168 municipalities are included in the study. 36 munici-
palities stated that they did not have any local labour market project at all (18 
percent). Using the dropout statistics, for the municipalities that did not participa-
te and those whose information was not complete, an estimation can be made 
that during 2002 there were approximately 800 local labour market projects in the 
country. Most of the projects from, for example, Malmö are missing – of a total 
of 130 municipal projects there only five are included in the study. 

A total of 13 479 persons have participated in these AP’s, which significantly 
exceeds the 7 167 persons participating as stated in the municipal questionnaire. 
This shows a noticeable difference between the numbers of social assistance re-
cipients that participate and the number of participants in the AP’s. A number of 
factors can explain this difference. The single most important explanation is that 
persons with other forms of social assistance, for example, unemployment insur-
ance via the activity guarantee, are also counted as being at the programme level. 
This reveals another interesting result – unemployed recipients of social assis-
tance and the unemployed that have come via the employment offices measures 
can in many cases in practice be found in the same local programmes, despite 
their differing approach routes to the programme. 

The actual profile of the individual AP’s display a varied and diverse range of 
designs. The programmes differ in size, in which authority has the overall respon-
sibility and in their finances. 65 percent (approx.) of the AP’s are run by the mu-
nicipality, usually the social services or a labour market unit. In addition there are 
examples where a number of authorities with overall responsibility co-operate, in 
these examples it is local associations, the employment offices and the social in-
surance office that can be involved. 

The number of participants in individual AP’s varies greatly from small pro-
jects to those with 976 participants. Most of the programmes, more than 70 per-
cent, have less than 25 participants per programme. 
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Almost 40 percent of the activation programmes existed before amendments 
were made to the Social Services Act in January 1998. It is also reasonable to as-
sume that many AP’s that started before 1998 have been closed down being as 
they were often, at least initially, run as time-limited projects. The municipalities 
have thus activated receivers of social assistance for a long time, even before the 
right was established in law in 1998. 

The total cost of the programmes, with payments to the participants not in-
cluded, can be estimated to approach one billion SEK for 2002. The median cost 
per participant and month is 4 500 SEK. About 40 programmes had a median 
cost that was less than 1 000 SEK while about 30 programmes had a median cost 
of more than 15 000 per participant and month. The larger the number of par-
ticipants in each activation programme the lower the cost became. 

Main conclusions 

How should we interpret these variations in the participation and organisation of 
local activation programmes for recipients of social assistance? A landscape, con-
taining very large local variations, has been made partially visible in the present 
study. The basis is the administering of social assistance that takes place with a 
wide range of views concerning the possibilities for the labour market to find 
alternative financing for those in need of social assistance. The variety of local 
conditions together with the variety of social assistance administrative procedures 
provides a considerable number of possible outcomes for the implementation of 
social policy for the individual receiving social assistance. It is thus possible, 
based on the results of the present study, to discuss the legality of this practical 
implementation of the law for receivers of social assistance, in particular consid-
ering the fact that the individual’s obligations and rights are so dependent on a 
highly varying municipal implementation. More detailed case studies can reveal to 
what extent the variation in municipal implementation is an adequate individuali-
zation. 

The results can also prove to be an issue on a general level of social policies. 
The labour market policies that are pursued and laid down by the government 
and the parliament and which the Labour Market Board has the responsibility for 
carrying out, do not reach all citizens. One tenth of the unemployed are referred 
to the social services and other local agencies. In general these provide pro-
grammes where financial support is allotted after a somewhat arbitrary logic, 
where public insight is limited and where the legality can thus be brought into 
question. Local agencies acting as providers of labour market measures do not in 
themselves necessarily constitute a problem. A fundamental problem is, however, 
that an individual as recipients of social assistance is more vulnerable – irrespec-
tive of the quality of the programme. The present study cannot, however, com-
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ment on the actual differences in individual cases but instead on a basic compara-
tive level. 

The study can reasonably be expected to bring about discussions, considera-
tions and deliberations at the local political level. In the tight financial situation 
that many municipalities find themselves in, it is surprising that there is such large 
municipal expenditure on a sector where there is limited knowledge and few con-
trol systems that enable both financial and administrative control. Most of the 
municipalities do not know how many receive social assistance, which problems 
these people have and how long they are in the system, being as these systems 
normally only deal with clients at a household level. Even less knowledge has 
been documented about what leads to clients finding another income or alterna-
tively staying in the system. There are approximately 800 activation programmes 
in Sweden and, almost without exception, systematic knowledge is lacking about 
how these programmes improve the participants’ chances of making their own 
living.  

At the social services level the wide range of local variations will have different 
consequences. In some municipalities the lack of programmes instigated by the 
employment exchange will not be replaced by local initiatives. The latter could be 
called into question in terms of whether the municipalities have the knowledge 
and resources to be able to run them. The strong relationship between the labour 
market and the social services also influences the other services that are provided. 
Firstly the social work profession that already has a wide-ranging sphere of com-
petence and responsibility is affected by now also having to function as an expert 
on labour market issues. Furthermore other parts of the social work field are af-
fected by the risk of the social services becoming more focused on sanctions. The 
interviews show that it is not uncommon that the investigative functions of the 
social services are called in if someone refuses to participate in the activation 
measures. The parental ability of an unemployed person can be called into ques-
tion based on their position in the labour market. 

For the individual person the arbitrary nature of the activation practices can 
have great consequences. If one moves to another town one can end up in a so-
cial service unit that has a different approach and can come across a different 
type of labour market policy where there is an emphasis on obligations and 
rights. However it is the actual selection process that appears to have more sig-
nificance for the unemployed social assistance recipients. Who will be considered 
to be unemployed? Who will be expected to look for work with the help of the 
employment exchange and who will be placed in a labour market programme? 
How will the allocation of places in the Labour Market Board’s ordinary pro-
gramme be made and who will be referred to local activation programmes? The 
present study has not found any consistent logic in these stepwise selections. The 
main impression is, however, that there is a wide range of variation in this alloca-
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tion of measures for unemployed persons who are dependent on social assistance 
for their livelihood. 
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