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Förord 

 
Ett stort tack riktas härmed till de informanter som gjort denna c-uppsats möjlig. Ett särskilt 
tack till Stegets styrgrupp som introspektivt har granskat sig själva och mycket generöst delat 
med sig av egna reflektioner men också bidragit med relevant data. 
 
Ett stort tack går också till min handledare Magnus Karlsson som med fast hand bidragit till 
styrning och uppmuntran under författandets gång. 
 
Slutligen vill jag framhålla min fru Ann som tålmodigt undrat när jag skall kliva ur min 
”bubbla” och sluta att prata om aktiveringspolitik och implementering i sömnen. Tack! 
 
Stockholm maj 2013 
 
Peter Bergman 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå verksamheten Steget på 

stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck. I detta ingår att ingående beskriva hur verksamheten är 

organiserad och strukturerad och vad man faktiskt gör. Vidare ingår att identifiera 

målgruppen, interna och externa aktörer samt att förstå hur verksamheten implementerats i 

den befintliga organisationen.  

Stegets syfte är att stödja och hjälpa sjukskrivna personer med långvarigt försörjningsstöd att 

bli självförsörjande eller uppnå en högre grad av självförsörjning. Man har också som mål att 

upprätta samverkan med externa aktörer som berörs av målgruppen. Som teoretiskt ramverk 

har ett implementeringsteoretiskt perspektiv använts. Studien är uppbyggd genom 

informantintervjuer med personalen på Steget samt med några av de externa aktörerna.  

Det aktiveringspolitiska fält i vilket Steget befinner sig är på kommunal nivå relativt 

outforskat. Den kunskapsgenomgång som görs i denna studie visar på att forskning 

framförallt gjorts på policynivå samt på ett övergripande organisatoriska plan. Vad som sker i 

verksamheterna saknas det kunskap om, bland annat beroende på bristande dokumentation i 

kommunerna. Forskning visar också på att det råder stora variationer i landet hur man arbetar 

med arbetslösa socialbidragstagare. En annan tendens är att dessa personer selekteras eller 

sorteras in i olika hjälpprogram och att ökade krav på socialbidragstagaren innebär att man för 

att få fortsatt stöd från samhället skall ingå i anvisad aktivitet.   

Denna studie visar på att komponenter som samverkan, selektering, stöd och kontroll är 

centrala när det gäller aktivering av socialbidragstagare. Att implementering av en verksamhet 

är en komplicerad process går också att konstatera utifrån denna studie, bland annat beroende 

på att det ofta är många aktörer inblandade samtidigt. Implementeringsforskning beskriver 

svårigheter med att få politiska beslut att utföras som så som de är avsedda, framförallt i 

organisationer där det arbetar tjänstemän med stort handlingsutrymme.  

Steget befinner sig mitt i en utvecklingsfas där implementeringen pågår. Denna studie har 

således satt ner fingret i en pågående process för att försöka beskriva var verksamheten 

befinner sig i det pågående arbetet. 

 

 

 

 



 4 

Inledning och bakgrund 

Under de senaste decennierna har en aktiveringspolitik etablerats i västvärlden för att komma 

tillrätta med arbetslöshet, långvarigt bidragsberoende och social marginalisering. Medan vissa 

länder varit inriktade på enbart sysselsättning, har Sverige med sin förankring i den så kallade 

arbetslinjen haft tydligt fokus mot integration i arbetsmarknaden (Hedblom 2004:11).  

År 1998 genomfördes en förändring i Socialtjänstlagen som innebar att kommuner och 

stadsdelar kunde införa krav på socialbidragstagare att delta i någon form av aktivering för att 

få fortsatt bistånd. Denna förändring har successivt implementerats i Stockholms stadsdelar 

(Dahlberg, Johansson & Mörk 2008). År 2011 lämnade Skarpnäcks stadsdelsnämnd ett 

uppdrag till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att under 2012 arbeta fram en modell för 

aktivering av långvariga ärenden inom försörjningsstöd (Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 

2011). Resultatet av denna policy ledde till att verksamheten Steget startade i stadsdelen.  

Syftet med denna studie är att beskriva Steget utifrån hur verksamheten är konstruerad och 

organiserad samt hur den implementerats i stadsdelen. Huvudsakligen kommer studien att 

röra sig mellan och inom två områden, implementering samt kommunal aktivering av 

socialbidragstagare. Båda områdena har omnämnts med viss skepticism inom forskning. 

Rothstein (1994:83) refererar till implementeringsforskningen som en eländesforskning och 

konstaterar att ”även implementering av de mest robusta och välkonstruerade åtgärdsprogram 

tenderar att misslyckas”. Vad gäller den kommunala aktiveringen så vet man mycket lite om 

dess effekter då det saknas forskning på området (Nybom 2012:2; Salonen & Ulmestig 

2004:9). Det som tydligt framkommer är att de kommunala variationerna är mycket stora när 

det gäller utformandet av aktiveringsinsatserna och att det som erbjuds till klienterna är 

outforskat, bland annat på grund av bristande dokumentation från kommunerna (Salonen & 

Ulmestig 2004:89).  

Studien är avgränsad till att i första hand beskriva aktivering av målgruppen för Steget, 

vilken är sjukskrivna personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Men studien 

kommer också att göra mer övergripande generella beskrivningar utifrån sammanhangets 

samhälleliga och historiska kontext vad avser aktivering, aktiveringspolitik samt 

bidragstagare. Detta för att bättre kunna förstå sammanhanget och på så sätt få bättre 

förståelse för ämnet.  

Stegets styrgrupp beskriver att verksamheten Steget efter ett års arbete verkar fungera väl, 

men att verksamheten behöver beskrivas och förtydligas ytterligare för att kunna utvecklas. 
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Detta ledde till att stadsdelen gav Ersta Sköndal högskola i uppdrag att genomföra en studie 

av verksamheten under våren 2013, utifrån vilken denna uppsats konstruerats.  

Dagens aktiveringspolitiska situation kan sägas ha sitt ursprung från den ekonomiska 

krisen i början av 1990-talet. Sveriges välfärdsystem påverkades då precis som resten av 

västvärlden på ett genomgripande sätt med massarbetslöshet som en av följdverkningarna 

(Salonen & Ulmestig 2004:15). Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade 

från drygt 50 000 till 200 000 personer mellan åren 1991 och 1994 och under samma tid 

fördubblades socialbidragskostnaderna vilket innebar att kommunernas ekonomi sattes under 

hård press (a.a:15-27). Det arbetsmarknadspolitiska fältet påverkades också av ett flertal andra 

samhällsförändringar under samma period, som ökad invandring, höjda trösklar till a-kassan, 

minskad andel okvalificerade arbeten och en ökad andel högutbildade som kom att konkurrera 

om enklare arbeten (Nybom 2012:1). Ett sätt att hantera denna samhällsförändring var att en 

aktiveringspolitik introducerades i de flesta EU-länderna (Dahlberg, Johansson & Mörk 

2008). Begreppet aktiveringspolitik myntades först i Danmark men fick ganska omgående en 

allmän spridning. EU-kommissionen lyfte fram både begreppet och dess innehåll som en 

viktig del av EU:s så kallade sociala agenda (Olofsson 2007:64). Den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken skiftar i betydelse beroende på vilken nation den implementeras i, 

men det finns dock element som är genomgående för de flesta länder (Salonen & Ulmestig 

2004:11). Bland annat omnämns aktiveringspolitiken som” instrument för individuell 

inklusion och ekonomiskt oberoende, mobilisering av människors resurser och delaktighet på 

samhällsnivå, decentralisering av ansvar från staten till lokala aktörer samt från myndigheter 

till individen” (a.a.).  

Under 1980-talet hävdade Socialstyrelsen och Regeringsrätten att arbetsmarknadspolitik 

för socialbidragstagare inte var en kommunal uppgift utan uteslutande skulle skötas från 

centralt håll (Salonen & Ulmestig 2004:15). Detta kom att ändras drastiskt under 1990-talet 

då Sverige gick in i en utveckling mot decentralisering som har inneburit att kommunernas 

ansvar markant har ökat när det gäller att utforma arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att 

bistå arbetslösa socialbidragstagare. Idag ges ramar och förutsättningar nationellt medan det 

konkreta utförandet sker lokalt, vilket Salonen och Ulmestig menar är ”den specifika 

aktiveringspolitikens kännetecken” (a.a.:15-27). Den centraliserade, detaljerade lagstiftningen 

har med andra ord fått lämna plats åt ramlagar som präglas av allmänt hållna riktlinjer och 

mål (Lindqvist & Borell 1998:10). I en rapport från år 2001 problematiserar OECD 

decentraliseringens innebörder när det gäller implementering av nationella strategier genom 

lokala samverkansinitiativ. I positiv bemärkelse anges lokal kännedom, korta beslutsvägar 
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och en miljö som förenklar samverkan medan brist på samlad kunskap om hur 

arbetsmarknadspolitiken organiseras på lokal nivå är en nackdel (a.a.:17). 

Ett annat skäl varför kommunerna kommit att bedriva en aktiv politik inom 

arbetsmarknadsområdet är att stärka kompetensen hos enskilda för att de skall kunna komma 

ut i arbete eller utbildning och inte längre vara beroende av ekonomiskt bistånd. På så sätt 

uppnås dessutom en målsättning att minska kostnader för kommunerna (SOU 2007:2:235). 

År 1998 ändrades socialtjänstlagen genom att två nya paragrafer infördes. Den första 

paragrafen handlar om socialbidragstagares skyldigheter att delta i någon av socialtjänsten 

anvisad insats, medan den andra tydliggör socialtjänstens rätt att avslå ansökan om 

socialbidrag om klienten inte deltar i föreslagna aktiviteter (Nybom 2012:2). Salonen och 

Ulmestig (2004:45) menar dock att många kommuner redan tidigare utövat motkrav varpå 

lagändringen i viss mån bara anpassades till gällande praxis. Det som skiljer sig mot tidigare 

politiska arbetspolitiska linjer är betoningen på att individer förväntas ta ett större ansvar för 

sin egen trygghet och att individers försörjningsansvar betonas starkare. Följden har blivit 

minskad generositet i ersättningsnivåer. Olofsson (2009:68) beskriver att en annan avsikt med 

denna nya linje är att man tydligare skall kunna skilja mellan bidrag och socialförsäkringar. 

I ett policydokument från Stockholm stad för år 2012 gavs riktlinjer från 

kommunfullmäktige till stadsdelsnämnderna att arbeta med personer som befinner sig långt 

från arbetsmarknaden och att utveckla metoder för att främja återgång till arbete. Syftet skall 

vara att förbereda dessa personer så att de når insatser hos Jobbtorg Stockholm eller Jobbtorg 

resurs, vilka är Stockholm stads gemensamma ingång till stadens olika arbetsmarknads- 

insatser (en mer ingående beskrivning följer under rubriken insatser). Arbetet skall ske i 

samverkan med arbetsmarknadsnämnden (Stockholm stad 2012b). Således lämnade 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd i uppdrag till stadsdelsförvaltningen att arbeta fram en modell 

under år 2012 som syftar till att stödja sjukskrivna personer som uppburit försörjningsstöd 

under lång tid till annan form av försörjning. Skarpnäck stadsdelsförvaltning erhöll för år 

2012 en budget på 1,4 miljoner kronor extra från kommunfullmäktige för att arbeta fram en 

modell och implementera denna i organisationen. 

En önskan om åtgärder kom även från socialsekreterarna på enheten för ekonomiskt 

bistånd på socialtjänsten i Skarpnäck som under en längre tid fört diskussioner hur man på 

bästa sätt skulle kunna jobba med långtidssjukskrivna med försörjningsstöd som enda inkomst 

då något strukturerat arbetssätt inte fanns sedan tidigare. Några av socialsekreterarna valde att 

på djupet börja arbeta med dessa s.k. ”långliggare”. Socialsekreterarna valde ut tre klienter 

var och analyserade klientens livssituation fem år bakåt i tiden och intervjuade dem om deras 
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aktuella situation. I dessa intervjuer framkom att nio personer av tio ville tillbaks till någon 

form av aktivitet. Många hade ingen tidsuppfattning kring hur länge de varit sjuka och flera 

av dessa personer hade skapat sig en ”identitet” som sjuk enligt dem själva, vilken förstärktes 

och vidmakthölls genom fortsatta rutinmässiga sjukskrivningar från sjukvården och utan att 

arbetsförmågan prövats.  

Mot bakgrund av dessa inventeringar inledde avdelningen för individ- och familjeomsorg 

informationsträffar med vårdcentraler samt vuxenpsykiatrin för att informera om resultaten av 

intervjuerna med sjukskrivna med försörjningsstöd och inventeringsresultaten. 

Stadsdelförvaltningen inbjöd samtidigt sjukvården till aktivt samarbete kring motiverade 

patienter/klienter att komma ifrån sin sjukskrivning till arbetsrehabilitering.  

Stadsdelsnämnden godkände i november år 2011 att förstudien Arbetslivsinriktad 

rehabilitering, kunde igångsättas (Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning 2011). Syftet med 

förstudien var således att inom avdelningen för individ- och familjeomsorg utveckla en intern 

modell för hur förvaltningen skall kunna stödja målgruppen, men även att informera och 

utveckla samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen kring dessa personer. 

I en rapport från Sveriges kommuner och landsting (2011) föreslogs att den enskildes bästa 

skall sättas i centrum med krav på tydligare samordning mellan berörda myndigheter såsom 

socialtjänst, arbetsförmedling, sjukvård och försäkringskassa. Rapporten beskriver att man 

med rätta och samtidiga insatser kan få långvarigt sjukskrivna att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Denna rapport föll väl in i stadsdelsförvaltningens egen bedömning vad 

gäller samverkan kring målgruppen där förvaltningen uppfattat att bristande samordning och 

översyn inneburit att ovan nämnda klienter inte fått adekvat stöd och resurser. 

Statistik visade att i augusti år 2011 hade 43,6 % av samtliga personer med 

försörjningsstöd inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning varit aktuella med detta stöd under 

minst 40 månader i sträck (www.statistik.sweco.se). I antal räknat hade stadsdelsförvaltningen 

denna mätperiod 179 personer med försörjningsstöd och som saknade sjukpenninggrundande 

inkomst (SGI). Med dessa siffror placerade sig stadsdelen bland de fem stadsdelar som hade 

högst andel långvariga ärenden med försörjningsstöd i staden. Denna grupp personer var i 

detta sammanhang inte kvalificerade till andra trygghetssystem än ekonomiskt bistånd.  

Metodutvecklaren inom enheten för ekonomiskt bistånd, Kibebe Tsehai, gjorde en 

inventering över samtliga 179 ärenden. Han gjorde också en genomlysning av 

klientunderlagets samtliga diagnoser och ställde dessa mot Socialstyrelsens riktlinjer avseende 

förväntad rehabiliteringsperiod. Undersökningen visade att sjukskrivningsunderlaget i många 

fall byggde på lösa grunder, såsom luddigt ifyllda och oläsliga läkarintyg samt att 



 8 

identifierade medicinska hinder för arbete, studier eller rehabiliteringsinsatser inte gick att 

utläsa i sjukintygen. Andra brister som framkom var att hälften av klienterna inte hade träffat 

sin läkare på över ett år och att sjukintyg ofta fylldes i per automatik av behandlingsansvariga. 

Med bakgrund av dessa inventeringar inledde avdelningen för individ- och familjeomsorg 

informationsträffar med vårdcentraler samt vuxenpsykiatrin för att informera om resultaten av 

intervjuerna med sjukskrivna med försörjningsstöd och om inventeringsresultaten. 

Stadsdelförvaltningen inbjöd samtidigt sjukvården till aktivt samarbete kring motiverade 

patienter/klienter att komma ifrån sin sjukskrivning till arbetsrehabilitering.  

Mot bakgrund av ovanstående ville stadsdelsförvaltningen arbeta fram en samarbetsmodell 

för hur förvaltningen tillsammans med omgivande aktörer som Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och sjukvården skulle kunna stödja sjukskrivna försörjningstagare till 

annan försörjning. 

I samverkan med stadens arbetsmarknadsförvaltning samt utvecklingsenheten på 

socialförvaltningen utvecklar stadsdelsförvaltningen samarbetsmodellen ytterligare. I syfte att 

nå erfarenheter till staden i stort genomgår Steget nu en studie vilket socialförvaltningen 

stödjer ekonomiskt. 

Som beskrivits i inledningen är implementering av nya metoder eller interventioner en 

komplex och snårig process. Bengtsson (2005:19) beskriver att det är många aktörer och 

faktorer inblandade som kan påverka implementeringsprocessen, vilket kan innebära att 

utfallet inte alltid överensstämmer med anledningen till att åtgärder vidtogs från första början. 

Kommunal aktivering av socialbidragstagare är ett outforskat fält där inte mycket finns 

beskrivet vad som faktiskt pågår i verksamheterna vilket Johansson (1998:27) beskriver som 

en ”svart låda”. Med andra ord är det spännande och dessutom angeläget att dessa fenomen 

och processer blir identifierade, belysta och beskrivna ytterligare.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå verksamheten Steget utifrån ett 

implementeringsteoretiskt perspektiv. I detta ingår att beskriva Steget och identifiera interna 

och externa aktörer. Mer specifikt kommer studien att besvara följande frågeställningar: 

• Vad är Steget? 

• Hur är Steget organiserat? 

• Vilka interna och externa aktörer går att identifiera? 

• Vilken är målgruppen? 

• Hur har implementeringsprocessen av Steget hittills fungerat? 

  

Implementeringsteori – ett sätt att förstå 

Det teoretiska ramverket i denna studie är implementeringsteori. Enligt Socialstyrelsens 

definition avser implementering ”de procedurer som används för att införa nya metoder i en 

ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används som det var avsett och med 

varaktighet” (Socialstyrelsen 2012b:2). 

Implementering är i sig ingen ny företeelse. Bland annat har man funnit grekisk och 

romersk litteratur från antiken som handlat om problem kring implementering av samhällen 

och kring krigsstrategier (Hill & Hupe 2002:21). Forskning om implementering är dock ett 

mycket yngre fenomen och pionjärer på området anses statsvetarna Jeffrey L. Pressman och 

Aaron Wilavsky vara (a.a.:44). De publicerade boken Implementation 1973 med den nu så 

ofta citerade undertiteln; How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; or 

Why It’s Amazing that Federal Programs Work At All, This Being a Saga of the Economic 

Development Administration as told by Two Sympathetic Observers who Seek to Build 

Morals on a Foundation of Ruined Hopes. (Sannerstedt 2001:18). 

Boken har blivit en klassiker och beskriver ett projekt vars syfte var att skapa 

arbetstillfällen åt slummens arbetslösa i USA under 1960-talet i vad som president Lyndon B. 

Johnson kom att kalla the War on poverty och som skulle leda till the Great Society. Trots 

politiskt stöd och att pengar fanns tillgängliga så blev projektet ett misslyckande och stora 

förväntningar i Washington blev bryskt krossade bland annat i Oakland (a.a.). Författarna var 

inte särskilt förvånade över utfallet då implementering är en lång och komplicerad process 

med många aktörer och beslutssteg. Hill & Hupe (2002:7) beskriver att kedjan av kausala 

orsakssamband och ömsesidiga relationer ofta är lång och komplex, snarare än kort och 
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överskådlig. Boken kom att bli banbrytande då den framhävde det politiska i förvaltningens 

verksamhet och att författarna vågade uttala något som tidigare inte formulerats, nämligen att 

” det är häpnadsväckande att federala program överhuvudtaget fungerar”(Sannerstedt 

2001:19). 

 Boken fick många efterföljare och kunskaperna om implementering har ökat drastiskt 

sedan dess. Den pessimistiska tonen är dock fortfarande närvarande. Rothstein (2010:83) 

kallar implementeringsforskningen för en ”eländesforskning och en samhällsvetenskapens 

patologi” och refererar till en mängd studier som landar i misslyckanden på grund av 

resursslöseri, oklara politiska målsättningar, olämpliga organisationsformer och oförstående 

eller illasinnade byråkrater. Han nämner ett par orsaker som kan ligga till grund för denna 

pessimism. Dels har implementeringsforskningen i första hand studerat misslyckanden i 

komplexa och svårgenomförbara program då de har ansetts vara mer intressanta än att 

undersöka lyckade implementeringar. En andra orsak är att implementeringsforskningen haft 

en allt för mekanisk och rationalistisk syn på genomförandeprocessen. Rothstein menar att det 

är mycket ovanligt att verksamheter fullt ut lyckas med att genomföra de ursprungliga 

planerna. På grund av mängden av organisationer samt variationsrikedomen av vad som skall 

implementeras är det svårt att lansera en universell implementeringsteori (a.a.:85-91). 

Besluts- och implementeringsprocessen 

Implementering är tidskrävande vilket innebär att det kan ta flera år innan en ny metod 

integrerats. Forskning har visat på att två till fyra år inte är ovanligt (Socialstyrelsen 2012b:6). 

Metodologiskt utgår implementeringsforskningen från två olika riktningar. Antingen i en 

vertikal hierarkisk modell uppifrån och ner, det så kallade top-down perspektivet, eller utifrån 

det motsatta bottom-up perspektivet. Den förra tar sin analytiska utgångspunkt från 

beslutsfattarens avsikter och avser att förklara och beskriva hur programmålen implementeras. 

Den senare utgår från vad som pågår där implementeringen äger rum och från tillämparnas 

handlande samt undersöker huruvida lagen har någon styrande inverkan på verksamheten 

överhuvudtaget (Sannerstedt 2001:87). Alexanderson (2006:27) beskriver att en kombination 

av de båda perspektiven främjar implementeringen. Detta innebär att man från 

beslutsfattarnas position uppvisar målmedvetenhet medan uppslutning, delaktighet samt 

påverkansmöjligheter skall prägla verkställarna (a.a.). 

Besluts- och implementeringsprocessen är problematisk på flera sätt, dels så är det många 

aktörer involverade, där de som svarat för implementeringen inte sällan också har varit med 

och deltagit i utformningen av densamma. Trögheten i komplexa organisationer är ett annat 
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bekymmer. Många gånger har den operativa personalen redan börjat arbeta med de nya 

intentionerna innan det auktoritära beslutet blivit fattat. När det gäller relationerna mellan 

beslutsfattare och tillämpare återkommer framförallt två åtskiljande perspektiv i 

implementerings- forskning; det traditionella perspektivet och det frontlinjebyråkratiska 

perspektivet (Sannerstedt 2001:21).  

 

Det Traditionella perspektivet 

Sannerstedt (a.a.) beskriver att det traditionella synsättet utgår från ett top-down perspektiv, 

vilket innebär att beslutsfattaren styr och att verkställaren genomför beslutet. Grunden för det 

traditionella perspektivet är ett rationalistiskt synsätt där beslutsfattarna förväntar sig att 

åtgärder blir vidtagna och att förvaltningen blir som ett instrument för genomförandet. 

Synsättet används både när styrningens precision förväntas vara hög men också i mer 

komplexa sammanhang, exempelvis vid komplicerade policybeslut (a.a.). 

 

Frontlinjebyråkratiskt perspektiv 

Det engelska begreppet är street-level bureaucrats och har i den svenska kontexten också 

kallats för närbyråkrati, gatubyråkrati och gräsrotsbyråkrati (Hjertner Thorén 2005:3). Teorin, 

som har ett tydligt bottom-up perspektiv, lanserades av Michael Lipsky (1980) och handlar 

om organisationer där samhället möter människor via de professionella, som har till uppgift 

att forma politik till praktik. Exempel på organisationer där man finner frontlinjebyråkrater 

kan vara socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Organisationerna i fråga 

karaktäriseras av att professionella har ett betydande handlingsutrymme i uttolkning och 

tillämpning av lagar och andra socialpolitiska styrinstrument (Nybom 2012:15). Hjertner 

Thorén (2005:7) menar att arbetet med människor i dessa sammanhang är komplexa vilket 

ställer stora krav på tjänstemannen med ständiga prioriteringar och individuella 

hänsynstaganden. Politiker som på policynivå beslutat riktlinjer för verksamheten kan i 

praktiken inte påverka det faktiska arbetet med klienterna då politikerna saknar den 

professionella kompetensen. Detta innebär att politiska beslut inte alltid blir implementerade 

på det sätt som beslutsfattarna initialt avsett. Med andra ord blir det frontlinjebyråkraterna 

som bestämmer socialpolitikens konkreta utformning med klienterna, som exempelvis kan 

handla om att prioritera och fördela service när resurserna är begränsade (a.a.). Sannerstedt 

(2001:23) menar att det inte är orimligt att det är den som besitter den professionella 

kunskapen som skall svara för det löpande innehållet i arbetet med människor och att detta 

istället kan ses som en tillgång. Sannerstedt refererar till Lipsky som menade att 
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frontlinjebyråkraterna förvisso utformar den offentliga politiken, men att detta främst gäller 

innehållet i verksamheten. Politikerna har dock fortfarande kontroll på verksamheten via 

indirekt styrning som kan handla om påverkan av förutsättningarna som tilldelning av resurser 

i form av tjänster och pengar (a.a.). Rothstein (1994:105) är dock mer kritisk och menar att 

detta fenomen är att betrakta som ett demokratins svarta hål. Detta innebär att det är svårt, för 

att inte säga omöjligt, att utfärda något slags ansvar av tjänstemännen på grund av bristande 

insyn i deras arbete och att de ansvariga politikerna egentligen inte vet vad staten faktiskt gör 

med medborgarna. 

Implementeringsproblemet 

Utifrån beslutsfattar- och verkställarrollen delas styrningen in i direkt styrning och indirekt 

styrning. Direkt styrning innebär att beslutsfattaren talar om för verkställaren vad denne skall 

göra medan indirekt styrning innebär att beslutsfattaren kan påverka det direkta arbetet genom 

tilldelning av resurser eller i hur verksamheten skall organiseras. Styrningen kan säga något 

om två aspekter, reliabilitet och rationalitet. Reliabiliteten visar på huruvida verkställaren 

handlat i enlighet med beslutsfattarens intentioner medan rationaliteten handlar om i vilken 

grad resultaten uppnåtts i enlighet med tillämparens önskemål (Sannerstedt 2001:21). 

Implementeringsproblemet innebär att politiska beslut inte genomförs som beslutsfattarna 

avsett, vilket innebär att styrningen från beslutsfattare till verkställare inte har fungerat och 

där besluten inte följs av verkställarna. Med andra ord är reliabiliteten i detta avseende inte 

fullständig (a.a.:28). För att komma tillrätta med detta problem har implementerings- 

forskningen fokuserat på att hitta förutsättningar som bör uppfyllas för att implementeringen 

skall fungera. Rothstein (1994:89) beskriver att detta har inneburit att forskningen är fylld 

med exempel på långa checklistor där man räknar upp faktorer över hur framgång skall nås i 

implementeringsprocessen. Det är framförallt i top-down forskningen som listorna är 

framträdande. Problemet är dock att dessa listor inte säger något om vilka faktorer som är 

viktigare än andra, vilket innebär att man inte vet vad man faktiskt skall göra med dessa 

checklistor. Man har helt enkelt inte lyckats lyfta analysen till mer generella kategorier vilket 

gör att forskningen inte förmår att säga något som praktikerna inte redan är medvetna om 

(a.a.).  

Sannerstedt (2001:29-42) gör ett försök att beskriva ett antal kriterier som skall uppfyllas 

för att lyckas med implementeringen. Dessa riktas mot de olika aktörerna i processen, 

beslutsfattare och tillämpare, på olika sätt. Beslutsfattarna skall uppfylla följande kriterier. 
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• Se till att den direkta styrningen är entydig så att verkställaren inte missförstår 

beslutsfattarens intentioner med beslutet.                                                           

• Se till att den indirekta styrningen är lämpligt utformad. Implementeringsstrukturen 

bör inte vara alltför komplicerad och det skall tydligt framgå vem eller vilka som är 

ansvariga. De som skall implementera bör ha tillräckligt med tid och resurser till sitt 

förfogande för att kunna genomföra beslutet.                                                                    

• Se till att implementeraren gillar beslutet och är motiverad att försöka genomföra det 

enligt intentionerna. Motvilja är en stark indikator på att brister i styrningen kommer 

att uppstå.                                                                                                                       

• Se till att implementeringen går att kontrollera. Det är av vikt att beslutsfattarna får 

information om hur styrningen följs. 

• Se till att externa aktörer inte kan försvåra genomförandet. Dessa kan ha intressen av 

att påverka implementeringen i en annan inriktning än vad beslutsfattaren avsett. 

 

När det gäller vilka villkor som tillämparen skall uppfylla för en lyckad implementering 

refererar Sannerstedt till Lennart Lundqvist som formulerat tre kriterier (a.a.).  

 

• Tillämparen skall förstå beslutet. Detta innebär att den direkta styrningen skall vara 

entydig. 

• Tillämparen skall kunna genomföra beslutet. Detta innebär att det skall finnas 

tillräckligt med resurser ifråga om lokaler, utrustning, personal, pengar och tid för att 

möjliggöra genomförandet 

• Tillämparen skall vilja genomföra beslutet. Om tillämparen förstår beslutet och 

förfogar över tillräckligt med resurser så kommer beslutet att genomföras, förutsatt att 

detta tredje villkor uppfylls. 

 

Rothstein (1994:97) lyfter fram tre huvudkategorier som är avgörande för om reformprogram 

skall gå att genomföra eller ej, istället för att skapa ytterligare en lång, osorterad checklista. 

Dessa är policyutformning, organisering och legitimitet. Implementeringsforskningen har 

visat att det mest väsentliga för att reformprogram skall lyckas är att målen skall vara precisa 

och bygga på kunskap om relationen mellan insatser och resultat. Konstruktionen skall vara 

genomtänkt och anpassad till uppgiftens art och lokala förhållanden. Slutligen menar 

Rothstein att reformen måste ha legitimitet, både hos förvaltning, aktuell målgrupp och hos 
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övriga medborgare (a.a.:93). Markström (2003:57) nämner att man kan styra en 

implementeringsprocess genom att bygga upp och införliva normer hos andra aktörer i 

samhället som på olika sätt berörs av reforminförandet. Detta kan ske genom att bjuda in 

dessa involverade aktörer till samverkan för att de skall känna sig delaktiga i processen.  

När det gäller precisionen i reformen menar Sannerstedt (2001:30) att det inte är ovanligt 

att politiska reformer och lagar är vaga, oklara och motstridiga. Samtidigt skall det tilläggas 

att vaghet i styrning kan vara nödvändigt då tjänstemän med betydande yrkeskunskap bör ges 

handlingsfrihet för att kunna hantera nya och oförutsedda händelser beslutsfattarna inte 

kunnat ta hänsyn till initialt när utformningen skedde. Utifrån detta går det exempelvis att 

förklara ramlagskaraktären hos socialtjänstlagen. 

Metod och forskningsansats 

Studien har genomförts genom att använda kvalitativa metoder med en deskriptiv och 

tolkande ansats. Enligt Larsson (2005:91) handlar en kvalitativ forskningsstrategi om 

individens eller aktörens skrivna eller verbala utsagor samt observerbara handlingar. 

Forskaren försöker fånga in den andres upplevelser och se världen från dennes perspektiv och 

nå kunskap om individens subjektiva upplevelser (a.a. 92). Den deskriptiva ansatsen innebär 

att beskriva nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden (Kvale 

1997:36). Syftet har varit att beskriva Steget och få en empiriskt grundad förståelse för hur 

verksamheten implementerats, hur den är organisatoriskt konstruerad samt att identifiera 

målgrupp och de interna och externa aktörerna. Studien bygger på intervjuer med styrgrupp 

och övrig personal inom Steget samt interna och externa aktörer. Förutom data från intervjuer 

analyseras interndokument som verksamhetsplaner, projektbeskrivningar, informationsblad, 

broschyrer och foldrar. Trygged (2005:226) menar att genom att använda olika källor så blir 

bilden av organisationen fylligare och mer heltäckande. Implementeringsteorin har fått stå 

som ram för studien vilket får anses vara relevant för att få förståelse för hur verksamheten 

installerats. Då implementering i sig är förenat med svårigheter (se teoriavsnittet i denna 

studie) kan ett implementeringsteoretiskt perspektiv hjälpa till att belysa skevheter och 

komplikationer som lätt uppstår i denna process. Larsson (2005:96) beskriver att en strategi 

att analysera data kvalitativt är att deduktivt belysa dessa mot bakgrund av ett eller flera 

analysperspektiv. Då studien utgår från befintliga teorier som ligger till grund för tolkning och 

analys är perspektivet att anses som deduktivt. 
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Denna uppsats har konstruerats utifrån en redan befintlig och pågående forskningsrapport 

vilket är viktigt att uppmärksamma. Arbetet är således ett uppdrag från Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning men också ett led i en akademisk utbildning.  

Intervjuer 

Studien har genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vissa intervjuer med 

medlemmar i styrgruppen har också varit av mer ostrukturerad karaktär. Bryman (2009:301) 

menar att dessa kan liknas vid vanliga samtal. Kvale (1997:197) gör en distinktion mellan 

informanter, som beskrivs som vittnen av begreppslig kunskap och empiri, samt 

intervjupersoner som representanter för föremål och analys. Intervjupersonerna i studien är att 

betrakta som informanter. Vissa möten med styrgruppen har varit att betrakta som 

informationsträffar då ny information har inhämtats eller då dokument har analyserats 

tillsammans med personalen.  

De semistrukturerade intervjuerna har byggt på en intervjuguide (Bilaga 1) med några få 

övergripande teman som haft för avsikt att täcka in områden som behövt besvaras. 

Intervjupersonen har då kunnat utforma svaren på sitt eget sätt. Denna flexibilitet har varit av 

vikt då jag ämnat fånga in beskrivningar och undersöka informanternas upplevelser och 

uppfattningar för att på så sätt förstå mer kring konstruktionen av verksamheten. Jag har inte 

haft för avsikt att styra intervjun då jag anser att spontaniteten är av vikt för att inte förlora 

viktig information. Kvale (1997:38) menar att målet med intervjun är att förtydliga de många 

gånger mångtydiga och motsägelsefulla beskrivningar som den intervjuade ger uttryck för. En 

styrka med utformningen har inneburit att det också varit möjligt att ställa följdfrågor och att 

upprepa redan ställda frågor i kontrollsyfte. Informanterna inom Stegets styrgrupp kan inte ses 

som objektiva, det har därför varit viktigt att belysa studien från fler håll genom att undersöka 

omgivningens upplevelser samt att problemet belyses från fler håll än bara utifrån 

styrgruppens medlemmar. Att i analysen belysa flera olika perspektiv som informanternas 

yrkestillhörighet, teoretiska utgångspunkter och samarbeten gör det möjligt att 

uppmärksamma intressanta skillnader. Samtliga intervjuer har skett på informanternas 

arbetsplatser. Intervjuer skedde dels enskilt med projektledaren för Steget, med Stegets coach 

samt med behandlingsansvarig från Psykiatri södra Stockholm. De två arbetskonsulenterna i 

Steget intervjuades tillsammans, socialsekreterargruppen intervjuades som grupp och tre 

personer i ledningsgruppen på MIRA intervjuades tillsammans.  Med styrgruppen har 

tidsramen varierat mellan en till två timmar, övriga intervjuer har pågått i ca en timme. Tider 

har bestämts via telefon eller e-post. Under intervjuerna har jag föredragit att föra 
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anteckningar då jag bedömt att de teman jag velat belysa har varit möjliga att hantera med 

detta dokumentationssätt. Direkt efter varje intervju har jag mer noggrant skrivit ner vad som 

framkommit och antecknat egna tankar och reflektioner från intervjun. 

Urval och avgränsning 

Informanterna är strategiskt utvalda och sammanlagt har 18 personer intervjuats.  

Styrgruppens sammansättning och kunskaper var de som initialt bedömdes kunna ge relevant 

information för att kunna svara på studiens teman. Under studiens gång har dock ytterligare 

information bedömts behöva inhämtas för att fördjupa och bredda förståelsen för 

verksamhetens uppbyggnad och implementeringsprocessen. I detta skede har styrgruppen 

bidragit till att övriga medlemmar i Steget samt interna och externa aktörer kunnat kontaktas. 

Kontakten med dessa nya informanter har i sin tur lett till att ytterligare personer gått att få tag 

i. Således har ett snöbollsurval också använts. Bryman (2009:115) beskriver urvalsmetoden 

med att forskaren utgår från ett mindre antal personer som är relevanta för sin studie för att 

sedan genom dessa initiala kontakter komma i kontakt med ytterligare respondenter. Lilja och 

Larsson (2005:305:112) menar att det är av vikt att man lyssnar på andra personer i 

organisationen än ledningen för att förstå den komplexa organisationens dynamik och dess 

processer. Det är inte otänkbart att den inhämtade informationen skiljer sig åt, vilket till 

exempel kan ha att göra med vilken position informanterna har i organisationen eller vilken 

relation man har till densamma (a.a.).  

Det har dock inte varit möjligt att täcka in samtliga interna eller externa aktörer på grund 

av den begränsade tidsramen för studien. Initialt var tanken att läkare från psykiatrin skulle 

intervjuas men detta gick inte att genomföras då de avböjde intervjuer på grund av egen 

tidsbrist.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet svarar på frågan om man mäter det man avser att mäta eller i ett bredare perspektiv i 

vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. Reliabilitet avser 

en studies stabilitet och pålitlighet (Larsson 2005:294). Den kvalitativa forskningen är befäst 

med vissa problem när det gäller validiteten och reliabiliteten. Eftersom man inte gör någon 

direkt mätning i den kvalitativa forskningen utan mer är ute efter att upptäcka och beskriva 

fenomen blir det svårt att fastställa reliabiliteten. På samma sätt blir det svårt att diskutera 

validiteten då kvalitativ forskning ofta är induktiv och skall således leda till begrepp. Med 

andra ord finns det då inga färdiga begrepp att mäta (Larsson 2005:30). Lilja & Larsson 
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(2005:330) beskriver dock att man uppnår en mångdimensionell och nyanserad beskrivning 

av organisationen genom att använda olika trianguleringsstrategier vilket kan innebära att 

man använder sig av flera metoder i sin studie. Genom att i den kvalitativa studien intervjua 

personer i olika rollpositioner till den befintliga organisationen, såsom ledningsgrupp, chefer 

på mellannivå, socialsekreterare och externa aktörer, samt att analysera olika dokument, 

menar jag att en triangulering av datakällor uppnås. Larsson (2005:117) beskriver att 

triangulering stärker både validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ undersökning. 

Validiteten i kvalitativ forskning är kopplad till forskarens hantverksskicklighet, vilket 

innebär att studien är beroende av forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 

tolka sina egna upptäckter (Kvale 1997:218-220). Genom att kontinuerligt ha återkopplat 

frågeställningar till informanterna, framförallt i styrgruppen, så menar jag att studiens validitet 

utifrån ovanstående beskrivning har stärkts. Intervjuerna behöver vara formulerade så att man 

kvalitativt fångar in det som man har för avsikt att fånga in (Kvale 1997:116). Öppenheten i 

frågorna och att de var få i antal har underlättat detta. Reliabiliteten hänför sig till resultatens 

konsistens och inre logik (a.a.:213). Detta kan uppnås genom att fråga flera frågor på samma 

tema och undersöka konsistensen på svaren, vilket gjordes.  

Generaliserbarheten rör den utsträckning i vilken mening resultatet kan generaliseras till 

andra miljöer. Generaliserbarheten när det gäller det kvalitativa perspektivet är ofta kritiserad 

i forskarsammanhang då man bland annat menar att personer som intervjuas i en kvalitativ 

undersökning inte kan vara representativa för en population (Bryman 2002:270). Istället skall 

resultaten i den kvalitativa forskningen generaliseras till teori och inte populationer, vilket 

innebär att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som är av vikt vid bedömningen av 

generaliserbarheten. Till skillnad från den kvantitativa forskningen som strävar efter att kunna 

generalisera data till en population är den kvalitativa forskningen istället inriktad på att förstå 

beteenden och åsikter i den kontext där undersökningen genomförts (a.a.:373). Denna studie 

är avgränsad till att beskriva en verksamhet i dess kontextuella sammanhang.  

Etiska överväganden 

Studien har utgått från och nogsamt beaktat Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor samt från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). 

Följande etiska aspekter har beaktats: 

Informationskravet: Informanterna kontaktades i samtliga fall initialt via telefon. Vid detta 

tillfälle informerades de om studiens innehåll, vad syftet är och hur informationen kommer att 

användas. I de fall som fler personer skulle komma att delta vid själva intervjutillfället 
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förbereddes de av personen som initialt informerats. Vid intervjutillfället gavs åter 

ovanstående information till samtliga informanter för att säkerställa att alla får samma 

information samt att alla får möjlighet att ställa eventuella frågor om studien.  

Samtyckeskravet: Innan varje intervju informerades informanterna om att deltagandet är 

frivilligt och att de kunnat dra sig ur närhelst de önskat. De har också fått tillgång till 

forskarens kontaktinformation så att det funnits möjlighet att i efterhand korrigera information 

och medverkan, inom rimlig tidsgräns. 

Konfidentialitetskravet: Samtliga personer i Steget gav sitt samtycke till att namnges och 

presenteras i studien. Övriga informanter är avidentifierade. Det har inte heller varit ett syfte 

med denna studie att inhämta känslig information av personlig karaktär eller privata data, utan 

endast övergripande information om hur organisationen är konstruerad. 

Nyttjandekravet: Samtliga informanter är informerade om ändamålet med studien. Den 

kommer dels att utmynna i en forskningsrapport, dels i en kandidatuppsats. Inga andra 

ändamål kommer att bli aktuella. Samtliga informanter har gett sitt samtycke till detta. 

 

Tidigare forskning kring aktivering av socialbidragstagare 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning av för Steget relevanta data att redovisas.  För att 

finna relevant litteratur har litteratursökning genomförts via Internets Google Scholar, Ersta 

Sköndals bibliotekskatalog, Libris samt databaserna Academic Search Premier och Diva. De 

sökord som använts har varit aktivering, aktiveringspolitik, samverkan, workfare samt 

wellfare-to-work. Socialstyrelsen samt IFAUS (Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering) har också databaser som bidragit med värdefull data till studien. Sökning har 

också genomförts på ett mer osystematiskt sätt genom att manuellt följa upp andra studiers 

referenslistor. Denna metod har visat sig vara mest framkomlig. Detta avsnitt kommer att visa 

att forskning på detta område är bristfälligt, vilket innebär att forskare på detta fält tenderar att 

referera till samma studier. Sökningen blir så att säga ”mättad”. För att studera forskningen så 

har jag således dels använt mig av primärkällor men också dels genom att studera 

sekundärkällor. Jag har på så sätt kunnat jämföra vad olika forskare har skrivit om samma 

studier.  

Många forskare menar att det i stor utsträckning saknas kunskap inom det aktiverings- 

politiska området och att man vet mycket lite om effekterna av aktiveringsprogrammen för 

socialbidragstagarna samt för de som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Framförallt 
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är det på individnivå som få studier är gjorda (se bl.a. Giertz 2004:157, 208; Nybom 2012:2, 

Salonen & Ulmestig 2004:9). Mörk (2011:29) beskriver att det saknas dokumentation om vad 

som ingår i åtgärderna samt vilka som deltagit i dessa. Ett problem är att det är svårt att få 

insyn i kommunernas arbete då Riksrevisionen inte har befogenhet att granska dessa då detta 

sköts av den kommunala revisionen (a.a.). 

Internationell aktiveringspolitik  

Nybom (2012:7) noterar att en andra våg av aktiveringspolitik framträtt under den senare 

delen av 2010-talet. Om den första var orienterad mot förstärkta krav på att arbetslösa skall 

delta i aktivering, så är den andra tendensen att man skall fokusera på betydelsen av 

samarbete mellan olika aktörer runt klienten, som arbetsförmedling, socialtjänst och 

försäkringskassa. Andra skillnader mellan de båda vågorna är att den första vågen anpassade 

förhållanden till lokala förhållanden, medan den andra vågen tenderar att recentraliseras vilket 

innebär att ansvaret för aktivering återförs till staten. 

Nybom delar in forskningen i tre spår, aktivering på policynivå , aktivering i 

organisationer och aktivering på individnivå. Nybom finner att ett genomgående tema i 

policyforskningen fokuserar på huruvida förstärkta krav på motprestationer för att få bidrag 

underminerar medborgarskapet och huruvida medborgarskapet förändras från att bygga på 

sociala rättigheter till att bygga på kontrakt. Hon gör en uppdelning mellan de 

aktiveringspolitiska modellerna Labour Market Attachment och Human Resource 

Development. Den förra symboliserar i detta sammanhang ”en piska” och kännetecknas av en 

negativ aktivering genom jobbaktivering, medan den sista ses som ”en morot” och betraktas 

som positiv och motiverande genom resursaktivering. Jobbaktiveringen, vars engelska 

begrepp är workfare, innebär att man vill få ut socialbidragstagaren i vilket arbete som helst 

så fort som möjligt, vilket syftar till att göra socialbidraget mindre attraktivt. Resursaktivering 

syftar till att öka individens resurser för en långsiktig förankring på arbetsmarknaden (a.a.:35).  

Salonen & Ulmestig (2004:11) beskriver att västvärlden generellt går mot en aktivare 

arbetsmarknadspolitik. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken får skiftande betydelse beroende 

på vilken nation den implementeras i men det finns dock element som är genomgående för de 

flesta länder. De nämner bland annat aktiveringspolitiken som instrument för individuell 

inklusion och ekonomiskt oberoende, mobilisering av människors resurser och delaktighet på 

samhällsnivå, decentralisering av ansvar från staten till lokala aktörer samt från myndigheter 

till individen.  
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I en internationell genomlysning av aktiveringsprogrammens effekter beskriver Bloom och 

Michalopoulos (2001) en översikt av 26 program i nio nordamerikanska delstater som 

genomfördes under en period av tio år. Denna studie visade att sannolikheten att få jobb 

ökade och att biståndsberoendet minskade men att det i slutändan inte påverkade deltagarnas 

ekonomiska situation. Detta berodde på att även om inkomsten från arbetet ökade så 

neutraliserades ökningen av minskade bidrag. Störst framgångar hade program som 

kombinerade utbildningsåtgärder med så kallade jobbsökaraktiviteter ( job-first). 

I Norge har Dahl (2003) visat på att aktivitetsprogram för socialbidragstagare inte har 

något positivt samband när det gäller möjligheter att få arbete på ett generellt plan, men att det 

går att finna vissa positiva effekter hos enstaka subgrupper. Goda effekter av 

aktiveringsinsatser gick att finna hos långvariga bidragstagare, såvida de inte var 

ensamstående mödrar eller invandrare. För ungdomar kan dock aktiveringsinsatser ha en 

negativ inverkan. Man studerade också fenomenet creaming, vilket studien inte visade 

tendenser på att det förekom (SOU 2007:2).  

I Nederländerna beskriver Mörk (2011) att långtidsarbetslösa med ekonomiskt bistånd 

måste söka jobb aktivt. Lever man inte upp till dessa krav eller på något sätt bryter 

överenskommelser med socialkontoret, vilket kan innebära att man fyller i en blankett på fel 

sätt, så riskerar personen att förlora sitt bidrag en viss tid. Resultat visar att dessa sanktioner 

ökar övergången till arbete och har störst effekt för kvinnor. 

Lödemel & Trickey (2000) har i en studie av sju europeiska länder konstaterat att dessa 

länder utgår från två olika positioner. Den första positionen utgår från ett intresse att 

förebygga social exklusion och anser att samhället har ett ansvar att integrera människor. Den 

offentliga välfärden bör utifrån denna position byggas ut. Frankrike nämns som ett exempel. 

Den andra positionen utgår från att motverka beroendekulturer. Arbetslöshet tolkas som ett 

individuellt problem. Människor blir bidragsberoende och passiva varpå motprestation bör 

krävas för att få socialbidrag och som exempel nämns Norge. 

Kommunal aktivering 

I en omfattande studie av 800 aktiveringsprogram konstaterar Salonen & Ulmestig (2004) att i 

stort sett ingen kunskap fanns kring huruvida dessa program förbättrar deltagarnas chanser till 

självförsörjning. Det saknades kunskap kring hur många socialbidragstagare som var aktuella, 

vilken problematik som förelåg och hur länge de varit aktuella, med andra ord stor brist på 

systematisk uppföljning. Studien visar på mycket stora skillnader i kopplingen mellan 

socialbidragshandläggningen och arbetskrav i landets kommuner. Åtgärderna skiftar 
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exempelvis i storlek, huvudmannaskap och i ekonomi. Den stora variationen och de olika 

förutsättningarna i kommunerna kan innebära ett stort antal möjliga utfall av insatser för den 

enskilde. Enligt författarna hänvisas arbetslösa in i system där försörjningen tilldelas enligt en 

godtycklig logik med bristande insyn och låg rättsäkerhet. De arbetslösa är alltså helt 

avhängiga vad som erbjuds lokalt oavsett kvalité och utformning. I studien identifierar de tre 

förhållningssätt som kommunerna uttrycker. Den första kategorin är kommuner som ser 

försörjningsstöd som ett socialt problem. Den andra kategorin ser försörjningsstöd som både 

arbetslöshetsersättning och socialt problem medan den tredje kategorin ser försörjningsstöd 

som arbetslöshetsersättning. 

Hedblom (2004) beskriver i sin avhandling Aktiveringspolitikens Janusansikte, olika 

differentieringsmönster som uppstår i de lokala variationerna av aktiveringspolitiken. 

Undersökningen utfördes i fyra stadsdelar i Malmö och inriktade sig på invandrade kvinnor 

och män utanför arbetsmarknaden. I studien framkommer tre typer av differentiering. En 

pragmatisk, som bygger på få slussar och få kategorier av klienter med relativt stor autonomi 

för klienten och en funktionell bedömning av individens faktiska kompetens. Denna modell 

visade sig bidra till en positiv utvecklingsprocess mot arbetsmarknaden för klienten. En andra 

differentieringsansats är den stereotypa. Denna är mer problematisk då endast de som står 

nära arbetsmarknaden kom i åtgärder som kan tänkas leda till inkludering på den samma. Här 

bygger ”sorteringen” av klienter på stereotypa föreställningar. Studien visar på att normativa 

och moraliska värderingar påverkar bedömningen av hur resurser skall fördelas samt i vilken 

omfattning aktivitetskraven skall ställas i denna modell. Modellen karaktäriseras av 

”creaming” vilket innebar att bland annat muslimska kvinnor prioriterades bort. Männen hade 

dock högre krav på sig generellt med tydligare riktlinjer medan kvinnorna hade mer vaga 

förutsättningar att förhålla sig till vilket också innebar att det var lättare att ”sköta sig”. Att 

man tog egna initiativ betecknades som misskötsel och personen kom då att betraktas som 

svår. En tredje differentieringsmodell är den professionella. ”Sorteringen” av klienterna 

baserades på dennes behandlingsbarhet vilket avgjordes utifrån den kunskap de professionella 

förde med sig och klientens hinder ansågs vara något som måste behandlas. Den stadsdel som 

utmärks av denna modell delade in klienterna i väntrumskategorin, de behandlingsbara och 

de återremitterade. Stegen skall gås igenom i tur och ordning och innehöll fyra typer av 

praktikplatser av varierande svårighetsgrad. Väntrumskategorin innebar att klienterna 

antingen var färdigbehandlade, men fick trots det inget arbete, eller de som inte var redo för 

behandling. Klienterna blev definierade i tre steg, steget in, rusta samt steget efter. I denna 

stadsdel rådde ett starkt aktivitetskrav där arbetslinjen var rådande. Den professionella 
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kategorin hade stora likheter med den danska typen av aktiveringspolitik som mer är inriktad 

på att motverka passivitet än att inkludera individer på arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis visar studien på ett antal förutsättningar för att handläggningen av 

aktiveringspolitiken skall kunna bidra till inkludering på arbetsmarknaden. Differentieringen 

bör vara begränsad i så stor utsträckning som möjligt och utföras på en byråkratisk och 

pragmatisk grund. Det skall finnas ett generöst förhandlingsutrymme och klienten skall 

erbjudas resurser som är adekvata i förhållande till dennes kompetens och önskemål. 

I en avhandling som analyserade aktivering av socialbidragstagare konstaterar Nybom 

(2012:64) att aktiveringen varierar i alla avseenden. Den varierar mellan kommuner, i innehåll 

och mellan grupper. Variationen i aktiveringspolitiken återspeglar mönster och logiker bortom 

organisationen av socialbidragsarbetet vilket bland annat innefattar socialarbetarnas 

stereotypa uppfattningar om olika grupper. Som exempel kan nämnas att problem som är 

familjerelaterade inte kopplas till män men ofta lyfts upp i relation till bedömningen av 

problem som föreligger hos kvinnor. Ett annat mönster är att aktiveringsinsatser är svagt 

kopplade till klienternas försörjningshinder. Det vanligaste hindret är brist på 

arbetslivserfarenhet och utbildning, trots detta fick endast en femtedel av studiens klienter 

insatser som syftar till att förbättra dessa brister. Ett ytterligare mönster visar på ett passivt 

förhållningssätt hos socialarbetarna. Av studiens klienter som fick aktivering träffade 40 

procent sin socialsekreterare varannan månad eller mer sällan, medan andra hade stödjande 

samtal någon gång under året.  

Nybom identifierar ett antal logiker i sin avhandling när det gäller aktiveringen av 

arbetslösa hos socialtjänsten. En könslogik som innebär att män främst får jobbaktivering trots 

avsaknad av resurser som utbildning och arbetslivserfarenhet och att män i större utsträckning 

är föremål för sanktioner, detta trots att det föreligger samma förutsättningar som hos 

kvinnorna. Kvinnor får generellt mindre aktivering och sällan sanktioner. Närvaron av en 

arbetstestlogik innebär ett upprätthållande av fattigvårdstraditionen där den nödställdes 

arbetsvilja var avgörande för att få hjälp. I detta avseende tenderar män att uppfattas som 

”ovärdiga” och kvinnor som ”värdiga” bidragstagare.  

Avhandlingen gav ett visst stöd åt att en framgångslogik återspeglades i tillämpningen av 

aktiveringen. Detta innebär att socialtjänsten som en fronlinjebyråkrati behöver uppfattas som 

legitim mot omvärlden vilket leder till att de klienter som uppfattas ha bäst utsikter att få 

arbete anvisas till aktiveringsinsatser, vilket återigen beskriver fenomenet creaming. Det 

fanns dock ett motsatt resultat som visade att klienter med goda resurser fick klara sig själva 
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och att insatserna istället riktades mot dem som befann sig längst från arbetsmarknaden. I det 

här sammanhanget benämns detta som behovslogik. 

Nybom lyfter fram två kombinationer som verkar ha en avgörande påverkan vad avser 

aktivering av socialbidragstagare. Resursaktivering och sanktioner verkar kunna leda till 

arbete eller sysselsättning medan kombinationen jobbaktivering och sanktioner verkar leda till 

fortsatt socialbidrag. 

I en enkätundersökning från SOU (2007:2) som gick till Sveriges samtliga  kommuner 

ville man undersöka vilka insatser som kommunerna erbjuder när det gäller 

aktiveringsinsatser. Undersökningen visade att nästan 80 procent av kommunerna anordnar 

praktik för enskilda. Andra vanliga aktiviteter var SFI (svenska för invandrare), coacher samt 

arbetsprövning. Många av insatserna visade sig likna de som erbjöds av arbetsförmedlingen. I 

en undersökning av revisionsbyrån KPMG framkommer att aktivering är betydelsefullt för 

individer med ekonomiskt bistånd. En orsak är att den positiva självbilden ökar i och med 

aktiveringen. Kommunerna beskriver att det är viktigt att ge individen möjlighet till en stegvis 

förflyttning mot arbetsmarknaden. Många kommuner arbetar enligt följande ordning; 

Identifiering av resurser och motiveringsarbete, träningsprogram samt motiveringsarbete, 

prövning av arbetsförmåga inom den interna verksamheten, matchning mot extern praktik och 

det slutliga är att lösningen skall vara långsiktig snarare än att så snabbt som möjligt få ut 

klienten i arbete (a.a.). 

Några studier framhålls särskilt när det gäller beskrivningar av aktiveringsprogram i 

kommunerna.  

Giertz (2004) utvärderade åtta lokala aktiveringsinsatser i Malmö med matchad 

jämförelsegrupp. Studien visade på begränsade effekter när det gället deltagarnas inkomster 

samt på övergången till arbete. Han refererar också till och gör jämförelser med utvärderingen 

av Uppsalamodellen, vilken beskrivs nedan, som visade på samma resultat. Giertz menar dock 

att aktiveringsprogram inte behöver vara verkningslösa. Även om de två program som det 

refereras till inte visar på någon positiv effekt så kan det finnas program som inte är 

utvärderade som kan fungera mer tillfredsställande. Utvärderingar av aktiveringsprogram 

visar på begränsad inverkan och dessa program är i sig inte tillräckliga för att motverka 

marginalisering utan behöver kombineras med strukturella riktlinjer. Slutligen så ansluter sig 

Giertz till de forskare som anser att dagens aktiveringspolitik inte väsentligt skiljer sig från 

systemet under fattigvården. Bara de som visar att de är villiga att arbeta kvalificerar sig för 

stöd från samhället.  
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En utvärdering av Uppsalamodellen (Milton & Bergström 1998) visar att personer med 

ekonomiskt bistånd i verksamheten inte hade bistånd kortare tid eller ökade sina chanser till 

arbete i större utsträckning än en jämförelsegrupp från en annan stadsdel i Uppsala. Vidare 

framkom att 43 procent av klienterna återkom med en ansökan om ekonomiskt bistånd inom 

ett år efter att de avskrivits från verksamheten. Studien gav inte heller stöd för att modellen 

sänkte bidragskostnaderna. Modellen är ett exempel på den nationella och internationella 

trend som betonar arbetslinjen och det individuella ansvaret. Den ämnar göra bidraget mindre 

attraktivt och mer svåråtkomligt genom högre krav och motprestationer. Uppsalamodellen har 

beskrivits bidra till positiva förändringar i människors liv å ena sidan, men har å andra sidan 

kritiserats för att människor förnedras och att de ställs inför omöjliga krav. 

Studierna från Uppsala och Malmö är de enda som framställs ha genomförts med 

kontrollgrupper. 

Hjertner Thorén (2005) utvärderade verksamheten Jobbcentrum i Skärholmen och visade 

sammanfattningsvis på att aktiveringspolitik inte nödvändigtvis underlättar ingången till 

arbetsmarknaden utan snarare fokuserar på att kontrollera klienternas berättigande till 

socialbidrag. Modellen bygger på ett nära samarbete mellan socialsekreterarna i stadsdelen 

och coacherna på Jobbcentrum. Syftet med modellen är att öka deltagarnas möjlighet att få ett 

arbete, se till att de söker arbete på rätt sätt samt att kontrollerar att bidragstagarna inte utför 

svartarbete. Modellen beskrivs bestå av en kombination av många metoder snarare än egna 

utarbetade dito. Resultatet visar att klienterna remitteras utan särskilda individuella 

bedömningar och att de erbjuds aktiviteter som finns tillgängliga för tillfället och inte baserat 

på individuella behov. Klienterna är ej frivilliga utan ”tvingade” att ingå i programmet då de 

annars blir av med sitt bidrag, vilket också gäller om de skulle få för sig att överklaga eller 

avvisa aktiveringskravet. Studien visar också att vissa insatser kan hjälpa klienter att komma 

ut på arbetsmarknaden men detta gäller främst de som står närmast arbetsmarknaden vilket 

studien analyserar som bekymmersamt då socialtjänsten skall arbeta med de mest 

marginaliserade. Vidare konstateras att det finns en negativ attityd gentemot 

Arbetsförmedlingen vilket är problematiskt då Socialtjänstlagen föreskriver att socialtjänsten 

bör samarbeta med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetslösa klienter. Resultatet visar 

också på en diskrepans mellan verksamhetsbeskrivning och vad som observeras i studien. 

Aktivt arbetssökande beskrivs vara en huvudsysselsättning men deltagarnas medverkan 

präglas snarare av passivitet. Personalen menar dock att detta inte är något problem utan 

fungerar som ett verktyg för att öka motivationen till arbete. 
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I en undersökning av Dahlberg, Johansson & Mörk (2008) studerade man hur införandet av 

aktiveringskrav genom obligatorisk närvaro på de så kallade Jobbtorgen påverkade 

anställning, löne- och socialbidragsinkomster i Stockholm. Resultatet visade på positiva 

effekter i form av lägre socialbidragstagande och högre sysselsättning, framförallt i utsatta 

grupper som ungdomar i åldern 18-25 samt för individer födda utanför västvärlden. 

I en rapport från Sveriges kommuner och landsting, Gör rätt från dag ett (2011), kartlägger 

man gruppen sjuka med ekonomiskt bistånd. Studien visar på ett tydligt samband mellan 

bidragsberoende och avsaknad av anställning och att ett långvarigt beroende av ekonomiskt 

bistånd förstärker utanförskap och försämrar möjligheter till arbete. I studien framkommer att 

de läkarebedömda sjuka är de som har störst behov av att få en bättre förankring på 

arbetsmarknaden eller en annan försörjning än ekonomiskt bistånd. Målet i arbetet med 

målgruppen bör vara en förstärkt arbetsmarknadsanknytning där samordnande insatser är av 

vikt och att ansvaret för denna samordning skall ligga hos försäkringskassan då det bedöms 

att socialtjänsten inte har möjligheter att initiera detta.  

I en sammanställning av effekterna av aktivering i kommunerna konstaterar Mörk (2011) 

att man genom att tvinga biståndstagare in i aktiveringsinsatser åstadkommer två saker. Man 

gör det mindre attraktivt att ta emot bistånd och åtgärderna ökar möjligheterna att hitta arbete. 

I bägge fallen förväntas biståndstagandet minska och sysselsättningen öka. För ungdomar har 

förmodligen kravet fungerat i avskräckande syfte. Det som fortfarande är höljt i dunkel är 

exakt vilken typ av aktivering som faktiskt fungerar. Empiriska studier visar dock tecken på 

att sannolikheten att få jobb ökar via en intensifierad förmedlingsverksamhet eller en förstärkt 

förmedlarinsats samt genom att förbättra produktiviteten via utbildning och praktik. En fråga 

som aktualiserats är huruvida Jobbtorgen och liknande åtgärder bryter mot Socialtjänstlagen 

då man konstaterat att man i Landskrona använt aktiveringskrav för flitigt. Slutligen 

konstaterar Mörk att mottagarna av ekonomiskt bistånd har kontakter med en mängd aktörer 

vilket försvårar situationen för den hjälpsökande ytterligare. Att följa Norges spår, den så 

kallade NAV-reformen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) med att skapa en myndighet där 

alla aktörer är samlade skulle vara ett sätt. Dock konstaterar implementeringsstudier av den 

norska modellen att omorganiseringen tar tid och är problematisk (a.a.). 

Resultat 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att redovisas. Resultatet kommer att 

presenteras i tre delar där den första delen består i en beskrivning av hur Steget är organiserat 

och strukturerat vad gäller personalsammansättning samt personalens respektive funktion. 
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Vidare kommer externa aktörer som varit aktuella under implementeringsprocessen och som 

nu Steget samverkar med att beskrivas. Slutligen kommer också målgrupp, finansiering samt 

Stegets syfte och mål att tydliggöras. I den andra delen kommer framträdande komponenter 

och beståndsdelar i verksamheten att presenteras. I varje metod som implementeras finns 

delar som utgör essensen av metoden. Dessa kärnkomponenter är viktiga att belysa för att få 

förståelse för metoden och för att den skall användas på det sätt som är avsett (Socialstyrelsen 

2012b:8).  Resultatavsnittets tredje del kommer på ett djupare plan analysera och belysa olika 

fenomen som framkommit i studien, kopplat till utsagor från informanter och 

implementeringsteorier.  

Kort om stadsdelen Skarpnäck 

Skarpnäck är ett stadsdelsområde i söderort i Stockholms kommun med ett invånarantal på 

44 572 personer år 2012. Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna, Hammarbyhöjden, 

Björkhagen, Enskededalen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäcks gård, Flaten, Orhem och 

Skrubba. Vid gränsen i öster mot Nacka kommun och stadsdelen Älta börjar Nackareservatet. 

Området började byggas på 1920-talet med villor i Enskededalen och småhus i västra 

Skarpnäcks gård. På 1930-talet byggdes områdets första flerfamiljshus i Hammarbyhöjden. 

Björkhagen, Kärrtorp och Bagarmossen bebyggdes på 1940- och 1950-talet. Skarpnäcksfältet 

inom Skarpnäcks gård bebyggdes på 1980-talet. 

År 2011 var 1 060 personer arbetslösa i Skarpnäck vilket är 3,4 % av befolkning i länet. I 

riket var 42 700 arbetslösa vilket utgör 8,4 % av befolkningen i stort. 1 717 personer uppbar 

ekonomiskt bistånd vilket är 3,9 % av befolkningen i länet medan 418 039 personer hade 

ekonomiskt bistånd i hela riket, vilket är 4,4 % av hela populationen. När det gäller personer 

med utländsk bakgrund som bor i Skarpnäck var antalet 12 019 personer vilket utgör 28,7 % 

av länets befolkning. I riket var 1,4 miljoner personer födda i utlandet vid samma tidpunkt 

vilket utgör 14% av befolkningen i stort. Med utländsk bakgrund menas att personen antingen 

är född i utlandet eller att man är född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. (Källor: 

www.sweco.se; Folkhälsoinstitutet) 

Stegets konstruktion och organisatoriska kontext 

Steget är organiserat inom avdelningen för individ- och familjeomsorg på enheten för 

ekonomiskt bistånd och är en del av socialtjänsten i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.  

Efter att under år 2012 övergått från förstudie till permanentad verksamhet i stadsdelen 

består idag Steget av en styrgrupp samt ett rehabiliteringsteam.  
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Styrgruppen 

Lars-Gunnar Winsa är avdelningschef på avdelningen för individ- och familjeomsorg och har 

det övergripande ansvaret för Steget. Lars-Gunnar har arbetat med socialt arbete sedan år 

1987 och har varit verksam som socialsekreterare, sektionschef, avdelningschef, enhetschef 

och verksamhetsområdeschef. Han har inom ramen för sina uppdrag drivit flertalet projekt 

och startat en omfattande mängd verksamheter och haft flertalet förtroendeuppdrag. Många av 

de projekt Lars-Gunnar drivit, ansvarat för eller varit delaktig i har haft ett tydligt fokus på 

samverkan. Lars-Gunnars menar att samverkan är en förutsättning för att man skall lyckas i 

arbetet med utsatta. 

Kibebe Tsehai är metodutvecklare inom enheten för ekonomiskt bistånd och leder 

utvecklingsarbetet av Steget. Kibebe kom som flykting från Etiopien år 1986. Innan det hade 

Kibebe studerat statsvetenskap i USA för att sedan återvända till Etiopien och jobba för SIDA 

i Etiopien. Idag jobbar Kibebe förutom som metodutvecklare även som projektledare för 

Romané Bucá i Skarpnäck, som beskrivs under rubriken samverkan. Inom ramen för arbetet 

med Steget så fungerar han som handledare för socialsekreterarna och coachen i Steget och 

informerar dem kontinuerligt om Stegets funktion och utveckling. I rollen som 

metodutvecklare arbetar Kibebe gränsöverskridande mellan enheten för ekonomiskt bistånd 

samt enheten för arbetsverksamheter. Kibebe har ett starkt engagemang för individen.  

Carl-Henrik Svensson är enhetschef för enheten för arbetsverksamheter vilket innebär att 

han ansvarar för de aktiva arbetsförberedande insatserna som Steget erbjuder klienterna. I 

dessa ingår coachen i Steget och de båda arbetskonsulenterna.  

Från början ingick också Maria Berglund som var enhetschef för ekonomiskt bistånd i 

styrgruppen men hon har slutat under pågående process, tanken är att personen som kommer 

att tillsättas efter henne också kommer att ingå i styrgruppen.  

Rehabiliteringsteamet  

Rehabiliteringsteamets uppdrag är att i samarbete med klienten utröna vilket stöd som denne 

behöver för att kunna lämna försörjningsstöd och nå självförsörjning, antingen genom 

anpassad social insats och arbetsrehabilitering eller om tillräcklig arbetsförmåga saknas 

genom att söka sjukersättning.  

 Rehabiliteringsteamet organiserades mellan två enheter som ett led i implementeringen av 

Steget; enheten för arbetsmarknadsverksamheter samt enheten för ekonomiskt bistånd. Från 

och med år 2013 så flyttades coachen i Steget över till Carl-Henrik Svenssons ansvarsområde, 
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då coachens roll nu också bedöms som en utförande insats i Rehabiliteringsteamet. Coachen 

tillhörde tidigare enheten för ekonomiskt bistånd. 

Enheten för arbetsmarknadsverksamheter är en enhet som består av både 

arbetsmarknadsinsatser för personer med långvarigt behov av försörjningsstöd som 

sysselsättning för personer med socialpsykiatrisk funktionsnedsättning. Samorganisationen 

inom stadsdelsförvaltningen ger en möjlighet till bättre överblick och samsyn på de bägge 

målgruppernas gemensamma behov. Carl-Henrik Svensson beskriver att han länge ansett att 

dessa båda ansvarsområden ligger nära varandra och att man borde kunna få effektvinster av 

att slå ihop dessa till en utförarenhet. Detta beroende på att målgruppernas stödbehov för att 

nå ett självständigt liv och egenförsörjning är likartade. Att inom stadsdelsförvaltningen då 

samla insatser inom en gemensam enhet istället för som tidigare två, skapar bättre möjligheter 

att hitta effektiva arbetssätt och insatser för individer som står längre ifrån arbetsmarknaden, 

menar Carl-Henrik Svensson. Han beskriver vidare att ett framgångsrikt arbete inom Steget 

kräver nära samarbete mellan enheten för arbetsverksamheter, enheten för ekonomiskt bistånd 

och med utredningsenheten för vuxna men också med arbetsmarknadsförvaltningen och 

socialförvaltningen. 

 Rehabiliteringsteamet består av en coach samt två arbetskonsulenter. Anja Sarkkinen 

innehar tjänsten som coach. Hon har långvarig erfarenhet av socialt arbete sedan tidigare och 

har jobbat i Skarpnäck sedan år 1996 på försörjningsstöd, bl.a. med långtidssjukskrivna. 

Under förra året ansökte hon om att få pröva annan tjänst, vilket ledde till att hon tillsattes 

som coach i Steget. Anja har gått grundutbildning i KBT och får nu inom ramen för hennes 

anställning vidareutbildning i MI (motiverande samtal). 

Arbetet som coach har utvecklats parallellt under implementeringsprocessen av Steget i 

dialog med övriga aktörer i verksamheten. Coachen följer klienten under hela processen i 

Steget som stöd för denne, det kan till exempel vara i samtal med olika vårdgivare eller 

myndigheter eller när klienten skall utföra någon aktivitet. Coachens arbetsuppgifter 

innefattar även hembesök när klienten inte vågar gå ut på grund av olika sociala fobier. Som 

arbetsmetod används MI (motiverande samtal). Syftet med metoden är att möta klienten där 

denne befinner sig, stimulera klienten till att själv vilja förändras genom sina egna 

förutsättningar.  

Klienterna kommer på remiss från metodutvecklaren efter att klienten utretts av sin 

handläggare. Anja träffar metodutvecklaren Kibebe Tsehai en gång per vecka för att gå 

igenom och följa upp de ärenden hon har i Steget. För närvarande har Anja mellan 20-30 

pågående ärenden och under år 2012 avslutades 34 klienter. Avslutsorsaker kan till exempel 
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bero på övergång till studier, jobb, pension eller flyttningar utanför stadsdelen. Anja hinner 

inte träffa klienterna varje vecka vilket var tänkt initialt inför installationen av Steget. Detta på 

grund av det stora antalet personer som är inskrivna i nuläget, dessutom ser man för 

närvarande en stor ökning av målgruppen. Hon gör dock prioriteringar och menar att alla inte 

har behov av att träffas varje vecka utan visa fungerar mer självständigt. Förutom samarbetet 

med metodutvecklaren och de två arbetskonsulenterna, samarbetar Anja med 

socialsekreterarna på enheten för ekonomiskt bistånd samt bidragshandläggarna. Anja 

ansvarar för att föra statistik av sina ärenden avseende pågående process samt avslutsorsaker.  

De övriga i rehabiliteringsteamet är arbetskonsulenterna Ulf Rönnberg och Stefan 

Ekerhov. Ulf är socionom och arbetar tillsammans med Anja i överförandet till externa 

insatser, framförallt till MIRA och UMA (dessa beskrivs nedan i avsnittet insatser). Ulfs roll 

är att han fört statistik på dem som kommit till ovan nämnda insatser, vilket hittills endast 

innefattat MIRA. Efter att Ulf sammanställt dessa uppgifter sker en rapport som beskriver hur 

det fungerat för den enskilde till Carl-Henrik Svensson. 

Stefan Ekehov arbetar som arbetskonsulent i Steget men innehar också tjänsten som  

OSA – handläggare (Offentligt skyddat arbete), som är en del av insatserna hos 

arbetsförmedlingen och som syftar till att hjälpa personer med socialmedicinska 

funktionshinder och med missbruksproblematik till arbete. Stefan har alltså en del av sin 

tjänst hos arbetsförmedlingen och en del hos socialtjänsten. Ingångslönen för de som anställs 

inom OSA är 16 300 kronor och målet är enligt Stefan ett ”riktigt arbete”. Stefan beskriver att 

det är viktigt att hitta rätt plats från början. Blir det en felplacering så menar Stefan att man 

gör klienten en otjänst. 

Målgruppen 

I och med decentraliseringen i Sverige så är kommunerna fria att själva utforma det konkreta 

utförandet av nationella riktlinjer när det gäller arbetslösa socialbidragstagare (Salonen och 

Ulmestig 2004:27). Således valde Skarpnäck stadsdelsförvaltning att rikta Stegets verksamhet 

mot sjukskrivna personer som under en längre period uppburit försörjningsstöd från 

socialtjänsten som enda inkomstkälla. Dessa personer har ofta en komplex medicinsk och 

social problematik som av olika diffusa skäl hamnat utanför- eller aldrig kommit in på 

arbetsmarknaden. Dessa personer benämns av socialtjänsten som nollklassade då de av olika 

anledningar hamnat i en sorts gråzon mellan olika myndigheters ansvarsområden. 

• De har genomgått olika medicinska rehabiliterade behandlingar vilket innebär att 

sjukvården inte längre har så mycket mer att erbjuda 
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• De har av sjukvården bedömts sakna arbetsförmåga 

• Försäkringskassan har inte något ansvar för dessa personer då de är utförsäkrade och 

saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).  

• Arbetsförmedlingen tar sig inte an dessa personer då de saknar arbetsförmåga. 

• Jobbtorg Stockholm tar inte emot de personer som saknar arbetsförmåga  

Med andra ord finns det ingen myndighet som ger dessa personer en möjlighet till 

rehabilitering varpå försörjningsstöd då kvarstår som enda alternativ. De som skrivs in i 

Steget skall vara motiverade till medverkan samt vara färdigrehabiliterade eller kunna ha 

samtidig medicinskt rehabilitering med individuellt anpassade insatser inom Steget. De skall 

också behärska det svenska språket då flera av insatserna kräver att man kan läsa och förstå 

instruktioner på svenska. 

Finansiering 

Styrgruppen beskriver att en extra tilldelningen från fullmäktige för 2012 på 1,4 miljoner 

kronor som skulle gå till satsningar för målgruppen framför allt användes till att finansiera 

tjänsterna metodutvecklare, coach och arbetskonsulent inom Steget, samt till köp av externa 

insatser i form av arbetsträning och hälsoinsatser. Total budget 2012 för arbetsverksamheter 

var 5,1 miljoner kronor. De extra medlen från fullmäktige för målgruppen minskade till 1,0 

mkr till 2013, vilket gör att verksamheten i högre grad behöver finansieras inom ordinarie 

budget för arbetsmarknadsåtgärder. Enheten för arbetsverksamheter fick dock en intern 

omfördelning för 2013 med 300 tkr från utredningsenheten för vuxna i syfte att prioritera 

personer med psykisk funktionsnedsättning inom Steget.  

Vad gäller ekonomin finns idag ingen tydligt avgränsad budget för verksamheten i Steget. 

Verksamheten beräknas rymmas inom ordinarie budget för arbetsverksamheter på ca.5 000 

tkr med ett det extra tillskottet på 300 tkr från utredningsenheten för vuxna. Det finns idag 

ingen detaljbudget framtagen för Steget men en grov uppskattning enligt informanterna är att 

budgeten ligger på ca 1,5-2 miljoner kronor. 

Stegets syfte och mål  

Jacobsen & Thorsvik (2002:47) definierar mål som en organisations beskrivning av ett 

framtida tillstånd. De beskriver att målen fyller en viktig funktion i en organisation av ett 

flertal anledningar och lyfter fram fyra punkter; målen har en motiverande effekt på anställda, 

målen har en styrande funktion genom att ge riktlinjer för arbetet, målen fungerar som 
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utvärderingskriterier för arbetet som organisationen utför och slutligen så menar de att målen 

kan komma att fungera som en legitimitetsfaktor gentemot omvärlden (a.a:53).  

Rothstein (2012:97) menar att målen är implementeringsforskningens huvudrekommendation 

och att dessa skall vara precisa och klara. 

Syftet med Steget är att utveckla och upprätthålla en modell så att stadsdelsförvaltningen 

skall kunna stödja och hjälpa sjukskrivna personer med långvarigt försörjningsstöd till att bli 

självförsörjande eller uppnå en högre grad av självförsörjning. I modellen ingår också att 

upprätta samverkan med externa aktörer runt de personer som ingår i målgruppen.  

Målet är att personer inom målgruppen skall komma ut i arbete eller studier. Om oförmåga 

till arbete föreligger skall personen aktualiseras via samordning till rehabilitering inom 

Försäkringskassan och det generella socialförsäkringssystemet. 

Implementeringsprocessens utgångsläge 

Många socialpolitiska åtgärder följer en politisk och administrativ gång där man initialt 

identifierat ett problem i samhället. Då målsättningar tenderar att förändras över tid  är det 

också svårt att definiera en implementeringsprocess början och slut (Markström 2003:50).  

År 2010 noterade man i stadsdelen Skarpnäck att antalet sjukskrivna ökade kraftigt som en 

följd av den utförsäkring som skett från försäkringskassorna med ökade kostnader som följd. 

Ledningen i stadsdelen beslöt sig således att fokusera insatserna mot ovanstående målgrupp, 

medan de som enbart var arbetssökande styrdes mot Jobbtorgen (som beskrivs under avsnittet 

insatser). Implementeringsprocessen är som tidigare framgått komplex och svåröverskådlig 

där dess början och slut är svår att definiera. Att avgöra processens riktning, huruvida den 

utgår från ett top-down eller bottom-up perspektiv, är lika svårbestämbart (a.a.:51). I 

stadsdelen var det inte bara ledningen som bekymrade sig för det ökande antalet sjukskrivna 

bidragstagare. Socialsekreterarna uttalade ett stort behov av insatser till dessa klienter, som 

dom inte riktigt visste hur de skulle hantera. Dessutom kom riktlinjer från Stockholm stad att 

man skulle arbeta med målgruppen. Med andra ord är det svårt att få en bild av vad det är som 

bestämmer politikens utformning (a.a.).   

Således tillsattes Kibebe Tsehai att kartlägga sjukorsakerna hos de personer som varit 

sjukskrivna och uppburit försörjningsstöd, vilket har varit en viktig del i tillskapandet och 

utvecklingen av Steget. Att identifiera och uttala ett behov ökar möjligheterna att lyckas med 

en implementering (Socialstyrelsen 2012b).   

Initialt användes en förtroendeläkare som bistod i analysen av sjukintygen och därefter har 

man använt sig av Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutstöd - vägledning för 
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sjukskrivning (Socialstyrelsen 2012a). Vägledningen är till hjälp för läkare och 

försäkringskassan som uppskattar hur länge olika patienter bör vara sjukskrivna beroende på 

vilken diagnos som föreligger. 

När metodutvecklare Kibebe Tsehai gjorde genomlysningen innebar detta att bilden av 

klienternas sjukdomar blev gripbara och mer överskådliga och på så sätt blev det också lättare 

att identifiera och föreslå insatser för den enskilde. Kibebe Tsehai analyserade klienternas 

läkarintyg och det som framkom var att många sjukskrivningar vilade på vaga grunder. 

• Läkarintygen var luddigt ifyllda och gav inte socialtjänsten någon vägledning till 

insatser 

• Läkarintygen var ofta kortfattade, oläsliga och beskrev ej orsaker till varför 

arbetshinder förelåg 

• Inga medicinska hinder angavs för deltagande i arbete, utbildning eller 

rehabiliteringsinsatser 

• Flera av klienterna hade paranoida drag eller var krävande och svårhanterade i kontakt 

med socialsekreterare och läkare 

• I vissa fall förmodades klienten ha tillskansat sig försörjningsstöd på ett oegentligt sätt 

genom medveten manipulation 

Ovanstående problem verkar inte vara isolerat till denna stadsdels kartläggning utan beskrivs 

även i annan forskning (Salonen och Ulmestig 2004:70). Idag används ett av stadsdelen 

framtaget frågeformulär (Bilaga 4) som läkarna skall fylla i när de skall göra en bedömning av 

klienten och dennes arbetsförmåga. Detta ligger som underlag för handläggarna (Bilaga 1). 

Under granskningen ”försvann” dessutom ett antal av bidragstagarna ur systemet. Personerna 

slutade helt enkelt att komma på möten och svarade ej längre på kontaktförsök från 

socialsekreterarna. En sannolikhet är att dessa personer ”skrämts bort” av det motkrav i form 

av aktivitet som stadsdelen krävt vilket belyses av Persson och Vikman (2010:7).  

De diagnoser som framkom i analysen av personerna med försörjningsstöd på grund av 

sjukorsaker var följande: 

• ADHD 

• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

• Ångestsyndrom 

• Panikångest 
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• Social fobi 

• Nedstämndhet – depression 

• Oro, sömnsvårigheter 

• Stressreaktion 

• Krisreaktion 

• Tvångssyndrom 

• Ryggvärk 

• Lumbago 

• Fibromyalgi 

Även om dessa diagnoser kan variera i grad av svårigheter och att bedömningar skall prövas 

individuellt så finns ingen grund till att arbetsförmåga helt kan avskrivas (Socialstyrelsen 

2012a). Med bakgrund av dessa inventeringar inledde avdelningen för individ- och 

familjeomsorg informationsträffar med vårdcentraler samt vuxenpsykiatrin för att informera 

om resultaten av genomlysningen. Till en början mötte projektet på motstånd då läkarkåren 

motsatte sig samarbetsmöten då de inte ansåg sig kunna avsätta tid för dessa. Möten på 

chefsnivå skedde under en period och ledde till radikal förändring. Idag beskriver man att det 

istället kan vara läkarna som eftersöker samarbetsmötena. 

Samverkan och Insatser 

Förvaltning beskriver att ett samlat grepp mellan alla aktörer som finns runt klienten är en 

förutsättning för att maximera stödet för denne. Syrgruppen i Steget beskriver att samordning 

av individuellt anpassade insatser mellan myndigheter ger motiverade klienter ökade 

möjligheter att kunna nå ett tillräckligt bra stöd mot självförsörjning.  

Samverkan anges som en viktig del av arbetet med att få socialbidragstagare aktiverade där 

vanliga aktörer som samverkar med socialtjänsten är försäkringskassan, arbetsförmedling och 

vårdgivare (Salonen och Ulmestig 2004:70). Markström (2003:71-73) menar att 

organisationens strävan efter att uppnå legitimitet mot omvärlden kan vara att inleda ett 

samarbete med andra organisationer och att bjuda in andra organisationer för att överföra 

normer och synsätt är också ett sätt att styra implementeringsprocessen.  

Styrgruppen beskriver att man inför och under implementeringsprocessen aktivt har gått ut 

med information till aktörer som man ansett berört målgruppen för Steget. Man informerade 

medicinskt ansvariga inom Psykiatri Södra Stockholm och berörda vårdcentraler, 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Syftet var att göra dessa delaktiga i processen och 
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för att nå målen i den förstudie som föregicks av Steget (Skarpnäck stadsdelsförvaltning 

2011). Nedan följer en beskrivning av de aktörer som varit aktuella under implementeringen 

där all information inhämtats av Stryrgruppen och rehabiliteringsteamet. 

Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg resurs  är Stockholm stads gemensamma ingång till 

stadens olika arbetsmarknadsinsatser. Jobbtorg startade år 2008 med syfte att förstärka 

stadens insatser för att fler skall komma ut i arbete och därmed minska stadens kostnader för 

försörjningsstöd. Verksamheten har ett tydligt jobbfokus på att hjälpa enskilda att komma i 

arbete eller studier. Personerna på Jobbtorg skall vara inskrivna på arbetsförmedlingen och ha 

viss eller full arbetsförmåga. 

Jobbtorg resurs är en särskild del av Jobbtorg Stockholm och vänder sig specifikt till 

personer som har försörjningsstöd och till personer med större behov av stöd, dock ej till 

sjukskrivna som helt bedöms sakna arbetsförmåga. 

 Redan i förstudien beskrevs att målen med Steget skulle vara att personerna som insatsen 

riktar sig till skulle nå jobbtorgen. Detta har förstärkts i och med att Stockholm stad under år 

2012 angivit riktlinjer för utökad samverkan mellan jobbtorgen och stadsdelsförvaltningarna. 

Samverkan med jobbtorgen pågår således och utgör en viktig del i Stegets fortsatta 

utveckling. Detsamma gäller med de vårdgivare som finns i stadsdelen; Farsta Skarpnäcks 

psykiatriska jour- och öppenvårdsmottagning, Farsta-Skarpnäcks psykiatriska vårdenhet, 

Dalens sjukhus samt vårdcentralerna i Skarpnäck, Björkhagen och Bagarmossen. 

Då klienterna i Steget är sjukskrivna innebär det att personernas läkare utfärdar det 

underlag som ligger till grund för sjukskrivningen vilket gör dessa personer viktiga i det 

fortsatta arbetet med att utveckla samverkansstrategier. Initialt kontaktades primärvårdens och 

psykiatrins chefer för att informeras om kartläggning av de sjukskrivna som nämnts ovan. Till 

en början möttes försöken till samverkan av motstånd då man inom sjukvården hänvisade till 

tidsbrist. Idag ser det helt annorlunda ut då läkarna själva efterfrågar samarbete kring 

klienterna. 

Tendensen är att ett ökat samarbete kan komma att behövas. Kibebe Tsehai beskriver att 

stadsdelen ser en oroande stor ökning av unga sjukskrivna under det första kvartalet 2013. 

Detta har föranlett styrgruppen i Steget att initiera ett akut möte med cheferna från psykiatrin 

som kommer att bli av inom kort. 

På Alma folkhögskola finns verksamheterna MIRA– Modell för Integrerad Rehabilitering 

mot Arbete och UMA – Utveckling Mot Arbete. Dessa insatser identifierades av styrgruppen 

när man inventerade vilka insatser som fanns för målgruppen som alternativ till egna 

aktiveringsåtgärder. MIRA är en verksamhet som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering i 
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samarbete med arbetsförmedlingen, Psykiatri Södra Stockholm, försäkringskassan och 

Stockholms Stad. Målgruppen är personer som är, eller har varit sjukskrivna på grund av 

psykisk ohälsa och som är i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till arbete. Klienten 

från Steget åtföljs av arbetskonsulent samt socialsekreterare vid ett första informationsmötet 

som alltid inleder insatsen hos MIRA. Stadsdelen betalar för denna insats och kostnaden är 

1100 kronor per vecka och klient. 

UMA är ett samverkansprojekt som stöds ekonomiskt av europeiska socialfonden (ESF) 

och vänder sig till personer i åldern 16 - 64 år som står långt från arbetsmarknaden.  

Effektmålet är att 50 procent av deltagarna skall vara självförsörjande till 100 procent av sin 

förmåga ett år efter individens projektavslut. Deltagarna från Steget som är inskrivna på UMA 

är något mer självständiga än de på MIRA och förväntas klara av att själva åka till UMA för 

tillgodogöra sig initial information. UMA innebär ingen kostnad för stadsdelen. 

  Stegets rehabiliteringsteam har kontinuerligt samverkansmöten med MIRA och UMA  för 

att förbättra och utveckla samarbetet. Hittills under implementeringsprocessen har man till 

största delen använt sig av MIRA. Under intervjuerna framkommer dock att insatser från 

UMA kommer att öka, bland annat på grund av merkostnaden hos MIRA. 

 Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har varit och är viktiga samarbetspartners för 

steget under pågående process. Dessa aktörer samarbetar kring sjukanmälda personer i behov 

av rehabilitering genom gemensam kartläggning. Vid dessa tillfällen deltar alltid individen, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vid behov deltar också socialtjänsten. 

Arbetsförmedlingen kan förutom att erbjuda en väg in till arbete på traditionellt sätt också 

erbjuda extra hjälp och stöd vid behov enligt så kallade arbetspolitiska program. När personer 

befinner sig i steg 5 hos Steget kan man genom arbetsförmedlingen få ett stöd som kallas för 

skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) vilket tidigare beskrivits som inslag i Stegets 

verksamhet. Samarbetet med Försäkringskassan inom Steget kommer att innebära tydlighet i 

hur aktualisering till gemensam kartläggning sker, och att detta alltid ska ansökas av den 

sjukskrivne. Under våren har möten med samordnare från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen initierats. Båda aktörerna säger sig vara mycket intresserade av Stegets 

modell och att samverka kring gemensamma klienter. 

Förutom ovanstående centrala aktörer har man under installerandet av Steget använt sig av 

ett antal lokala insatser och aktörer, både internt inom förvaltningen men också externt. 

Nedanstående insatser används i varierande omfattning och grad av Steget: 

Romane Bucá, är ett arbetsmarknadsprojekt som pågår i stadsdelen sedan augusti 2012 

vars målsättning är att öka förutsättningar för romer att nå arbetsmarknaden, utveckla 
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modeller och strategier för att bryta deras utanförskap samt att etablera samverkan mellan 

olika aktörer. Rómané Bucá stöds ekonomiskt av europeiska socialfonden (ESF) och arbetar 

med utveckling för en hållbar romsk inkludering i samhälle och arbetsliv. De romer som 

deltar i projektet får ökade kunskaper men också praktik inom individuellt anpassat område. 

Metodutvecklaren för Steget, Kibebe Tsehai, är också projektledare för denna insats. 

FaR – Fysisk aktivitet på recept, är ett arbete som bedrivs i samverkan med hälso- och 

sjukvården, kommunernas lokala folkhälsoarbetare och frivilligorganisationerna. FaR innebär 

att man får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och 

önskemål som man själv har. Receptet skrivs ut av läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. 

Man får förslag på träning som är lämplig vid just den diagnos man har. För Stegets deltagare 

bekostas FaR vid behov av socialtjänsten. 

Kroppsverkstan, är ett lokalt gym beläget mellan Björkhagen och Hammarbyhöjden som 

stadsdelen slutit avtal med. Förutom traditionella aktiviteter som styrketräning finns en mängd 

andra träningsmöjligheter och behandlingar. Bland annat använder sig Steget av en zen coach 

och betalar för tre sessioner av instruktör i mindfulness för den klient som vill nyttja detta.  

Xplore är ett projekt som finansieras av europeiska socialfonden (ESF) och som 

arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad startade våren 2012. Projektet består av två 

delar vilka är arbetsprövning och arbetsförberedelse. Xplore vänder sig till personer med 

diffusa och komplexa hinder samt till personer med mer uttalad psykisk problematik. 

Samtliga personer som deltar i Xplore är hänvisade till projektet från stadsdelarna i 

Stockholm stad. Personerna från Steget remitteras till projektet för en två månaders period för 

att sedan utvärderas. 

Mediabox, är en så kallad sysselsättningsverksamhet och är del av arbetsverksamheten på 

socialtjänsten. Inriktningen är arbete med datorer och media dit klienter från Steget med IT-

intresse kan söka sig. 

Ovanstående insatsers effekter följs upp parallellt och utvärderas kontinuerligt av Stegets 

medarbetare.  

Stegets modell 

Stegets modell innefattar olika steg i en process där utgångsläget är att man har 

försörjningsstöd från socialtjänsten. Att beskriva modellen är dock förenat med vissa 

svårigheter. Stegets utvecklingsprocess är pågående vilket innebär att modellen kontinuerligt 

förändras och förfinas. Bengtsson (2005:57:33) beskriver att implementeringsprocessen inte 

har något slut och att det är svårt att träffa ett mål som ständigt är i rörelse. Initialt fanns en 
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framtagen modell i form av en trappa, enkelt formulerad i fem trappsteg. Modellen är nu 

beskriven i fyra steg, vilken nedanstående beskrivning kommer att utgå från. Styrgruppen har 

dessutom i dagarna konstruerat en mer avancerad beskrivning som också den är under 

uppbyggnad (Bilaga 3).  

Med stöd av coach från rehabiliteringsteamet är det tänkt att personerna skall röra sig mot 

arbete via individuell coachning, hälsoinsatser, arbetsträning och arbetsförberedande aktivitet 

som arbetsförmedling och jobbtorg. 

Utgångspunkten är att personerna har en kontakt med en socialsekreterare på enheten för 

ekonomiskt bistånd. De personer som insatsen riktar sig till har en pågående sjukskrivning 

som i de flesta fallen, över 90 procent, varat mer är sex månader vilket enligt 

Försäkringskassan definieras som långtidssjukskrivning (Försäkringskassan 2010). Man har i 

Steget beslutat sig för att använda sig av denna definition som utgångspunkt vad gäller 

gruppen långtidssjukskrivna.  

Socialsekreteraren gör i trepartssamtal tillsammans med behandlande läkare och motiverad 

klient/patient en bedömning utifrån individuell förändringspotential hur denne skulle kunna 

tillgodogöra sig Steget som modell, med hur många timmar per vecka och i vilken form av 

aktivitet. På grund av det stora antalet sjukskrivna personer med försörjningsstöd utanför 

arbetsmarknaden så var det inte möjligt att hantera alla ärenden inom ramen för Stegets 

resurser. Därför beslutades att man skulle prioritera personer födda på 1970-talet eller senare. 

Anledningen till detta är att denna grupp anses vara lättare att motivera och arbeta med, bland 

annat på grund av att de inte befunnit sig utanför arbete och sysselsättning så lång tid som de 

äldre och är därmed inte lika fast i passivitet. Då utgångspunkten är att personerna som ingår i 

Steget skall nå arbete eller utbildning är inte heller de som ligger nära pensionsåldern en 

prioriterad grupp in till verksamheten. Andra orsaker till att man inte blir aktuell är att 

personerna skall vara medicinskt rehabiliterade samt att dessa personer inte behärskar det 

svenska språket. 

Mer ingående är modellen uppbyggt enligt följande struktur: 

Steg 1 

Socialtjänsten och försörjningsstöd 

Utifrån ovanstående förutsättningar träffar socialsekreteraren klienten initialt 1-3 gånger där 

de tillsammans diskuterar klientens situation. Kravet att få börja på Steget är att klienten skall 

vara motiverad till insatsen. Handläggaren informerar om möjligheterna inom Steget och 

ställer frågor om personen är intresserad av ett trepartssamtal med sin läkare. Om så är fallet 
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kommer de tillsammans överens om att socialsekreteraren eller klienten kontaktar klientens 

behandlingsansvarige läkare för ett samverkansmöte där samtliga parter är med. Detta möte 

benämns i Steget som trepartsmöten och hålls vid ett till tre tillfällen. Läkaren kan vara från 

någon av vårdcentralerna i stadsdelen eller från psykiatrin. Inom psykiatrin har läkarna 

svårigheter tidsmässigt att prioritera dessa trepartsmöten varför läkaren kan vara ersatt av 

klientens/patientens behandlingsansvarige kontaktperson. Den behandlingsansvarige är många 

gånger den som jobbar närmare klienten och känner klienten/patienten på ett djupare plan än 

läkaren. Mötena sker alltid hos den externa aktören. Syftet med trepartssamtalen är att 

samverka kring klienten för att göra en behovsinventering och kartläggning kring klientens 

funktionsförmåga för att med sjukvårdens hjälp hitta rätt nivå för aktivitet som ska leda till 

förändring. Om samtliga är överens om inskrivning i Steget beslutas att klienten/patienten 

deltar i någon av de aktivitetsåtgärder som stadsdelen erbjuder. Vinsten med dessa 

trepartsmöten är att socialsekreteraren i uppföljningsmöten med klienten kan hänvisa till dessa 

möten, och den läkarbedömning som är gjord ligger som ett stöd för socialsekreteraren som 

motiverande underlag. Handlingsplanen följs kontinuerligt upp i samarbete mellan klienten 

och en coach samt en arbetsinstruktör. 

Steg 2 

Arbetsförberedande social insats 

När handlingsplanen tagit form så skriver socialsekreteraren en remiss för 

Arbetsförberedande social insats till projektledare Kibebe Tsehai, som i sin tur skickar 

remissen till den coach som arbetar i Steget. Därefter bokar coachen tid med klienten och 

dennes socialsekreterare för att i detta möte beskriva fortsättningen i Steget för klienten och 

för att klargöra vilken roll coachen har, det blir med andra ord ännu ett trepartssamtal. I nästa 

skede som sker snarast möjligt efter trepartssamtalet träffas coachen tillsammans med klienten 

för att ytterligare kartlägga dennes förmågor och för att identifiera vilka insatser mer precist 

som kan passa klienten i denna fas. Alla möten med klient bedrivs enligt Motiverande samtal 

(MI) som metod, till dess att klienten är beredd att påbörja någon av de insatser som 

stadsdelen erbjuder. I denna fas är insatserna mer inriktade på klientens fysiska och psykiska 

mående där insatserna också har sitt utgångsläge, t.ex. till fysisk aktivitet och/eller 

mindfulness. Initialt kan det handla om att klara av att gå en promenad. Nivån läggs utifrån 

klientens önskemål, enligt coachen går det inte att påskynda eller hoppa över denna process. 

Utifrån hur klienten själv vill och klarar av kan övergången till praktik ta olika lång tid. 

Jobbtorg eller Jobbtorg resurs kan i vissa fall vara ett alternativ. Efter tre månader görs en 
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utvärdering där man i samråd med läkare bedömer förmågan hos klienten. I de fall där det inte 

i tillräcklig grad skett en förändring men där man bedömer att det fortfarande finns potential 

reviderar man insatsen och upprättar en ny insats i ytterligare tre månader. Skulle insatsen 

efter ytterligare tre månader inte ha lett till förändring eller förbättring avslutas denna. Om 

förbättring skett efter tre eller sex månader går klienten över till nästa fas. 

Framkommer det att arbetsförmåga saknas permanent på grund av sjukdom skall 

medicinskt ansvarig läkare skriva ett läkarutlåtande för att den enskilda skall kunna ansöka 

om sjukersättning på försäkringskassan. Steget kan vara behjälpligt vid ansökan om 

sjukersättning. 

Steg 3  

Arbetsförberedande/arbetsträning 

Har utvecklingen varit gynnsam inleds insatser som har en arbetsförberedande inriktning och 

där klienterna skall kunna få arbetsträning. Framförallt används UMA på Alma folkhögskola i 

denna fas men också arbetsträning hos Xplore, MIRA eller annan lämplig verksamhet. I de 

fall då UMA och MIRA är aktuella skickar coachen underlag till någon av de två 

arbetskonsulenterna som organisatoriskt befinner sig i samma enhet som coachen inom 

enheten för arbetsmarknadsenheter. Dessa bistår i kontakten med dessa insatser och processen 

följer upp dessa kontinuerligt i samråd med coachen. De klienter som går på UMA är mer 

självständiga och kan åka dit på egen hand medan de klienter som börjar på MIRA åtföljs av 

socialsekreteraren eller en av arbetskonsulenterna. En utgångspunkt är att klienterna skall 

kunna få pröva olika verksamheter i denna fas vilket innebär att man kan ingå i flera av de 

olka insatser som finns i olika perioder. Arbetskonsulenterna kan också hjälpa till med att 

söka praktikplatser hos externa arbetsgivare som inte ingår i någon av nämnda verksamheter. 

Återkopplingar sker ständigt från dessa insatser för att avgöra om det är möjligt för 

klienterna att vara kvar eller ej, eller om de har förutsättningar att utveckla sin arbetsförmåga 

ytterligare. 

Steg 4 

Arbete 

Om insatsen inneburit förbättring och klienten upplever sig ha arbetsförmåga samt är 

motiverad till fortsatt arbetsrehabiltering så skall inskrivning på Jobbtorg Stockholm prövas. I 

de fall det framkommer att inskrivning skall göras för arbetsrehabilitering på 

arbetsförmedlingen så ska socialsekreteraren stödja den enskilde att få kontakt med 
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arbetsförmedlingen. För de individer som bedöms ha behov av och klara fortsatt 

arbetsrehabilitering genom det som kallas skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), 

samarbetar arbetskonsulenten med handläggare på arbetsförmedlingen för att ta fram en 

lämplig arbetsplats. Detta är en vanlig anställning som innebär att arbetsgivaren får 

ekonomisk ersättning när man anställer personer med särskilda behov. Anställningen skall 

vara anpassad efter personens behov och skall på sikt kunna leda till att man får arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Arbetet får inte vara inom en verksamhet som är konkurrentutsatt 

utan endast offentliga arbetsgivare kan få denna ersättning. 

Till stor del behöver de flesta klienterna gå igenom alla stegen men det förekommer också 

att vissa personer går direkt till någon av de andra stegen om de bedöms vara mogna för detta. 

Har man med andra ord förutsättningar så kan man gå på steg två, tre, fyra eller fem direkt 

med stöd av personerna på enheten för arbetsmarknadsverksamheter och socialsekreterare. 

Stegets kärnkomponenter 

Socialstyrelsen (2012:24) beskriver att när man talar om implementering i förvaltningar så 

skiljer man på hårda och mjuka strategier. 

Hård implementering innebär att man strikt inför en redan befintlig metod eller program 

med alla dess delar, medan en mjuk metod innebär att intentionerna är viktigare än 

interventionerna. Den mjuka strategin är vanlig hos professioner med stort handlingsutrymme 

som tidigare i studien beskrivits som frontlinjebyråkrater. Om problemet som skall lösas är 

outforskat och komplicerat så tenderar mjuka styrningsmetoder föredras. Detta innebär att 

implementeringsprocessen och dess innehåll blir diffust och svårt att överblicka(a.a.). Trots 

att forskning visat på att implementering underlättas av tydliggörande av en metods 

kärnkomponenter, så är det vanligt att implementeraren inte beskriver dessa beståndsdelar 

(Olsson & Sundell 2008:47). 

Implementeringen av Steget innebär inte att man installerat en redan befintlig 

manualbaserad metod eller ett program. Istället har man konstruerat en modell med ett antal 

kärnkomponenter vilka synliggjorts under studien. Målet är att aktivera klienten, men den 

formuleringen ensamt är alltför abstrakt för att få grepp om vad det i praktiken betyder. Att 

beskriva dessa komponenter är därför av vikt och motiverat av flera anledningar. Johansson 

(1998:27) beskriver att mycket av forskning om organisationer i välfärden är inriktad på dess 

makronivå vilket innebär att organisationerna i sig blir en ”svart låda”. Vad som pågår i lådan 

blir således outforskat och det borde vara av politiskt intresse att veta vad som pågår i de 

policybeslut som de själva har utformat.  
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Samverkan 

Arbetslösa socialbidragstagare kan behöva insatser från flera myndigheter och aktörer 

beroende på om de är berättiga till statlig ersättning eller ej. I en rapport från IFAU (Mörk och    

Liljeberg 2011:22) framkommer att 75 procent av personerna i studien som uppbar   

ekonomiskt bistånd också hade insatser från Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan. 

     Att få hjälp kan vara både tidskrävande och innebära svårigheter att orientera sig i det 

snåriga välfärdssystemet. Man kan behöva gå till socialkontoret för att få försörjningsstöd och 

för att eventuellt delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt uppsöka 

arbetsförmedlingen för att registrera sig. Är man dessutom sjukskriven så tillkommer 

kontakter med Försäkringskassan (a.a.:3). Med alla dessa aktörer och myndigheter är det lätt 

att det blir otydligt vilken av huvudmännen som har det yttersta ansvaret. Resultatet kan då bli 

att de hjälpsökande slussas fram och tillbaks mellan olika instanser med resultatet att de 

”faller mellan stolarna”. Risk finns också att det görs olika bedömningar av personens 

arbetsförmåga. Systemen behöver således vara konstruerade så att de underlättar för dessa 

individer, snarare än försvårar (a.a.). Förutom att samverkan är av betydelse för den enskilde 

så har även organisationen nytta för egen del. Markström (2003:73) menar att organisationen 

behöver upprätthålla legitimitet gentemot omvärlden, och ett sätt är att inleda ett samarbete 

med andra organisationer.  

Som tydligt framgår i beskrivningen av Steget ovan så är samverkan en central komponent. 

Samtliga i Steget beskriver att samordning är en förutsättning för att möta individernas 

svårigheter. Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa är den som främst understryker vikten av 

samverkan då han anser att det funnits brister tidigare vilket inte varit klienten till gagn. Han 

kallar också återkommande Steget för en samverkansmodell. Under våren har kontakter 

initierats med Försäkringskassan som uttryckt att de är mycket intresserade av samverkan 

med Steget i arbetet med den gemensamma målgruppen. Dessutom pågår ett samarbete 

mellan stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen för att utveckla samverkan 

mellan jobbtorgen och stadsdelsförvaltningarna (Stockholm stad 2012a:2). 

Selektering 

Salonen & Ulmestig (2004:51) menar att selektion är en ofrånkomlig del i välfärdssystemen, 

framförallt gäller det i samband med behovsprövning. Thylefors (2007:18) beskriver ungefär 

samma sak, att samhällets välfärdstjänster fungerar som ”dörrvakt” och avgör vem som får 

tillgång till behovsprövade insatser. I Steget sker en selektering redan hos klientens 

handläggare som utifrån sin egen bedömning avgör om personen ”tillhör” målgruppen för 
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Steget. Man prövas om man skall få insats eller sjukersättning. De som bedöms vara längst 

bort från arbetsmarknaden skall prioriteras in i Steget, såvida du inte tillhör gruppen äldre 

och/eller saknar kunskaper i det svenska språket. I viss mån handlar alltså bedömningen lika 

mycket om kategorisering eller sortering av klienten. Ett begrepp som återkommer i denna 

studie är creaming. Detta innebär att man väljer ut klienter till en insats som man bäst tror 

kommer att lyckas, t.ex. med att nå arbetsmarknaden (Hedblom 2004:35). Steget har valt att 

arbeta mot en annan kategori, de som står längst bort arbetsmarknaden. Denna kategorisering 

betecknas av begreppet Triage, som kortfattat innebär att de mest akuta fallen prioriteras 

(a.a.).  

Styrgruppen berättar att Stockholms stad på initiativ av Socialförvaltningen håller på att ta 

fram ett utredningsinstrument, Fia – Förutsättningar för arbete, för att underlätta 

bedömningar av klienterna. Selekteringen kommer att diskuteras vidare i kommande avsnitt.  

Stöd 

Genom den metod som i dagsläget används i Steget så har man byggt upp ett stödsystem runt 

klienten. Metoden som används är, MI – motiverande samtal. MI är en samtalsmetod som 

kortfattat innebär att man stärker klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring. 

 Behandlarens roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen 

förståelse av sitt problem och hitta egna argument för förändring och att stärka dennes beslut 

och åtagande att genomföra förändringen (Socialstyrelsen 2012). Samtliga i 

rehabiliteringsteamet är utbildade i MI. Socialsekreterarna saknar dock denna utbildning. 

 Styrgruppen har uttryckt till socialförvaltningen att fler medarbetare bör utbildas i MI. I 

Steget pågår motivationsarbetet under hela processen och startar egentligen redan innan 

klienten har börjat på Steget. Då man skall vara motiverad för att börja på Steget så behöver 

handläggaren påbörja ett motivationsarbete redan under utredningen. När klienten väl har 

börjat på Steget så pågår ett motivationsarbete inför varje steg och inför varje ny uppgift. 

Kibebe Tsehai beskriver att ”det är lätt att klienten hoppar av på vägen, därav är det viktigt 

med ett kontinuerligt motivationsarbete”. 

Kontroll 

Genom den kartläggning av sjukskrivna bidragstagare som genomfördes av Kibebe Tsehai 

inför uppstartandet av Steget så upptäcktes att sjukskrivningar vilade på vaga grunder. 

Informationen återfördes till vårdgivarna vilket inneburit förbättringar. Idag sker en fortsatt 

kontroll över utformningen av sjukintygen och på så sätt utövas en kontroll över vilka som är 
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berättiga till ekonomiskt bistånd. Efter förändringen av socialtjänstlagen år 1998 så kan nu 

kommunerna ställa krav på att bidragstagare skall delta i anvisad praktik eller 

kompetenshöjande verksamhet. Detta har utnyttjats av de flesta stadsdelarna i Stockholm 

(Dahlberg, Johansson & Mörk 2008:3). Samtidigt har Stockholm stad tydliggjort att det är 

arbetslinjen som skall gälla i i kommunerna vilket innebär att det finns krav på 

motprestationer vid bistånd från samhället (Stockholm stad 2010:12). Steget kan sägas 

uppfylla dessa riktlinjer. 

Analys 

I följande avsnitt avhandlas Stegets implementering utifrån informanternas upplevelser och 

förståelse. Implementeringsforskningens utgångspunkter är perspektiven top-down samt 

bottom-up, där det första perspektivet utgår från beslutsfattares avsikter och det senare utgår 

från tillämparens handlande (Sannerstedt 2001:24). Ett sätt att beskriva detta är att man utgår 

från det formella beslutet, för att sedan se vad som händer längre ner i den byråkratiska 

hierarkin (Bengtsson 2005:15). Alexanderson (2006:27) menar att en kombination av de båda 

perspektiven främjar implementeringen av olika interventioner. Detta innebär intresserad och 

stödjande ledning samt delaktighet och påverkansmöjligheter underifrån.  

Bengtsson (2005:36) beskriver att det är av vikt att beslutsfattarnas styrning är entydig och att 

målen skall vara klart formulerade för att en implementering skall vara framgångsrik. Man 

skall se till att det finns tillräckligt med tid och resurser i form av ekonomi, kunnig och 

motiverad personal. Dessutom är verksamhetens legitimitet mot omvärlden också av vikt och 

påverkas av förmågan att skapa goda relationer med det omgivande samhällets organisationer 

(a.a.). Rothstein (2010:93) menar att det inte spelar någon roll hur väl konstruerat ett 

åtgärdsprogram är, om det saknar legitimitet hos tillämparna eller medborgarna i stort. 

Lika viktigt är tillämparnas inställning till det som skall implementeras. Dels hos 

organisationens styrgrupp men också i den grupp som arbetar närmast klienten. Dessa har 

stort handlingsutrymme och inflytande med liten insyn utifrån och kan därför också 

underminera försök till förändring (Alexandersson 2006:71).  

Analysen kommer i stor utsträckning att utgå från ett top-down perspektiv då det i grunden 

ligger ett policybeslut uppifrån som stadsdelen behöver förhålla sig till. Samtidigt hade man 

på ledningsnivå hos förvaltningen samt hos socialsekreterarna redan innan påtalat ett behov 

av att arbeta mot Stegets målgrupp. Därav kommer även beskrivningen av implementeringen 

också att röra sig nerifrån-och-upp. 
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Analysen kommer att utgå från tre teman; förstå, kunna och vilja för att belysa effekten av 

implementeringen. Dessa teman tenderar att överlappa varandra vilket kan innebär att data 

kan återkomma i flera teman. 

Förstå 

Förstå handlar om att tillämparen skall känna till och begripa innebörden av det som 

implementeras och att riktlinjerna varit tydliga. Beroende på vad som skall implementeras så 

kan det vara viktigt att så stor del av organisationen som möjligt känner till förändringen. 

Utbildning, information och övning är viktiga inslag under hela implementeringsprocessen. 

Att förstå är en sak men att utföra det som skall implementeras kan innebära svårigheter då 

det kan betyda att man måste lära om redan invanda arbetssätt (Sannerstedt 2001:29, 

Alexandersson 2006:294). 

Intentionen att strukturera upp arbetet med dem som befinner sig längst från 

arbetsmarknaden samt att samverka kring dessa finner inte några motsättningar i 

informanternas redogörelser. I det policybeslut som kom från Stockholm stad (2012), att 

insatser skulle riktas mot personer långt från arbetsmarknaden, rimmade väl med de idéer om 

insatser till målgruppen som personer i ledningsposition i stadsdelen redan uttalat. 

 Socialsekreterarna har också uttalat ett behov av insatser mot målgruppen innan beslut kom 

från staden och uttalar att de förstår syftet med Stegets intentioner. Flera av socialsekreterarna 

menar att många fler skulle behöva det som Steget erbjuder. Samtliga informanter inom 

förvaltningen tycks kunna redogöra för vilken målgrupp som Stegets insats riktar sig mot 

vilket tyder på att styrning och information i det avseendet fungerat. Däremot råder 

svårigheter att få förståelse för vad Steget faktiskt är. De personer som skall stå för strukturen 

är styrgruppen. I deras beskrivningar pendlar beskrivningarna betänkligt under studien, 

arbetslivsinriktad rehabilitering, samverkansmodell, arbetsförberedande social rehabilitering 

och aktiveringsmodell är bara några av de beskrivningar av innehåll som Steget fått bära. 

Dessutom finns lite förståelse för hur personalsammansättningen är konstruerad, bland annat i 

rehabiliteringsteamet. Några av socialsekreterarna känner arbetskonsulenterna väl, men inte 

att de var delar av Stegets personal. Det uttalades också oförståelse för delar av 

arbetskonsulenternas uppgifter.  

Externa aktörer beskriver att syftet är bra och att samverkan är nödvändig för att kunna 

hjälpa klienterna. Det vill säga att de förstår intentionerna med verksamheten. 
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Kunna 

Att kunna handlar om förmåga och resurser, vilket innefattar ekonomiska medel, kompetens 

hos personalen, möjligheter att utföra nya arbetsuppgifter, att det finns struktur och rutiner 

samt att ansvarsfördelningen är tydlig. Handledning av personal är också viktigt för stötta 

men också för att överföra normer och värderingar (Alexanderson 2006:294). Det är också 

viktigt med legitimitet mot omgivningen vilket innebär att verksamheten behöver involvera 

berörda externa (a.a.:28). Markström (2003:56) beskriver att en reform måste ha legitimitet 

hos förvaltning, målgrupp och hos övriga medborgare. 

Den stora frihet kommunerna har att själva utforma insatser till sina medborgare, vilket 

bland annat Salonen och Ulmestig (2004:16) beskrivit, har inneburit att stadsdelen kunnat 

skapa sin egen modell utifrån de mer övergripande riktlinjerna från Stockholm stad (2012).  

Budgeten för Steget är nu reglerad att rymmas inom ordinarie verksamhets kostnader, från 

att ha erhållit en extra tilldelning initialt. Vad detta kommer att få för följder är svårt att uttala 

sig om i dagsläget enligt styrgruppen. I en avslutande intervju med metodutvecklaren 

uttrycker han stark oro för den stora ökning av klienter till enheten för ekonomiskt bistånd, 

där de flesta inkommande verkar tillhöra den målgrupp som Steget har att hantera.  

När det gäller kompetens och erfarenhet får både Stegets styrgrupp och personalen i 

rehabiliteringsteamet anses besitta detta. I styrgruppen har samtliga omfattande erfarenheter 

av ledarskap och har samtliga tidigare verkat för organisationsförändringar och 

samverkansprojekt. Rehabiliteringsteamets medlemmar har alla arbetat med socialt arbete 

under många år och har alla vidareutbildats i MI (motiverande samtal). Rehabiliteringsteamet 

beskriver Steget i positiva ordalag och säger sig ha gott om resurser som bland annat handlar 

om den inventering av insatser som genomförts av metodutvecklaren. Dessutom finns Stegets 

modell som ett underlag som blir lätt att använda som fond i det pågående arbetet. Det 

framkommer dock att det föreligger tidsbrist för coachen. Man uttalar att coachen skall träffa 

klienterna en gång i veckan (bl.a. i Stegets egen broschyr), detta är inte möjligt med tanke på 

det stora antalet personer som är aktuella samtidigt. Från ledningshåll har man sett till att 

strukturera verksamheten inifrån med personer som själva haft önskemål om att ingå i Steget. 

Markström (2003:57) beskriver att man kan öka sannolikheten för en lyckad normstyrning 

genom att rekrytera och stimulera personal som stödjer uppsatta mål. 

Socialsekreterarna upplever en något annorlunda situation. För de klienter som ”passar” in 

i målgruppen så använder man Steget. Problemet är att många av klienterna är äldre och har 

bristande språkkunskaper i svenska, vilket innebär att de automatiskt blir bortrationaliserade.  
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Trots det utbud av insatser som nu är kopplade till Steget så upplever socialsekreterarna att 

de i stor utsträckning inte kan använda dessa. I ett implementeringsperspektiv är det av vikt 

att socialsekreteraren har tillgång till handlingsalternativ (Alexandersson 2006:29). 

Motiveringsarbetet är också bekymmersamt. Socialsekreterarna beskriver att ledningen vill 

att de själva skall arbeta med motivationsarbete men detta upplever de att de inte har tid till. 

Dessutom så är det ingen som har utbildning i MI – motiverande samtal, vilket Stegets 

personal har. En person i socialsekreterargruppen uttrycker att ”det skulle behövas ett team av 

motiverare” kopplat till verksamheten. Som det är nu så är motivationsarbetet bristfälligt.  

De flesta av socialsekreterarna är unga och nyutexaminerade vilket innebär att de i stor 

utsträckning saknar kompetens och erfarenhet. Detta innebär att det varit relativt stor 

personalomsättning på enheten vilket Alexanderson (2006:151) beskriver som en försvårande 

omständighet i en implementeringsprocess. De får dock handledning av metodutvecklaren och 

uttrycker att det är positivt. De menar också att det inte är svårt att ta upp de problem som 

föreligger. Metodutvecklaren antyder också i intervjuer att dessa svårigheter är belysta och att 

man jobbar med dessa svårigheter kontinuerligt. 

Styrgruppen arbetar för att vidareutbilda socialsekreterarna vad gäller MI. Dessutom 

arbetar man för att införa nya utredningsverktyg i verksamheten.  

För att en implementering av en intervention skall kunna nå legitimitet i det omgivande 

närsamhället är det som beskrivs i inledningen viktigt att man involverar berörda aktörer och 

att dessa är positiva till verksamheten och att de känner till den. Styrgruppen arbetar aktivt 

mot att upprätta samarbete med både försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Dessa båda 

aktörer säger sig vara mycket positiva till samverkan och till Steget som verksamhet. Sedan 

tidigare har man upprättat samarbete med diverse vårdgivare. Med Psykiatri södra kan detta 

behöva intensifieras med tanke på den stora tillströmning som nu varit till verksamheten av 

sjukskrivna unga bidragstagare. De externa aktörer som intervjuats har samtliga uttryckt sig 

positiva över stadsdelens initiativ med Steget. På MIRA menar man att det skulle behövas fler 

Steget. Samtidigt framkommer oklarheter hur informationen från Steget nått ut till externa 

aktörer mer allmänt. På MIRA beskriver man att man i ledningen fått information genom att 

metodutvecklaren tagit kontakt med dem initialt och presenterade verksamheten. I en 

workshop som anordnades av stadsdelen så var Stegets representanter där och informerade 

om insatsen. Däremot tror inte någon av informanterna på MIRA att de coacher som 

samarbetar med Steget känner till att det faktiskt är Steget de samarbetar med. Det råder 

oklarheter hur personalsammansättningen ser ut i Steget. Ingen av de externa informanterna 

har förstått att arbetskonsulenterna tillhör Steget för att ta ett exempel. Socialsekreterarna har 
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en viss aning om att arbetskonsulenterna kanske tillhör Steget, men har svårt att förstå deras 

roll. En person i ledningsposition inom psykiatrin trodde inte att man inlett något samarbete 

med Stegets verksamhet, vilket i allra högsta grad var fallet. Den behandlingsansvarige från 

psykiatrin som intervjuades belyser att det finns luckor i informationen. Personen hade en vag 

uppfattning om Steget som verksamhet och kunde inte redogöra för denna, trots att hon är en 

person som man från Steget hänvisat till och som man samarbetat med. Informanten beskriver 

också att sjukintyg i relativt stor utsträckning fortfarande utfärdas av andra än läkare, vilket 

styrgruppen i Steget antytt att man kommit till rätta med. Personen menar att det är 

Försäkringskassan och Socialstyrelsen som slagit ned på detta förfaringssätt men nämner 

inget om krav från Steget om att det skall vara läkare som skall utfärda dessa intyg. Detta kan 

tyda på att självbilden hos styrgruppen i Steget av att man uppnått vissa mål, inte helt 

överensstämmer med verkligheten. 

Vilja 

Vilja handlar i stor utsträckning om personliga motiv, intressen och handlingar och hur dessa 

sammanfaller med organisationens normer och intressen. Det har betydelse för personalen om 

resultaten i deras arbete upplevs som positiva och påverkar pågående implementering. Om de 

två första kriterierna förstå och kunna uppfylls, kommer också viljan hos tillämparen att öka 

(Sannerstedt 2001:29, Alexandersson 2006:294). 

 Samtliga i styrgruppen och i rehabiliteringsteamet har en tydlig ambition och vilja att 

implementera och utveckla Steget utifrån de riktlinjer som föreligger. Samtliga personer 

understryker vikten av att arbeta med målgruppen då de beskrivs vara en mycket utsatt grupp 

och att det tidigare inte funnit några insatser riktade mot dem. Även de externa aktörerna samt 

socialsekreterarna säger sig vilja arbeta med gruppen och att Steget är ett nödvändigt inslag i 

deras vardagliga arbete.  

 Forskning visar på att metoder och modeller skall stämma överens med socialarbetarnas 

arbetssätt och värderingar för att en lyckad implementering skall komma till stånd. 

Alexandersson (2006:34) menar att delaktighet i beslut och i vilken utsträckning man 

kunnat påverka utformningen av ett beslut är viktiga komponenter för praktikernas motivation 

att använda nya arbetsmetoder.  

När det gäller Stegets metoder finns inslag som inte överensstämmer med 

socialsekreterarnas värderingar och tankar kring klientgruppen. En stark åsikt som 

framkommer är behovet av Steget som insats snarare ligger hos de äldre klienterna, de som 

bortprioriteras, än den grupp av yngre som prioriteras in i Steget. En socialsekreterare säger 
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att; ”Det är dumt att äldre bortprioriteras. De är mer oroliga och skulle behöva börja i den lilla 

omfattning som Steget erbjuder. Det finns mer alternativ för de yngre redan.” Man har också 

lite förståelse för den språkbarriär som finns, där de som inte behärskar det svenska språket 

bortprioriteras. Många av socialsekreterarnas klienter saknar kunskaper i svenska men skulle 

behöva Stegets insats. Detta innebär att socialsekreterarna blir sittande med klienterna i 

”knäet” utan att kunna erbjuda dessa personer något. Flera av socialsekreterarna menar att det 

skulle behövas mer kompetens i Steget vad gäller kunskaper i andra språk. 

Motivationarbete är som tidigare nämnt centralt i Stegets verksamhet. I intervjun med 

socialsekreterarna så framkommer vissa skevheter och motsägelser när det gäller 

komponenten motivation, men också vad gäller målgrupp och behovsprioritering. Man anser 

att det är ett bättre utbud vad gäller insatser för målgruppen i andra verksamheter, bland annat 

gäller det vad som erbjuds hos MIRA och UMA. Resultatet av detta är att socialsekreterarna 

remitterar de klienter som bedöms vara motiverade till ovanstående insatser och de som 

saknar motivation till Steget. Med andra ord uppstår istället för samverkan en konkurrerande 

och diffus situation då kravet att få komma till Steget var just att klienterna skall vara 

motiverade. Denna oklarhet förstärks då upplevelsen hos socialsekreterarna också är att 

ärenden hos Steget avslutas regelbundet på grund av bristande motivation, detta trots att de 

beskriver att; ”klienterna behöver inte vara jättemotiverade, vi har mindre krav på dem än 

andra”.  Flera uttrycker att ”Steget ger upp för lätt”, vilket skapar frustration hos 

socialsekreterarna, man får så att säga, ”klienten tillbaks i retur”. Detta innebär att vilja har en 

svag ställning hos socialsekreterarna utifrån ovanstående förutsättningar. Med andra ord 

skapar socialsekreterarna med sitt stora handlingsutrymme som frontlinjebyråkrater ett 

utrymme där de agerar utifrån egna förutsättningar som inte överensstämmer med 

förvaltningens intressen. Sannerstedt (2001:37) beskriver detta som att tillämparen ogillar 

beslutet. Denna komplikation som beskrivs ovan kan också kategoriseras under förstå och 

kunna. Utifrån socialsekreterarnas position är det förklarligt att det kan vara svårt att förstå att 

den grupp som de ser som den med störst svårigheter inte får tillgång till insatsen. Samtidigt 

innebär det att de inte kan använda implementerad insats i den utsträckning de skulle behöva. 

Diskussion 

Inom implementeringslitteraturen diskuteras ”problemet med många händer” (Bengtsson 

2005:36) vilket ger en bild av att det omfattande antalet aktörer som är inblandade under en 

implementeringsprocess och där ansvarsfrågan är diffus. Oklarhet råder också vad som 

faktiskt sker när väl en intervention eller reform är implementerad inom den offentliga 



 49 

sektorn. Rothstein (2001:68) formulerar problemet som demokratins svarta hål där 

politikernas bristande insyn i verksamheterna lämnar medborgarna till insatser som ingen vet 

om de fungerar. Johansson (1998:27) använder begreppet svart låda om ungefär samma 

problematik, att policybeslut utformade av politiker förblir outforskade. 

I denna studie upprepas mönstret i två led. En stadsdel mottar en politisk riktlinje och 

utformar med goda avsikter en modell för att möta sociala problem. I nästa led befinner sig 

frontlinjebyråkraterna med stort handlingsutrymme att fullfölja utfärdade riktlinjer, med all 

sannolikhet också med lika goda avsikter. Problemet är att insynen i vad som sker är minimalt 

och att man inte vet vad som sker bakom dessa ”lyckta dörrar”. 

Denna studie har inte i någon större utsträckning berört klientperspektivet, vilket så här i 

slutskedet känns angeläget. Det blir uppenbart att implementeringen av Steget får effekter, 

inte bara för berörda professionella men också för de sjukskrivna och arbetslösa klienter som 

befinner sig inom socialbidragssystemet. Salonen och Ulmestig (2004) kallar sin studie för det 

Nedersta trappsteget för att benämna de personer som står längst från arbetsmarknaden. 

Saken är den att klientgruppen som beskrivs i deras studie förvisso står långt från 

arbetsmarknaden, men de är inte i huvudsak sjukskrivna. Stegets målgrupp är som redan 

beskrivits långtidssjukskrivna och arbetslösa, vilket borde rendera dem epitetet längst ut i 

marginalen. Så är dock inte fallet. Även i Steget finns det grader av kategoriseringar där det 

finns personer som inte platsar in i verksamheten. De är antingen för gamla eller pratar för 

dålig svenska, eller både och. Frustrationen hos socialsekreterarna var uppenbar över det 

faktum att de fortfarande har en klientgrupp som de inte vet hur de skall hantera, vilket flera 

hade en förhoppning om att Steget som insats skulle lösa. Hur dessa personer skall komma i 

arbete eller sysselsättning är höljt i dunkel. Begreppet nollklassade är det epitet som används 

om dessa klienter, vilket i något avseende understryker den marginaliserade position som 

dessa personer befinner sig i. 

Andra tendenser som framkommer i studien är att strävan efter arbete eller sysselsättning 

för de arbetslösa är underordnat målet mot annan försörjning, oavsett om det är andra bidrag 

eller arbete. Detta är något som också framkommit i andra studier (Salonen och Ulmestig 

2004:38). Ovanstående faktorer samt det ökade kravet att bidragstagare skall delta i någon 

aktivitet för fortsatt stöd understryker de röster som ställer sig frågan om vi är på mot 

fattigvården igen med värdiga och ovärdiga bidragstagare. 

Det råder brist på forskning vad det gäller kommunala aktiveringsinitiativ för arbetslösa 

socialbidragstagare. Till största delen fokuseras studier till makronivå medan det som sker på 
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mikronivå förblir en ”svart låda”. Fortsatt forskning skulle vara angeläget vad gäller 

klienternas egna upplevelser av att ingå i olika aktiveringsåtgärder.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 
Berätta lite om dig själv, lite om din bakgrund och vad du jobbar med 
 
Kan du berätta för mig vad du känner till om Steget 
 
På vilket sätt fick du information om Steget? 
 
På vilket sätt arbetar du med Steget? 
 
Vad tänker du om samverkan kring de klienter som du arbetar med? 
 
Är det något som jag inte har frågat om som du skulle vilja berätta när det gäller Steget? 
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Bilaga 4 Frågor till läkare 
 

EXAMPEL  PÅ  FRÅGOR TILL  LÄKARE 

 
- Hur länge bedömer du att ………. behöver vara 100%  sjukskriven ? 

 
- När kan ……. Deltar i anpassad aktivitet  ? 
 
- Vilka yrkesområden kan  ……inte arbeta om inom? (inte så vida begrepp 

som tunga eller lätta arbeten) 
 
- Vad kan du som läkare göra för att …… ska delta i arbetsförberedande 

aktivitet  ? 
 
- Kan …… vidtaga åtgärder för att bli detta ? 
 
- Bedömer du att socialtjänsten kan vidtaga insatser för att …… ska kunna 

delta i anpassad aktivitet ? 
 
- Finns det medicinska hinder för  ……. att deltaga   två /fyra timmar 

(anpassad aktivitet, SFI undervisning  m.m.) ?  Hur länge bedöms detta bestå 
?   

 
- Kan  det  förväntas att det medicinska tillståndet förbättras eller att 

funktionsförmågan kan återställas? 
 

- Vilka  åtgärder  skulle  behövas ?  Vad är planerat  ? 
 

- Hur länge nuvarande funktionsnedsättning bedöms föreligga ?  
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BILAGA 3 Stegets modell 
 
 
 
 
 

 


