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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur beslutsprocessen ser ut med fokus på den 

enskilda handläggarens individuella handlingsutrymme samt att förstå vilket eventuellt 

utrymme det finns för variationer i beslut inom försörjningsstöd. Tidigare studier har visat att 

det finns stora variationer i beslut inom försörjningsstöd och jag ville därför undersöka hur det 

kan komma sig. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem socialsekreterare inom 

försörjningsstöd. Som analysverktyg har avskiljandeperspektivet använts. I ett 

avskiljandeperspektiv fokuserar man på de regler och mekanismer som skiljer ut de som är 

berättigade till bidrag och de som inte anses berättigade trots att de kan behöva hjälp. 

Avskiljandereglerna bygger på rådande föreställningar om arbetsmoral och arbetsetik och 

finns i de lagar och regler som socialsekreterarna är ålagda att följa. Resultatet av studien 

visar att det finns utrymme för variation i beslut inom ramen för det individuella 

handlingsutrymmet och att det till stor del kan hänföras till de krav som ställs på klienten 

avseende att söka arbete. Dessa arbetskrav har även visat sig göra det svårare att fatta beslut 

och att kraven på vad som förväntas av klienten blir otydliga. Det har också visat sig att 

lagstiftningen på många sätt uppmuntrar till bedömningar av moralisk karaktär och att detta 

kan leda till olika dilemman.

Nyckelord: försörjningsstöd, handlingsutrymme, arbetslinje, socialbidrag
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Inledning och problemformulering

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt” står det att läsa i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Detta är en del av lagen som 

socialsekreteraren måste beakta vid beslutsfattandet av ekonomiskt bistånd. Förutom lagen är 

riktlinjer, domar och lokala arbetsmetoder faktorer som socialsekreteraren måste beakta och 

hålla sig inom vid beslutsfattande. Inom dessa ramar finns ett utrymme för individuella 

bedömningar och tolkningar. Detta ger handläggaren ett individuellt handlingsutrymme där 

hen har mer frihet att fatta beslut utifrån egen kunskap och erfarenhet.

Varje fall måste bedömas individuellt eftersom varje situation är unik. Samtidigt finns här 

en risk för godtycklighet och rättsosäkerhet för klienten. Studier visar att det förekommer 

stora variationer i beslut vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd och att vissa av dessa 

variationer kan förklaras med socialsekreterarens individuella handlingsutrymme. Stranzs

avhandling visar även att variationerna har ökat över tid (Stranz, 2007, s. 163). 

Ekonomiskt bistånd är den sista utvägen och möjlighet till hjälp som finns att tillgå i det 

svenska samhället när inga andra lösningar återstår för att klara uppehället. Johansson-Murie

skriver i en artikel i Dagens Nyheter att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Under förra 

årets första sex månader ökade utbetalningen av socialbidrag med närmare tio procent i 

Sverige. Under januari månad 2012 betalades drygt 800 miljoner kronor ut i socialbidrag, 

eller ekonomiskt bistånd, till personer i Sverige. Under juni hade kostnaden ökat med 9,2 

procent till 870 miljoner (Johansson-Murie, 2012). Den enskilda socialsekreteraren har ett 

handlingsutrymme som kan påverka dessa individer och kostnader och därför ser jag det som 

angeläget att undersöka hur detta handlingsutrymme ser ut, hur prövningen av rätten till 

bidrag går till, vilket utrymme som finns för variationer i beslut, vilka faktorer som påverkar 

beslutsfattandet och vilka överväganden den enskilda socialsekreteraren gör med fokus på det

individuella handlingsutrymmet.

Syfte

Syftet är att undersöka hur beslutsprocessen ser ut med fokus på den enskilda handläggarens 

individuella handlingsutrymme samt att förstå vilket eventuellt utrymme det finns för 

variationer i beslut inom försörjningsstöd.
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Frågeställningar

Vad påverkar beslut inom försörjningsstöd?

Hur dras gränsen mellan bifall och avslag?

Hur kan det individuella handlingsutrymmet beskrivas och upplevas?

Bakgrund

År 2011 fick 235 947 hushåll ekonomiskt bistånd. Det är 6,2 procent av alla hushåll i 

befolkningen. Det fanns 418 000 biståndsmottagare, varav 281 000 var vuxna och 137 000 

barn. Kommunerna betalade under 2011 ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd

(Socialstyrelsen, 2012). Socialbidrag är det gamla ordet för ekonomiskt bistånd, som 

fortfarande används i hög utsträckning. Jag kommer därför använda dessa ord synonymt 

genom uppsatsen.

Socialtjänstlagen

I detta kapitel redovisas några av de paragrafer inom socialtjänstlagen som är aktuella för 

socialsekreterare inom försörjningsstöd. I socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf (1:1) 

framgår det att socialtjänsten skall främja medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet 

samt dess aktiva deltagande i samhällslivet på demokratins och solidaritetens grund. Detta 

skall vidare ske med hänsyn till den egna individens ansvar och med en strävan att frigöra och 

utveckla dennes resurser. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras mer specifikt i fjärde kapitlet 

i SoL. Första paragrafen har särskild betydelse. Här står det att: ”Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 

socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” (SoL 4:1).

4 kap. 3 § SoL har också relevans vid prövning av ekonomiskt bistånd. Här kan man läsa att:

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, 
telefon och radio- och TV-avgift,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas 
enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika 
hushållstypers baskonsumtion (SoL 4:3).

Socialtjänsten har möjlighet att ställa krav på motprestation enligt 4 kap. 4 § SoL. Här 

framgår att:

Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden 
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon 
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 
1. inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller
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3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll 
behöver försörjningsstöd (SoL 4:3).

Socialtjänstens uppgift

Här följer ett utdrag ur Socialstyrelsens vägledning för handläggare av ekonomiskt bistånd 

vilken bygger på lagstiftarens syn på det formella uppdraget. ”Socialtjänstens huvuduppgift är 

att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att 

ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått” (Socialstyrelsen).

Socialsekreterarnas arbete

Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd måste socialsekreteraren inom försörjningsstöd 

tolka och beakta en rad faktorer där de viktigaste är lagstiftningen, domar och regelverken, det 

vill säga de enskilda kommunernas tolkningar av dessa lagar och domar. Oavsett vad av detta 

man ger störst betydelse så avgörs rätten till socialbidrag med ett omfattande utrymme för 

bedömningsskillnader. Den rättsliga regleringen av socialbidraget sker sedan 1982 via

socialtjänstlagen. Denna lag är en ramlag vilket karakteriseras av att den saknar mer exakta 

angivelser av enskilda personers rättigheter. Lagen omfattar istället övergripande 

beskrivningar av mål som ska uppnås i förhållande till medborgarna (Stranz, 2007, s. 39). 

Stranz menar att dessa bestämmelser på det hela taget kan ses som relativt motsägelsefulla. ”I 

lagstiftningen understryks å ena sidan att enskilda personer har rätt till ekonomiskt stöd i vissa 

situationer, å andra sidan är beskrivningarna av dessa situationer ytterst vag” (a. a, s. 12). 

Vidare framgår det av lagtexten att det ekonomiska stödet ska tillförsäkra en acceptabel 

levnadsnivå. Här är 1998 års införande av riksnormen behjälplig. Det är en för landet enhetlig 

schablonberäkning av ett antal vanliga hushållsutgifter. Dock innefattar riksnormen inta alla 

utgifter som kan vara aktuella, så det råder likväl en oklarhet kring vad en bidragssökare är 

berättigad till. De olika regelverk som kompletterar socialtjänstlagen kan vara både nationellt 

och lokalt framtagna där de som är framtagna på lokal nivå förväntas ha större betydelse. 

Syftet med de lokala regelverken är att ange de generella förutsättningarna för socialbidraget i 

den aktuella kommunen. Det kan handla om bestämmelser om socialarbetargruppers 

delegation, handläggningstider, arbetsmetoder och angivelser för nivån på delar av 

socialbidraget som inte står angivet i riksnormen. Reglernas exakta betydelse är dock inte 

fastställd. Problembilden hos bidragssökande bedöms kunna vara så komplex och 

mångfacetterad att ett visst mått av flexibilitet krävs för att socialbidragshandläggarna ska 

kunna utföra sitt arbete. Enskilda kommuners och handläggares tolkningar tillmäts stor 
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betydelse för möjlighet att erhålla bidrag. Den bidragssökandes rätt till socialbidrag ska 

prövas från fall till fall vilket innebär att bedömningarna kan variera mellan både kommuner 

och handläggare. Socialbidraget har således en generellt sett låg grad av förutsebarhet för de 

bidragssökande och kan därför betraktas som problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv (a. 

a, s. 13- 14). 

Riktlinjer

Som exempel på lokala regelverk kan nämnas Riktlinjer för handläggning av ekonomisk 

bistånd i Stockholm Stad. Här kan man läsa om hur man ska hantera vanligt förekommande 

situationer och behov, till exempel diskmaskin, glasögon, spädbarnsutrustning och 

advokatkostnader. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i staden när det gäller såväl 

bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska erbjudas 

från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. 

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som 

absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om 

sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna. Utgångspunkten vid den 

individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation 

med hela kommunen som jämförelseunderlag. Även de krav som ställs på den 

biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar 

(Socialtjänstförvaltningen, 2010).

Socialbidrag i ett historiskt perspektiv

Grunderna till dagens socialbidragssystem lades under mitten av 1700-talet. Stödformerna 

förändrades löpande under 1800-talet och mynnade så småningom ut i 1871 års restriktiva och 

i stora drag godtyckliga fattigvårdsordning. I 1956 års socialhjälpslag övergavs begreppet 

fattigvård. Den medförde även en del förändringar som ökade rättigheterna för den enskilde i 

förhållande till kommunen (Johansson, 2001, ur Stranz, 2007, s.20). Korpi skriver i Kullberg

(1994) om sociallagstiftningen och den svenska socialpolitiken, att ursprunget till denna kan 

ses i Otto von Bismarcks Tyskland. Denna politik innebar att det stiftades lagar om 

sjukförsäkring, pensioner och olycksfall riktade till industriarbetarna som syftade till att ge 

alla yrkesarbetare rätt till en ekonomisk grundstandard. Sociallagstiftningen kan, vid den 

tiden, ses som konservativa krafters försök att tygla eller blidka den alltmer revolutionära

arbetarrörelsen. Den typ av åtgärder som det socialpolitiska systemet omfattar kan delas in i 

marginella och generella. Det generella systemet har en förebyggande karaktär. Det gäller alla 
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medborgare och målsättningen är att trygga en normalstandard. Graden av behovsprövning är 

liten eller obefintlig. Fattigvården och socialbidragssystemet har i Sverige aldrig kommit att 

bli generellt utan har förblivit marginellt (Korpi, 1984, ur Kullberg, 1994, s. 8). Orsaker till 

fattigdomen har historiskt haft betydelse vid prövning av rätten till bistånd. Arbetsoförmågan 

skulle vara ett resultat av ålder eller bristande kropps- eller själskraft för att ge rätt till 

ekonomiskt bistånd (Kullberg, 1994, s. 10). I journalanteckningar från 1930-talet var 

moraliserande omdömen vanliga, till exempel kunde man utifrån klienternas yttre såsom 

kläder och hemförhållanden dra slutsatser om deras inre och utifrån detta motiverades om 

klienten var berättigad till bidrag eller inte (a. a, s. 17). Enligt 1982 års socialtjänstlag är 

behovet av ekonomiskt bistånd och den enskildes möjligheter att kunna tillgodose detta behov 

på annat sätt det som ska avgöra rätten till bistånd. Frågan om orsaken till de problem som 

individen har är alltså inte längre relevant i bedömningen av bistånd. Sociala problem började 

nu förklaras med samhällsinriktade förklaringsmodeller snarare än individuella men det 

praktiska arbetet utgår fortfarande från individinriktade förklaringsmodeller och syftar till att 

lösa problemen på denna nivå (a. a, s. 10–13).

Arbetslinjen

Arbetslinjen är sedan 1930-talet en huvudprincip inom svensk arbetsmarknadspolitik. Den 

innebär att en arbetssökande i första hand ska erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Med arbetslinjen vill man förhindra den passivitet som anses följa med 

understödslinjen (Nationalencyklopedin, 1989). Arbetslinjen har en lång tradition i svensk 

socialpolitik och har historiskt gått från betoning på arbetstvång till rätten att arbete. I äldre 

tider sågs arbetslöshet som en konsekvens av individens tillkortakommanden och betraktades 

med stark misstro. De som inte kunde eller vill arbeta kunde straffas med fängelse eller 

arbetsanstalt (Wallentin, 1989, ur Lindqvist & Marklund, 1995, s 35). På 1930-talet minskade 

tonvikten på den enskildes arbetsmoral och staten erkände sitt ansvar för dem som inte kunde 

försörja sig (Lindqvist & Marklund 1995, s. 38-39). 1950-talets arbetslinje kännetecknades av 

en tonvikt på individens rätt att arbeta och starka arbetsincitament, till exempel genom den så 

kallade inkomstbortfallsprincipen som innebar att bidragen vid arbetslöshet blev proportionell 

till inkomsten. Genom inkomstbortfallsprincipen belönades förvärvsarbete och inkomster med 

berättigande till fördelaktigt skydd och socialförsäkringen skilde således effektivt mellan de 

som var berättigade till fördelaktigt skydd och de som bara fick ta del av de marginella 

förmånerna (a. a, s. 42-43). Gamla tiders arbetstvång skiljer sig från 60- och 70-talets 

betoning på rätten till arbete. Trots det belönar systemet god arbetsmoral och straffar de som 
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inte visar att de kan och vill arbeta (a. a, s. 44). Mot slutet av 1980-talet stramades 

socialförsäkringarna åt för att komma till rätta med de ökande kostnaderna för sjukförsäkring 

och förtidspensionärer. De nedskärningar som följde anses fylla två funktioner, dels var det ett 

sätt att förbättra statens ekonomi och dels var det ett medel att ingjuta en mer gedigen 

arbetsetik i medborgarna (a. a, s. 45-47).

Sedan mitten av 1990-talet betonas att även socialbidragstagare och långtidssjukskrivna 

ska omfattas av arbetslinjen. Detta kallar Lindqvist ”den nya arbetslinjen” (Lindqvist, 2000, s 

14). I och med det har kraven på motprestationer skärpts. De hjälpsökande förväntas ta de 

arbeten som erbjuds och delta i kompetenshöjande verksamheter i högre grad. Det blev 

vanligt med så kallade sysselsättningsmodeller i det ändamålet där Uppsalamodellen är mest 

känd och kanske den mest hårdföra gällande att ställa krav på klienten (Lindqvist, 2000, s. 68-

69). Dock tycktes detta stå i strid med 1982 års socialtjänstlag som innehöll en ovillkorlig rätt 

till bistånd om inte behovet kunde tillgodoses på annat håll. Detta prövades emellertid av 

regeringsrätten som kom fram till att här inte fanns en motsättning (Rå 1991, not 326). ”Den 

enskilda har inte rätt till ersättning om han eller hon efter förmåga inte försöker bidra till sin 

försörjning” kom man fram till. Den hjälpsökande ska alltså göra vad hen kan för att försöka 

bidra till sin försörjning. 1997 års sociallag förtydligade denna princip och socialnämnden 

fick uttryckligen rätt att kräva att den som har försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet. Syftet är att öka individens möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden eller i utbildning och om vederbörande avböjer får försörjningsstödet dras in 

(Lindqvist, 2000. s.69). Börjesson (2008) visar på en annan skärpning i samma skede. 

Socialtjänstlagens ursprungliga text angav att den enskilde hade rätt till bistånd ”för sin 

försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt”. 

Denna bestämmelse ändrades 1998 till sin nuvarande lydelse ”Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd…” 

Börjesson menar att denna till synes ganska beskedliga förändring i lagtexten i realiteten 

innebar en mycket betydande skärpning. Inte bara en prövning av den ekonomiska situationen 

ska göras utan även om individen själv kan förändra sin situation eller inte. Nya överväganden 

blir aktuella, till exempel om situationen är självförvållad och har personen ansträngt sig 

tillräckligt (a. a, s. 149).

Tidigare forskning

Enligt Stranz har den vetenskapliga forskningen kring socialbidrag kretsat kring frågor om 

kostnader, omfattning, karaktäriska hos populationen och strukturella faktorers inverkan på 
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bidragstagandet. Själva handläggningen och handläggarens betydelse i förhållande till vilket 

bidrag som förmedlas till klienten, kan betraktas som relativt outforskat (Stranz, 2007, s. 11).

Den forskning på området som jag hittat och tagit del av har relevans för denna studie då den 

tar upp olika aspekter av handlingsutrymmet, hur socialsekreterare bedömer och vad som 

påverkar beslut. Den består huvudsakligen av kvantitativa studier som bygger på enkäter och 

vinjettstudier. Kullbergs studie bygger på kvalitativa intervjuer men den studien är relativt 

gammal. Mot bakgrund av det, fyller denna studie en kunskapslucka genom att undersöka hur 

området ser ut idag med en mer kvalitativ ansats.

Vid bedömning av vem som är berättigad till socialbidrag har synen på försörjningshinder 

haft betydelse. Försörjningshinder är den hjälpsökandes hinder att försörja sig genom arbete 

och kan förklaras utifrån tre dimensioner som benämns moral, resurs och marknad. Nybom 

har i sin studie frågat om socialsekreterares åsikter om orsaker till försörjningshinder, vilka 

sedan kategoriserats in i de tre olika dimensionerna (Nybom, 2008, s. 2). Resultatet visar att 

resursdimensionen är mest framträdande i socialarbetarnas bedömningar. Brist på utbildning 

är det försörjningshinder som tas upp oftast. Ungdomar framstår som tyngst belastade. Utrikes 

födda bedöms övervägande ha försörjningshinder inom resursdimensionen, till exempel

språksvårigheter och bristande arbetslivserfarenhet. För många försörjningshinder är det en 

öppen fråga om de skall kopplas till moral eller resurs vilket markeras genom att en 

dimension kallas moral/resursdimensionen och beroende på hur man tolkar denna dimension 

återspeglas den institutionaliserade synen på hjälpsökande olika, i olika socialarbetares syn på 

sina klienter. Nybom skriver också att dagens socialpolitik som betonar kraven på 

motprestationer kan tolkas som att moraldimensionen återinträtt i den institutionaliserade 

synen på hjälpsökande (a. a, s. 14).

I Billquists avhandling Socialbyrån, klientarbetet och klientskapet, som bygger på 

observationer av handläggningsärenden beskriver och analyserar hon hur klientarbetet går till 

i ekonomiärenden. Det är ett arbete som i nästan alla sina delar är byråkratiskt där klienten

och hens problem definieras utifrån den hjälp som finns att tillgå. Hon skriver att i merparten 

av ärendena inom försörjningsstöd förekommer förhandlingar i olika frågor, till exempel 

förhandlingar kring hur man ska räkna, vilka utgifter och inkomster som ska räknas och för 

hur lång tid tillbaks. Hon tycker det verkar som att den bedömning som socialsekreteraren gör 

över klientens trovärdighet och sätt att handskas med sin situation varit avgörande, till 

exempel om klienten visar ansvar och verkar vilja förbättra sin situation. Man kan säga att 

förhandlingarna handlar om ”klientens moraliska karaktär” (Billquist, 1999, s. 162). Det som 

händer i mötet mellan socialsekreterare och klient kan också analyseras i termer av strategier 
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där socialsekreterarens strategi är att hänvisa till normer och bestämmelser. Dessa normer och 

bestämmelser känner klienten ofta inte till vilket försvårar hens möjligheter att lägga upp en 

vinnande strategi. I handläggningen av biståndsansökningarna sker en värdering av klienterna 

i termer av värdiga och ovärdiga där den värdiga klienten är gammal och sjuk eller oförmögen 

att arbeta. Huruvida den ekonomiska situationen är självförvållad eller ej är också något som 

brukar ligga till grund för beslut (Billquist, 1999, s. 171). 

Minas har undersökt telefonmottagningarnas organisation och selektion av 

socialbidragsförfrågningar. Studien genomfördes på sju socialkontor i Sverige med hjälp av 

sammanlagt 548 enkäter från telefonmottagningarna. Andelen sökanden som blev avvisade 

vid denna första kontakt var i genomsnitt 33 procent (Minas 2001, s. 6) . Den vanligaste 

motiveringen till avslaget var att den sökande hade tillräckliga egna inkomster/tillgångar. 

Andra orsaker var att den sökande inte stod till arbetsmarknadens förfogande och att deras 

problem var självförvållat (a. a, s. 10). Studien visade vidare att det fanns olika strategier för 

att hushålla med organisationens resurser. Att göra det svårt att ansöka genom inbyggda 

trösklar, hänvisningar till andra instanser och uppmaningar att återkomma med mer 

information är exempel på sådana strategier (a. a, s. 16). Ett exempel på inbyggda trösklar är 

att handläggaren inte skickar ut ansökningsblanketter utan de sökande får komma till kontoret 

och hämta dem (a. a, s. 15). Studien har visat att telefonmottagningarna är en avgörande länk 

mellan medborgarnas upplevda hjälpbehov och tillgången till den lagliga rätten till bistånd 

och att det finns en klar risk att potentiella socialbidragstagare blir utsorterade redan i den 

första kontakten (a. a, s. 17). 

Det finns stora variationer i beslut kom Hydén et al. (1995) fram till i sin undersökning av

skillnader i bidragsbeslut i enskilda ärenden av liknande karaktär. Klienten behandlas mycket 

olika beroende på var klienten är bosatt, socialkontorets organisation, personalbelastning och 

även på vilken handläggare kunden möter. Undersökningen visar att den enskilda 

handläggarens personliga karakteristika och attityder har betydelse. Bland annat har 

handläggarens ålder betydelse på så sätt att handläggarna är mer benägna att bevilja bistånd 

till personer som är nära dem själva i ålder. 

Stranz har i sin avhandling undersökt variationer i bidragsbeslut i 11 kommuner i norra 

Stockholm, där 121 socialbidragshandläggare har besvarat en enkät som merparten av 

databearbetningen baseras på. Studien har även använt data från en studie från 1994 för att 

göra jämförelser över tid (Stranz, 2007, s. 85). Studien visar en betydande skillnad i hur 

handläggarna gör sina bedömningar. Studien visar även att generositeten i bidragen har 

minskat över tid och att variationerna har ökat över tid (a. a, s. 163). Detta indikerar att den 
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enskildas möjligheter till att få sin försörjning tryggad genom socialbidraget har minskat 

under den period på tio år som gått mellan studiernas genomförande. Studien visar vidare att 

organisatoriska förutsättningar har störst betydelse avseende skillnaden i variation mellan 

besluten. Individuella karakteristiska är av mindre betydelse. Studien visar också att 

yrkeserfarenhet påverkar besluten. Längre yrkeserfarenhet medför till exempel en lägre grad 

av generositet (a. a, s. 202). 

Kullberg har i sin studie analyserat det sätt, på vilket socialsekreterare utför arbetet med 

ekonomisk bistånd. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och observationer (Kullberg, 

1994, s. 37). Två arbetssituationer som ofta förekommer i verksamheten på ett socialkontor 

har undersökts, så kallade besökssamtal och beslutssammanträden. Resultatet visar att 

socialsekreteraren tycks ha stora möjligheter att själva avgöra hur de ska handla i de olika 

ärendena och klienter med till synes liknande problem tycks kunna få olika bemötande (a. a, s. 

84). Det som bland annat utmärker socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är att deras 

verksamhet inte regleras i detalj och att de därför måste göra ett stort antal egna bedömningar 

när beslut ska fattas. Förståelsen av klientens situation och de beslut som de fattade grundas 

till stor del på hur de personliga och moraliska aspekterna av klienternas situation uppfattades. 

Resultatet visar att de klienter som kategoriserades som ansvariga för sin situation beviljades 

socialbidrag i betydligt lägre grad än de som ansågs drabbade (a. a, s. 183) . 

Som en reaktion på den allt intensivare styrningen av förvaltningen inom den offentliga 

sektorn har Evans (2010) med hjälp av Lipsky´s gräsrotsteori undersökt hur socialarbetare 

tolkar lagar och regler i sitt dagliga beslutsfattande på en avdelning inom äldreomsorg och på 

en psykiatrisk klinik i Oldshire och Newunit där, i likhet med många lokala myndigheter på 

senare tid, managementreformerna har varit både omfattande och uppskattade. Evans har 

särskilt undersökt handlingsutrymmet och aspekter av gräsrotsteorin som handlar om 

relationen mellan praktiker och chefer. Det har visat sig finnas ett implementationsgap mellan 

politiska beslut och det praktikiska arbetet som kapslar spänningen mellan de som är för en

ökad reglering och de som ser behovet av ett större handlingsutrymme med utrymme för 

initiativ och kreativitet i det sociala arbetet.

Avskiljandeperspektivet

Som teoretisk utgångspunkt och analysverktyg kommer jag att använda mig av 

avskiljandeperspektivet. Lindqvist (2000) beskriver att i ett avskiljandeperspektiv fokuserar 

man på de mekanismer som skiljer ut de som är berättigade till bidrag och de som inte anses 

berättigade trots att de kan behöva hjälp. Avskiljandeperspektivets potential ligger i att 
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fokusera på de förändrade formerna för socialpolitiken som ska ses mot bakgrund av rådande 

föreställningar av arbetsmoral och arbetsetik (a. a, s. 45). Avskiljandereglernas funktion är 

alltså att utifrån dessa rådande föreställningar skilja mellan de som är berättigade till sociala 

stödbehov, de ”värdiga”, och de som måste arbeta för sin försörjning, de ”ovärdiga”. 

Socialpolitikens historia är därmed i hög grad en historia hur dessa avskiljanderegler har 

utvecklats och i tider av ekonomisk recession blir det än viktigare att försöka skilja ut de 

arbetsförmögna från dem som inte kan arbeta (a. a, s. 40). Det är staten som genom 

lagstiftning tillhandahåller instrumenten för avskiljandet men det är i organisationerna och 

slutligen av handläggaren som avskiljandet avgörs (a. a, s. 45). Det är alltså i slutändan 

socialsekreterarens uppgift att avgöra vilka som har rätt att uppbära bidrag och vilka som 

måste förvärvsarbeta och det avgörs, med detta synsätt, ibland utifrån deras arbetsmoral.

Avskiljandeperspektivet kan betraktas som ett sätt att se på lönearbete och välfärdspolitik 

och har nära koppling till arbetslinjen. Det kan ses i relation till perspektivet om 

välfärdspolitik som sociala rättigheter som ser arbetslinjen som en del i en välfärdspolitik 

baserad på sociala rättigheter som syftar till att ge alla medborgare förbättrade livsvillkor 

genom deltagande i lönearbete och disciplinerings och kontrollperspektivet som betraktar 

arbetslinjen som en utvidgning av statens disciplinerande och kontrollmekanismer, vilka i 

själva verket begränsar den enskilda medborgaren. T H Marshall brukar förknippas med 

sociala rättigheter och socialt medborgarskap. Han tänkte sig socialpolitikens utvecklingslinje 

i tre steg där det första steget är att medborgarna ges civila rättigheter såsom yttrandefrihet 

och religionsfrihet. Detta skulle följas av politiska rättigheter som innebar rätt att bilda 

politiska partier, rösta i parlamentariska val och bilda fackföreningar. Ett fullvärdigt 

medborgarskap fås inte förens ett antal sociala rättigheter gav garantier för ekonomisk och 

social trygghet. Detta skulle ge ett socialt medborgarskap och ett mer jämlikt samhälle (a. a, s. 

30). Den svenska välfärdsstaten har mer än några andra ansetts präglat av socialt 

medborgarskap i Marchalls mening (a. a, s. 31). 

Utgångspunkten för avskiljandeperspektivet är att socialpolitikens funktion är att balansera 

sociala rättigheter och social kontroll och avskilja de verkligt behövande som måste få 

samhällets stöd från dem som kan försörja sig själva genom arbete. Detta synsätt bygger på 

insikten att det i sociallagstiftningen i allmänhet finns preciserade regler om vilka krav som 

måste vara uppfyllda för att olika bidrag ska kunna utbetalas (a. a, s. 28).
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Metod

Genom att tolka exempel och beskrivningar, vill jag undersöka beslutsprocesser och söka 

förstå vad eventuella variationer i beslut kan bero på och kommer därför att använda mig av 

en kvalitativ metod och forskningsintervju. Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

teman i en livsvärld ur en undersökningspersons perspektiv. Den vill erhålla nyanserade 

beskrivningar av specifika situationer och handlingssekvenser och olika aspekter av 

intervjupersonens livsvärld. Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun söker man tolka 

meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld och ha en öppenhet inför nya och 

oväntade synvinklar av ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43-44). Studien har en induktiv 

ansats snarare än en deduktiv. Det induktiva perspektivet har fokus i första hand på empirin 

och genom denna utformas begrepp, hypoteser och teorier till skillnad från den deduktiva 

ansatsen som utgår från en hypotes som studien sedan prövar (Backman, 1998, s. 48).

Litteratursökning

Litteratur söktes i följande databaser: Libris, SocINDEX, Academic Search premier, DIVA, 

Google Scholar och Artikelsök. De sökord som använts i olika kombinationer är socialbidrag, 

Sverige, socialtjänst, beslut*, klienter, socialt arbete, variation, försörjningsstöd, Sweden, 

discretion, social assistance. På Socialstyrelsens hemsida hittades statistik och aktuell 

information om försörjningsstöd. Av min handledare fick jag tips om att använda 

avskiljandeperspektivet som analysverktyg. 

Datainsamling och urval

Datainsamlingen har skett via intervjuer. Eftersom forskningsfrågan handlar om att göra 

individuella bedömningar i ärenden gällande ekonomiskt bistånd ansåg jag att 

socialsekreterare inom försörjningsstöd med minst ett års erfarenhet var lämpliga att intervjua. 

En socialsekreterare fick jag kontakt med genom en klasskamrat. Jag kontaktade hen direkt 

via e-post och vi bokade tid för intervju. Fyra socialsekreterare fick jag kontakt med genom

att mejla chefen för försörjningsstöd i tre olika kommuner i Stockholm. Eftersom den första 

socialsekreteraren hade ganska kort erfarenhet och var verksam i en socioekonomiskt utsatt 

stadsdel så angav jag i brevet att jag ville tala med någon handläggare som hade minst tre års 

erfarenhet och jag kontaktade kommuner med lägre socioekonomisk utsatthet för att bredda 

urvalet. Två av cheferna vidarebefordrade mitt brev till sina anställda, vilket gav fyra 

intresserade deltagare som jag sedan kontaktade via e-post och vi bokade tid för intervju. 

Varje intervju tog i genomsnitt 50 minuter att genomföra. Det blev inga bortfall. Sammanlagt 
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har jag intervjuat fem respondenter i tre olika kommuner. Från början hade jag planerat att 

intervjua sex respondenter men intervjuerna visade sig vara mycket tidkrävande, inberäknat 

transkribering och analys och då jag efter ett tag märkte att jag fick liknande svar och att det 

därmed uppnåddes en viss mättnad, bedömde jag att fem intervjuer var tillräckligt. Dessutom 

blev det en bra bredd på populationen med avseende på socioekonomisk utsatthet i 

kommunen/stadsdelen, enhet inom försörjningsstöd där respondenten var verksam, kön på 

socialsekreterarna och erfarenhet av arbete med försörjningsstöd.

Tillvägagångssätt och analysmetod

Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. Om vi ska förstå den 

situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i måste vi försöka komma 

dem inpå livet. Det är syftet med kvalitativt tillvägagångssätt (Holme & Solvang, 1997, s. 92). 

Den kvalitativa forskningsprocessen kännetecknas av en kognitiv och en normativ cirkel som 

utgör två stycken hermeneutiska cirklar. De är uttryck för det växelspel som finns mellan 

forskare och undersökta enheter. Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen. 

Är den ringa kännetecknas den fösta fasen av ett sökande för att hitta intressanta och viktiga 

faktorer som kan leda till mer fruktbara frågeställningar. Den normativa cirkeln har sin grund 

i socialt grundade fördomar. Dessa möts i forskningsprocessen med undersökningsenheternas 

egna uppfattningar (a. a, s. 96-97). Den första fasen kännetecknades i denna studie snarast av 

ett sökande där så småningom arbetslinjen, krav på motprestation och avskiljandeperspektivet

framträdde och utifrån det utvecklades nya frågeställningar och uppfattningar som jag sedan 

prövade.

I den kvalitativa intervjun ska det inte finnas för stor styrning från forskarens sida. Man vill 

att de synpunkter som kommer fram ska vara ett resultat av undersökningspersonernas egna 

uppfattningar. Samtidigt har forskaren en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. 

Dessa skrivs ner i en intervjuguide som inte behöver följas till punkt och pricka i en bestämd

ordning men som bör täcka de områden som guiden innehåller (a. a, s. 100-101). I studien har 

därför semistrukturerade intervjuer enligt en intervjuguide använts. 

Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats för att sedan bearbetas, 

redovisas och analyseras. I transkriberingen togs inte ljud som ”eh” och ”hm” med och vissa 

avsnitt som var utanför ämnet eller ovidkommande togs bort och markerades med ”….//…”. 

Resultatet kategoriserades utifrån tre teman som knyter an till frågeställningarna och syftet. 

Tolkningar gjordes utifrån resultatet som helhet eftersom jag ville kombinera svar från de 

olika kategorierna. Som analysverktyg har använts avskiljandeperspektivet. Som analysmetod 
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har använts helhetsanalys som består av tre faser. Först väljs teman ut. Sedan formuleras 

frågeställningar till temana för att konkretisera problemområdet. Sist görs en systematisk 

analys av materialet som metodiskt går till så att man läser igenom varje intervju för att hitta 

innehåll och citat som stämmer in på de valda temana (Holme & Solvang, 1997, s. 142).

Validitet och reliabilitet

Validitet reflekterar i vilken utsträckning en studie mäter det den avser att mäta (Jönsson,

2010, s. 13). Det som styrker validiteten i studien är att jag intervjuat personer med den 

kunskap och erfarenhet som var relevant för studien, att jag hade en bra bredd i urvalet och att 

intervjuerna anonymiserats vilket kan ha bidragit till att respondenterna kunde känna sig mer 

fria att tala öppet. Intervjuerna blev bra i och med att respondenterna delade med sig av sina 

tankar och gav många exempel på hur beslutsprocessen kan gå till och under intervjuernas 

gång har jag ställt kontrollfrågor för att se att jag uppfattat deras svar rätt. Detta kan ha 

bidragit till att styrka validiteten. Efter den första intervjun så ändrade jag i viss mån 

inriktningen på uppsatsen och ändrade en fråga i intervjuguiden från att handla om hur man 

fattar beslut allmänt till att mer handla om kravet på att söka arbete. Detta kan ha gjort den 

första intervjun lite mindre användbar och minskat studiens validitet.

Reliabilitet handlar om precisionen i mätverktygen, det vill säga tillförlitligheten i en 

studie samt i vilken utsträckning liknande resultat skulle uppnås om studien skulle upprepas

(a. a.). Det som har ökat reliabiliteten i denna studie är att samtliga intervjuer spelats in, att 

alla respondenter har fått möjligheten att läsa igenom sin intervju och därmed också haft 

möjlighet att göra förtydliganden. Dock var det bara en person använde sig av den 

möjligheten. Bandinspelningarna hade bra kvalitet och det var lätt att höra vad respondenterna 

sa vilket också har ökat reliabiliteten.

Generaliserbarhet

Kravet som samhällsvetenskapen har på generaliserbar kunskap bygger på att vetenskap är 

giltig för alla tider och platser. En invändning mot intervjuforskning är att det ofta finns för få 

intervjupersoner för att resultaten ska kunna appliceras på en större population, det vill säga 

generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Denna undersökning syftar inte till att 

generalisera på en större population då den endast bygger på ett fåtal intervjuer, men studien 

kan ha ett värde i det att den kan leda till en djupare förståelse av den aktuella frågan.
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Etiska överväganden

Forskningsetiken kan inte anses som statisk och det är inte alltid så klara gränsdragningar för 

vad som i en given situation skulle anses vara ett etiskt bra förhållningssätt. Dock finns 

legitima intressen i att skydda individer och deras integritetsintresse, liksom rätt till skydd för 

olika former av skada och risk för skada etcetera (Vetenskapsrådet, 2013, s. 10). Då denna 

studie gjorts inom ramen för högskolestudier på grundnivå omfattas den inte av Lag

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Dock har jag beaktat de fyra 

grundläggande etiska principer som bör följas inom samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning. Dessa är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och

Nyttjandekravet. Syftet med dessa principer är att skydda individen mot oetisk forskning. 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna skall informeras om sin uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna ska 

informeras om projektansvariges namn och institutionsanknytning. Undersökningens syfte 

skall anges och en kort beskrivning av hur den är tänkt att genomföras. Samtyckeskravet 

medför att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

inbegriper att undersökningsdeltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Åtgärder måste vidtas för 

att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer. Nyttjandekravet, slutligen, 

innebär att uppgifter om enskilda personer som samlats in endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). I mitt informationsbrev till deltagarna beskrev 

jag studiens syfte, vad uppsatsen skulle komma att användas till och att intervjuerna skulle 

vara semistrukturerade och pågå cirka en timme. I och med det framgick det att deras uppgift 

var att svara på frågor som handlade om beslutsfattande och handlingsutrymme. I brevet 

framgick även mitt namn och institutionsanknytning samt att deltagandet var frivillig och att 

de hade möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande. I och med det så har 

informationskravet och samtyckeskravet beaktats. Respondenterna har anonymiserats så långt 

det varit möjligt. Erfarenhet av arbete med försörjningsstöd och utbildning tyckte jag hade 

relevans för studien. All annan information som kunnat användas för att identifiera 

respondenterna har utelämnats. Detta inbegriper information om namn, kön, ålder, 

kommun/stadsdel de var verksamma i samt enhet inom denna. De inspelade intervjuerna och 

utskrifterna kommer bara att användas till denna studie. De har förvarats så att obehöriga inte 
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kan ta del av dem och de kommer att förstöras så snart uppsatsen är avslutad. Därmed har 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats.

Resultat

Jag kommer att benämna mina respondenter S1, S2, S3, S4 och S5, där S står för 

socialsekreterare och siffran står för den ordningen, i vilken jag intervjuade i. Samtliga 

respondenter har socionomutbildning. S1 har ett års erfarenhet av arbete med 

försörjningsstöd, S2 och S3 har tre års erfarenhet, S4 har åtta års erfarenhet och S5 har fyra 

års erfarenhet. Resultatet är uppdelat på tre teman som knyter an till studiens frågeställningar: 

Faktorer som påverkar beslut, Gränsen mellan bifall och avslag samt Det individuella 

handlingsutrymmet.

Faktorer som påverkar beslut

Under denna rubrik anges faktorer som respondenterna uttryckligen sagt påverkar beslut men 

även sådana faktorer som jag tolkar har betydelse vid beslutsfattande.

Lagar

Om behovet kan, eller har kunnat tillgodoses på annat sätt anger de flesta respondenter som 

ett vanligt skäl för avslag. Detta är det centrala i 4 kap. 1 § SoL. Konkret innebär det att 

klienten redan har tillgångar, att hen ligger över norm eller att hen ansöker om sådant som 

redan ingår i uppehållet. S3 exemplifierar det med klienter som ansöker om bistånd för 

gymnastik eller träningskort. S5 tar ett annat exempel ”några söker för telefoni då gör man ju 

avslag på det för det ingår ju som i normen”. Det kan även handla om framförhållning eller att 

göra vad man kan för att bli självförsörjande. I 4 kap. 3 § SoL anges att försörjningsstöd 

lämnas för skäliga kostnader. Om kostnaden är oskälig kan alltså vara skäl till avslag. Enligt 

S3 kan höga hyror vara exempel på en kostnad som kan anses oskälig och därmed ge avslag.

”Om man som ensamstående har en trea med en hyra på åtta tusen så uppmanas denna att byta 

sin bostad till en mindre med lägre hyra annars kan det bli avslag”.

Riktlinjer

Alla socialsekreterare använde de riktlinjer för handläggning som finns framtagna för 

respektive kommun. Här anges bland annat att klienterna aktivt ska söka arbete, att uppgifter 

som klienterna lämnar ska styrkas och att barnperspektivet ska beaktas. Respondenterna anger

att detta har stor betydelse vid bedömningar. S3 svarar på frågan om vilka skäl det finns för 

avslag. ”Du kanske inte har sökt arbete, du kanske inte är inskriven på arbetsförmedlingen, 
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det kanske visar sig att man har egna tillgångar, du kommer inte in med alla begärda 

handlingar, det är också ganska vanligt, som gör att jag inte kan slutföra utredningen”

Arbetsplaner

Socialtjänstens huvuduppgift är att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen 

hand. Klienten förväntas i och med det göra vad hen kan för att uppnå självförsörjning Tre av 

socialsekreterarna använde så kallade arbetsplaner för att uppnå det målet. Dessa gör man upp 

tillsammans med klienten och syftar till att göra det tydligt för både för socialsekreteraren och 

för klienten vilka krav som ställs. Att följa och vara delaktig i sin planering är därför 

avgörande för att få försörjningsstöd. S1 beskriver det såhär: 

Vi bedömer planering, väg mot självförsörjning, vi gör ju en arbetsplan, en överenskommelse med varje 
klient, de flesta klienter har en egen arbetsplan. Den skickar vi hem, vi gör den i samråd med klienten och 
den skickar vi hem och den ska de skriva på efter att de har läst. Det ska vara förutsägbart, de ska kunna 
bedöma sig själva.

Planen utformas individuellt utefter klientens förmågor och förutsättningar. S5 säger: ”Det 

handlar om att göra efter förmåga”. För de klienter som inte har några specifika 

försörjningshinder består planen i att vara inskriven på arbetsförmedlingen och söka ett visst 

antal arbeten per månad. Har man speciella svårigheter eller problem så anpassas kraven efter 

det. S3 beskriver att planen kan handla om att delta i behandling för missbruk, gå på möten 

där och kanske lämna prover. Enligt S2 kan planen bestå i att man har praktik eller 

arbetsträning och för dem som har stora bekymmer kan planen bestå i att delta i grupper med 

psykolog och gå på möten där. I dessa fall är närvaro på dessa aktiviteter avgörande för att få 

försörjningsstöd. För alla gäller att delta i planeringen och uppföljning tillsammans med 

socialsekreteraren. S4 exemplifierar detta med en klient som skulle gå på ett 

informationsmöte gällande jobb och utvecklingsgarantin på arbetsförmedlingen och som 

uteblev från mötet vid två tillfällen utan en bra förklaring. ”Han gör inte vad han kan för att 

komma ut i egen försörjning, så då fick han avslag på grund av det”. S5 beskriver fördelen 

med arbetsplaner: 

Har jag gjort klart för dig, det här är din planering, sköter inte du den, då är det så mycket lättare att säga 
att du kan inte få pengar nu, för du har inte skött din planering och då fattar de det, men om den är otydlig 
och jag förutsätter en planering och den inte är med på tåget, då blir det ju strul, då blir det irritationer och 
sådär. 

S4 resonerar kring klienter med missbruksproblem: 

Planeringen syftar till att han ska bli drogfri och komma ur sin destruktivitet kring alkohol och droger och 
kriminalitet också…//…det handlar om att komma så att du kan bli arbetsför. För en person som är inne i 
ett aktivt missbruk är väldigt sällan arbetsför och då gäller det ju att jobba med det hindret som gör att 
man inte kan komma vidare och i hans fall är det ju missbruket, för en annan person kan det ju vara en 
sjukdom eller liknande.
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På frågan om avslaget kunde bero på missbruket i sig svarar S4: ”Nej, alltså det har inte vi rätt 

att avslå utifrån…//…däremot om han har en planering som han väljer att inte 

fullfölja…//…det är därför man får försörjningsstöd för att man går på den vägen”.

Respondenterna menar att det är viktigt att ange skäl till avslag i journalen. S3 berättar att 

hen alltid specificerar grund för avslag, att det är väldigt noga ifall klienten vill överklaga. I 

journalen skriver hen till exempel ”har inte stått till arbetsmarknadens förfogande i tillräcklig 

omfattning” eller ”har inte varit aktivt arbetssökande genom att enbart söka fem jobb” .

Krav

Alla ska göra vad den kan för att bli självförsörjande. Här gäller det för socialsekreteraren att 

ställa rimliga krav på klienten. I och med att kraven är en del i planeringen som klienten ska 

följa har kraven på klienten indirekt en påverkan på beslut. Kraven utgår från hur man 

bedömer arbetsförmågan. S1 menar att om det finns psykisk sjukdom eller sociala skäl så får 

man anpassa kraven. S3 beskriver att hen bedömer arbetsförmåga genom att alltid ha kontakt 

med andra myndigheter, arbetsförmedlingen till exempel när man är arbetssökande. Man ser 

om där finns läkarintyg, en diagnos, att man har varit utbränd, har ett missbruk i bakgrunden

eller att man går på rehabilitering. 

Gränsen mellan bifall och avslag

Här beskrivs hur gränsen dras mellan bifall och avslag och vilka överväganden som görs. Det 

handlar till stor del om de individuella bedömningarna.

Samarbeta

Klienten ska göra vad hen kan för att komma ut i egen försörjning och då är det av vikt att 

samarbeta i den planering man har och underlätta utredningen. Det kan handla om att delta i 

möten med socialsekreteraren och att styrka sina uppgifter. Socialsekreteraren har här att 

bedöma vad som är tillräckligt i varje fall. Tre av respondenterna uppger att det är viktigt att 

komma in med begärda handlingar. S3 menar att egentligen måste alla papper in för att hen 

ska kunna slutföra sin utredning, att det står i riktlinjerna att det ska vara så och att det finns 

domar på det. S5 säger ”de handlingar som jag begär, de måste de lämna in helt enkelt, för att 

jag ska se att de redogör för samtliga inkomster, har de flera konton så måste de redogöra för 

alla oavsett om det står noll varje månad, för det är ju för att man inte ska undanhålla några 

inkomster”. Hur lång tid man har på sig med att komma in med begärda handlingar finns det 

lite olika uppfattningar om. S3 säger att ”har inte allt det här kommit in om säj tio dagar då 

gör jag ett avslag, då går det inte att utreda”. Jag bad S5 berätta om ett tillfälle då hen gett 
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avslag, ett tillfälle där det även hade kunnat vara korrekt inom lagar och riktlinjer att bifalla 

ansökan, men där den individuella bedömningen inom ramen för det individuella 

handlingsutrymmet fick avgöra. S5 gav då ett exempel på när hen nyligen hade gett ett avslag 

för att klienten inte inkommit med handlingarna när det var dags att slutföra utredningen ”den 

här personen hade en överföring och då fick den ett avslag på grund av att den inte kommit in 

med pappren så att jag kunde slutföra utredningen, men jag hade ju likväl kunnat säja ok, 

lämna in det nästa månad”.

Frånvaro

Frånvaro från möten, praktikplatser och andra verksamheter som klienten är hänvisad till kan 

vara grund till avslag. Men hur mycket frånvaro är ok och av vilka anledningar? S2 beskriver 

ett tillfälle då hen gett en klient avslag på grund av frånvaro från en mobiliseringsgrupp. Det 

var 6,7,8 gånger som hon inte hade vart där under en period på några månader. S2 framför 

vidare att: 

Det är svårt att dra gränsen avseende hur många gånger man får vara frånvarande och jag vet inte om jag 
tycker det är lämpligt att dra en sådan gräns, då är det underförstått att alla personer har samma förmågor 
och samma möjligheter och det kan jag inte riktigt hålla med om att det är så.

På frågan om efter hur många gånger måste man börja fundera kring skäl och orsaker svarar 

S2: ”Det kanske inte är just vid en eller två gånger utan något mer än det. Sen är det stor 

skillnad om man ringer på morgonen och säger att idag är jag sjuk eller att man inte kommer

överhuvudtaget”. S2 menar vidare att det finns en uppfattning om att man ska ha total 

närvaro, en uppfattning som hen inte delar. Angående anledning till frånvaro menar S2 att det 

ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt så man bör kanske gå till en läkare om man är 

sjuk 3,4,5 dagar i sträck”. S5’s uppfattning om detta är att: ”Om man vart sjuk mer än sju dar 

så måste man visa sjukintyg”.

Att söka arbete

Skäl för avslag kan vara att man inte sökt tillräckligt antal jobb eller inte vart inskriven på 

arbetsförmedlingen. S2 tycker att ”Om man sökt bara fem jobb så blir det en diskussion, för 

fem jobb kan jag tycka är i minsta laget så då får man redogöra för varför det blev just fem 

jobb och inte fler.” S2 fortsätter: ”Om man bara har sökt 10 jobb så är det också ganska lite 

per månad”. S2 säger vidare att:

Det vi uppskattar och uppmuntrar är att man lägger ner lite tid på varje ansökan, att skicka 26 likadana 
mejl till 26 arbetsgivare det kan man ju göra på en kvart, om man skriver fem jobbansökningar så kan det 
i själva verket vittna om mycket mer arbetstid, att den personen har varit mycket mer aktiv i sitt 
arbetssökande.
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S2 menar dock att det är sällan som avslag handlar om hur många jobb man sökt men om man 

diskuterar och det upprepas då kan det bli ett avslag. S3 resonerar kring hur många jobb man 

bör söka. ”Säj att en person enbart har sökt fem jobb på en hel månad, då är inte det aktivt 

arbetssökande” Jag frågar om det blir avslag då. ”Ja, det skulle det kunna vara…//…men det 

finns ingen exakt siffra…//…Jag tycker man ska söka jobb varje dag om man är arbetssökande 

på heltid och inte har praktik eller något sådant…//…men har man bara sökt fem jobb så är 

det solklart avslag”. Jag frågade om det fanns utrymme för klienten att förklara eller diskutera 

ett sådant beslut och på det svarar S3 att:

Man får komma in med en skriftlig överklagan till oss och då tittar vi på den och finns det skäl för oss då 
att ändra på beslutet, då gör vi det. Och anser vi att det inte framkommit något nytt i överklagan så 
skickas den vidare till förvaltningsrätten.

Jag frågade vidare om det kan finnas olika åsikter socialsekreterare emellan på hur många 

jobb man bör söka och av vilka anledningar man kan sänka kraven på arbetssökande och det

bekräftar S3: ”Det kan variera”. Enligt S3 blir det avslag på grund av att man sökt för få jobb 

varje månad. Angående godtagbara skäl till att man inte sökt jobb varje dag, i genomsnitt, så 

menar S3 att det egentligen bara finns ett skäl och det är sjukdom ”antingen är man 

arbetssökande eller så är man sjukskriven, så är det…//….och är du sjukskriven så ska du 

styrka det med läkarintyg”. S5 uppger att man visar att man är aktivt arbetssökande genom att 

fylla i en arbetssökarlista och man måste söka 20 jobb minst om man fungerar normalt och 

inte har några särskilda försörjningshinder. Dock är det inte säkert att det blir avslag om man 

inte gör det. Man kan göra undantag till exempel om man är väldigt seriös i sitt 

arbetssökande, anstränger sig och skriver bra presentationer. Hen uttrycker det såhär: ”Om 

man verkligen lägger ner sin själ i det, så kan man sänka kraven på antal”. S5 uppger att hen 

har gett avslag på grund av att man sökt för få jobb men det är ytterst sällan. Troligare är att 

man i stället sänker kraven om man inser att det finns uppenbara svårigheter.

Ja, man får ju ha en diskussion, du får utöka ditt arbetssökeri, jag gör aldrig så att jag avslår direkt utan 
jag försöker utreda orsaken till varför blev det bara 10 och då kan det ju framkomma om jag har dyslexi 
eller det är jättejobbigt hemma, olika orsaker till varför det är svårt och då får man försöka bena ut vad 
behöver du för hjälp och stöd för att komma vidare då så att du kan hitta det här jobbet. 

S5 tycker inte att det finns någon bra måttstock för att avgöra om klienten gjort vad hen kan 

avseende att söka arbete ”jag tycker det är en svår måttstock den där arbetssökarlistan för du 

kan väl skriva ner och hafsa ner vad som helst men det är ju det dåliga mätverktyget vi har, vi 

har ju inget annat”. S5 säger angående att bedöma arbetsförmåga:

Man bedömer utifrån att man ser att de inte klarar målen, om jag gör en bedömning så ser jag efter ett tag 
du kommer aldrig klara det, den ribban är för hög för dig, de ser man i och med att de säger så eller man 
inser att det finns uppenbara svårigheter.
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Framförhållning

Två respondenter uppger att vad som skett tiden innan nybesöket kan spela roll. S3 menar att 

det inte räcker att vara inskriven på arbetsförmedlingen när man kommer dit utan att man ska 

ha varit inskriven sen en tid tillbaka.

Om man söker för maj månad och man har varit inskriven i en och en halv månad så kan man bli beviljad 
för maj, jag tittar väldigt mycket, om det är en arbetssökande, är man inskriven på arbetsförmedlingen och 
söker man arbete, det är den bedömningen jag gör, det bygger på att man själv ska göra vad man kan för 
att uppnå självförsörjning.

S4 berättar om ett tillfälle där hen och hens kollega hade olika uppfattning om 

framförhållning. Det handlade om ett par som skulle få barn ganska snart. De hade vart 

självförsörjande fram till alldeles nyligen och de sökte om spädbarnsutrustning och S4 tyckte 

inte de hade rätt till det utifrån att de hade vetat om att de skulle få barn ganska många 

månader och de hade legat så pass mycket över norm så de hade haft möjligheter att lägga 

undan medan kollegan tyckte att de skulle få spädbarnsutrustning utifrån att de faktiskt inte 

hade pengarna. Detta exempel togs upp för att visa på att det många gånger är möjligt att fatta 

olika beslut inom det individuella handlingsutrymmet avseende samma situation som båda är 

korrekta och inom lagar och riktlinjer.

Undantag

Att ansöka om något som redan ingår i riksnormen är skäl för avslag men det kan finnas 

undantag. S5 beskriver detta: 

Man kan göra speciella undantag, det kan vara någon som gått ner mycket i vikt och behöver köpa nya 
kläder eller gått upp på grund av att de har fått någon medicin som gör att de lägger på sig eller så kan det 
vara någon missbrukare som kanske har dragit från nåt behandlingshem och lämnat kvar alla sakerna där 
och har ingenting och har inget annat än det de går och står i, då kan man göra ett undantag, men då får 
man motivera det utifrån den situationen, de flesta har svårt att lägga undan.

Försöka

S5 menar att man inte alltid behöver visa resultat utan att det kan räcka att man försöker. Om 

man har svårt att hålla drogfriheten men ändå går till missbruksenheten och på något sätt visar 

att de söker hjälp så kan man bevilja trots att de inte riktigt gör vad man kommit fram till i 

planeringen. S1 har liknande tankar: ” …//…någon som haft det tufft och kämpat så kan man 

vara lite mer positiv för att uppmuntra de försök man har gjort även om man inte lyckats”.

Motivation

Klientens vilja och engagemang verkar till viss del ha betydelse vid övervägningar. S4 menar 

att det måste finnas en vilja bakom ens handlingar. Om man bara gör det som krävs utan vilja 

eller engagemang så är man inte berättigad. Man kan inte skicka iväg jobbansökningar som 
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inte är realistiska. Hen ger ett exempel på en klient som skrev ”jag söker detta jobb för att min 

socialsekreterare kräver att jag ska göra det” och uppger att det blev avslag. S4 resonerar

vidare angående vilja: ”Om personen ifråga säger, jag har inte lust att jobba, jag vill inte ha ett 

jobb, då är det ganska klart och tydligt, då är man inte berättigad om man absolut inte vill”. 

Samtidigt tydliggör hen att man inte kan avslå en ansökan för att klienten inte vill.

…//…för det handlar ju mycket om det man gör men det ska finnas kvalitet i det man gör, det ska 
det…//…men det märker man ganska snabbt om man då erbjuder insatser i form av praktik då märker 
man ganska snabbt var motivationen ligger, för går de då inte till sin praktik, då får de avslag.

S4 fortsätter:

De flesta säger att de absolut vill ut i arbete, det kan vara jätteskrämmande att arbeta om man aldrig gjort 
det men det säger man ju inte till sin socialsekreterare det första man gör när man vet att den personen har 
rätt att avslå ens pengar och det är det dubbla och det svåra…//…. så är det ju upplagt, du ska göra allting 
du kan för att komma ut i arbete och då är det ju jätteläskigt att säga till sin socialsekreterare att jag vet ju 
inte ens om jag vill det här såklart, men egentligen är det bra om de säger det för då kan man ju jobba 
vidare med det …//…man ska vilja komma härifrån, det är hela grunden och planeringen är ju att de ska 
komma härifrån.

S5’s tankar går åt samma håll:

Det är ju sällan jag hör någon säga, jag vill inte jobba, jag vill bara ha pengar …//…men om man märker 
att någon är arbetslös och skickar in de här listorna månad efter månad, det händer ingenting, då skickar 
vi dom till arbetscenter och då gör man en plan med dem. Då kanske man får komma in i de kommunala 
verksamheterna. Det är som ett jobb, man går dit och det är för att skaffa sig lite meriter, och om de blir 
styrda till ett jobb som de verkligen inte vill ha så brukar det bli så att de hittar ett jobb.

S5 uppger:

Har man en känsla av att det här känns lite konstigt, jobbar den här personen och inte redovisar inkomster 
då brukar man snabbt försöka sätta in dem i en sysselsättning och då brukar de försvinna rätt fort, de 
kanske jobbar svart, men om man misstänker det så skickar man dem till någon slags verksamhet där de 
ska vara måndag till fredag…//…då måste de göra det, det är ett krav, annars blir det avslag. 

S5 fortsätter:

Mycket handlar om att kartlägga behoven, vad behöver vi ta in för människor, för att du ska slippa vara 
här, den egna motivationen är den sanna predikten för att det ska bli ett lyckat resultat. Jag tror att 
människor har en drivkraft, de vill komma vidare och där är det viktigt att i samtalen försöka locka fram 
det som gör att man kommer vidare.

S5 resonerar vidare om klienter som inte verkar vilja ha ett arbete:

Ja, men då kan jag tänka såhär…//…är det en rädsla för förändringar, är det en sjukdomsbild de har och 
då måste man börja fundera vad vill du, hur tänker du med din framtid, då kanske du ska ha sjukpenning 
om du mår så dåligt.

S2 säger att hen nästan aldrig hört någon uttrycka det så, att de inte vill jobba, utan nästan alla 

säger att de helst av allt vill ha ett jobb men ”ibland undrar jag om det där är som ett slags 

inlärt mantra…//...jag tror kanske inte alltid på att det är riktigt sant”.

Värderingar och attityder
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Socialsekreterarens värderingar och attityder kan ha betydelse i övervägningarna. S2 menar 

att hur man drar gränsen präglas mycket av vad man har för egna värderingar och grundsyn på 

människor, till exempel om man ser det som att alla är lika och ska behandlas lika eller om 

man gärna vill se skillnader. Man går in med sin personlighet väldigt mycket, vad man har 

sett i livet, det påverkar mycket. Vissa tycker att man hjälper genom att ge pengar och andra 

genom att ge någon eget ansvar.

Jag tillhör inte de där ansvarsbetonande, utan mer stödja hjälpa…//...ibland tänker jag såhär: det där är 
inte bra, vi måste bli mer uniforma, det finns ett problem för klienten att det ska vara en lyckträff 
…//….vilken handläggare man träffar....//… Det finns en risk att jag blir alltför snäll och hon blir alltför 
hård, det jag tänker då är att man ska ha ärendegruppssamlingar ...//…så att det blir mer rättssäkerhet. Det 
är ganska mycket ensamarbete.

S4 gör en liknande reflektion angående det individuella handlingsutrymmet:

Det kan innebära olika beslut och det är ju något som jag tycker är väldigt viktigt att man som grupp 
pratar om så man har samma värderingar när man fattar beslut så att det inte blir godtyckligt för det får 
det aldrig bli. Det är jätteviktigt i det här jobbet, att det ska inte vara så att en person ses som snäll och en 
annan som hård och kantig utan vi ska ha en gemensam värdegrund och vi ska ha gemensamma tankar 
kring varför vi fattar beslut och det är därför vi har ärendedragning.

S1 berättar om ett tillfälle där hen beslutat att ge avslag på en klients ansökan om pengar till 

campingsemester:

Det är ju mycket man ska tänka på då, det ska vara något som en låginkomsttagare har råd med…//…Sen 
var det så att den här personen inte gjort så jättemycket för att bli självförsörjande…//…hon hade å andra 
sidan inte haft någon resa på ganska länge och de här barnen kan man ju tycka behövde det men å andra 
sidan, den här kommunen ordnar extremt mycket bra aktiviteter på somrarna för barn. Förra sommaren 
ordnade de bussresor till Kolmården in princip gratis.

På min följdfråga om skälen till avslaget alltså var att behovet kunde tillgodoses på annat sätt 

genom andra semesterresor och att hon inte ansträngt sig att följa arbetsplanen svarar hen:

Ja, men det är en informell tanke egentligen, det är inte normalt att man väger in det i ett formellt beslut 
men rent informellt kan man tänka att det är någon som haft det tufft och kämpat så kan man vara lite mer 
positiv för att uppmuntra de försök man har gjort även om man inte lyckats, då kan man uppmuntra det 
lite extra, absolut. Men huvudskälet var att kostnaden var oskälig och kan tillgodoses genom 
liknande…//…

Frågan om att försöka uppfostra klienterna kom upp under intervjun med S5 och hen svarar: 

”Jag tror inte på den iden. De har så mycket skuld när de kommer hit så man behöver inte 

ålägga dem mer”.

Det individuella handlingsutrymmet

Här redogörs för hur respondenterna upplever och beskriver det individuella 

handlingsutrymmet och hur det är att göra individuella bedömningar.

Hur stort?

Fyra av respondenterna uttrycker att de har ett ganska stort handlingsutrymme. S1 säger: 
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Jag kan säga lite utifrån hur jag tänkte när jag började här med försörjningsstöd så trodde jag att 
handlingsutrymmet var mindre. Jag var ganska rädd när jag började här, jag trodde jag skulle behöva göra 
avslag på barnfamiljer och behöva ta att de lever utan mat och kanske riskerar att bli vräkta men det är 
väldigt mycket så att man får tänka vad som är skäligt. Det gynnar ingen om vi gör avslag, så gör vi det 
nästan alltid reducerat.

S3 framhåller handlingsutrymmet som mer restriktivt, det ”är väldigt styrt av lagar, riktlinjer 

och domar”. S3 önskar ibland att man hade handlingsutrymme att gå utanför riktlinjerna, till 

exempel om det kommer ansökningar om sådant som inte ingår i normen. 

Svårt eller lätt

S1, S2 och S5 uppger att det är lätt att göra egna bedömningar när man känner klienterna och 

har all information om klienten man behöver, till exempel hur det har gått på verksamheter de 

går på. Enligt S2 kan det ibland vara svårt att hinna få in alla uppgifter om en klient: 

En sån här organisation är så enormt spretig, den ska hålla på med allt mellan himmel och jord…//…det 
är många organisationer…//…det finns många utförare och det är därför inte alltid man hinner hämta in 
uppgifter från alla. 

S1 beskriver att det ibland kan vara svårt att veta vilket beslut man ska ta, att det ibland kan 

väga väldigt jämnt och att man vet att det beslut man fattar kan ge väldigt stor effekt på en 

person. Hen säger att ”om det är svårt så tar vi upp det i vår ärendedragning och då får man 

resonera i en grupp om beslut och det är oftast väldigt hjälpsamt, för då kommer folk med 

åsikter och tankar som man kanske inte tänkt själv så det är väldigt positivt”. S5 tycker att det 

kan vara svårt att ställa bra och rimliga krav på klienten. S2 har liknande tankegångar, hen 

anser att det är svårt att göra en bedömning av arbetsförmåga och menar att hen inte har 

utbildning för det. S5 beskriver också att missbruksärenden kan vara svåra: 

Om de inte klarar sin drogfrihet men de går ändå till enheten och visar upp sig och går kontinuerligt i 
samtal, de gör det de ska fast de klarar inte svårigheten i det där men de klarar inte att hålla drogfriheten, 
det kan vara en svår avvägningsfråga hur man ska se på det…//...De kanske inte säger det till mig, 
eftersom det är jag som håller i pengarna men förhoppningsvis säger de till missbruksenheten och i och 
med att man är två som jobbar kring den här personen så kan ju de hjälpa en att göra en bedömning, för 
de träffar dom ju oftare, om den här personen gör så gott den kan, just nu i den här situationen.

Övrigt om handlingsutrymme

S4 beskriver det individuella handlingsutrymmet såhär:

Det är ju viktigt att ha ett eget handlingsutrymme i och med att det är jag som träffar klienten. Det är jag 
som tar in underlag och liknande. Det är jag som kan se vad en person har för förmåga eller inte och vi är 
ju skyldiga att enligt lag göra individuella bedömningar, det står klart och tydligt i socialtjänstlagen att det 
ska vi göra.

På frågan om det framförallt är arbetsförmågan som ska bedömas svarar S4: ”Ja, det är där det 

är viktigt med socialsekreterarens kompetens, vad klarar den här personen, är det rimligt att 

begära att den ska gå till arbetsförmedlingen”.
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Analys

I analysen kommer begreppet arbetskrav återkommande att användas. Med det menas de krav 

som socialsekreteraren ställer på klienten som syftar till att öka individens möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden. För de som inte har särskilda arbetshinder handlar det om att 

söka arbeten och att vara inskriven på arbetsförmedlingen. För de som har arbetshinder, till 

exempel för lite arbetslivserfarenhet, språksvårigheter, sjukdom eller missbruk, kan det handla 

om att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som i förlängningen ska leda 

till att öka individens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatet kommer att tolkas med hjälp av avskiljandeperspektivet och tidigare forskning. 

Jag vill göra en helhetsanalys där jag ställer citat från olika delar i resultatet bredvid och mot 

varandra vilket dessvärre kommer att innebära en del upprepningar av vad respondenterna 

berättat. Jag kommer att knyta an till studiens syfte genom att dela upp analysavsnittet på 

olika beslutsprocesser och dilemman som hör ihop med beslutsprocessen. De beslutprocesser 

som avses i detta sammanhang kan i vissa fall ses ur ett avskiljandeperspektiv och då som

avskiljandeprocesser, det vill säga den process som föregår ett avskiljande av den som har rätt 

till bidrag och den som anses kunna försörja sig själv och som utgår från föreställningar om 

rådande arbetsmoral. I resultatet har det framkommit att arbetskravet har stor betydelse i 

beslutsprocessen, vid gränsdragningar och överväganden och att det medför svårigheter, 

dilemman och utrymme för variationer i beslut. Jag kommer därför att fokusera på 

arbetskravet i analysen. 

Det första avsnittet sammanfattar de viktigaste faktorerna som påverkar beslut. Det andra 

avsnittet reflekterar syftets andra del som handlar om att förstå vilket utrymme som finns för 

variationer i beslut. De andra avsnitten lyfter fram olika beslutsprocesser som jag ser som 

särskilt intressanta och väsentliga och där arbetskravet påverkar på olika sätt. Analysen 

kommer sålunda delas in i följande avsnitt: Avgörande faktorer i beslutsprocessen, Utrymme 

för variationer i beslut, Alla vill arbeta – en läpparnas bekännelse?, Den dubbla uppgiften

samt Moraliserandets dilemma.

Avgörande faktorer i beslutsprocessen

Lindqvist skriver att staten genom lagstiftning inom fattigvård och socialpolitik detaljerat 

angett i vilka situationer individer har rätt att uppbära bidrag och att slippa ifrån 

förvärvsarbete och att dessa lagar grundas på rådande föreställningar av arbetsmoral och 

arbetsetik (Lindqvist, 2000, s. 39). I resultatet framgår att lagar och riktlinjer är avgörande vid 

beslut. I ett avskiljandeperspektiv kan man se det som att det finns avskiljanderegler i lagarna 
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och riktlinjerna. Enligt 4 kap. 4 § SoL skiljs till exempel de som har rätt till bidrag ut från dem

som inte har rätt utifrån krav på att klienten skall genomgå praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som nämnden anvisat. S3 beskriver hur hen skiljer ut klienter 

”jag tittar väldigt mycket, om det är en arbetssökande, är man inskriven på 

arbetsförmedlingen och söker man arbete, det är den bedömningen jag gör, det bygger på att 

man själv ska göra vad man kan för att uppnå självförsörjning”. Att man ska göra vad man 

kan för att uppnå självförsörjning är helt i linje med att den enskilda inte har rätt till ersättning 

om hen efter förmåga inte försöker bidra till sin försörjning (Lindqvist, 2000, s. 69). Detta 

krav kommer sig av en tydlig men något dold avskiljanderegel som finns i inledningen av 

denna uppsats, det vill säga i 4 kap. 1 § SoL. ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller kan få dem tillgodosedda på annat…” (SoL 4:1). Det är lätt att missa det, om man inte 

tittar noga, men denna lagtext innehåller ett avskiljande i kravet på att man bara är berättigad 

till bidrag om man inte själv kan tillgodose sina behov, det vill säga om man inte själv gör vad 

man kan för att bli självförsörjande. Socialsekreteraren har alltså utifrån det att bedöma om 

klienten verkligen gjort allt hen kan för att tillgodose sina behov. Alla respondenterna 

formulerar på olika sätt sin tolkning av denna lagtext. S5 säger såhär: ”Det handlar om att 

göra efter förmåga”. S4 uttrycker det såhär: ”Det handlar om att komma så att du kan bli 

arbetsför ”. Detta leder naturligtvis till en hel del överväganden, till exempel om situationen är 

självförvållad och om personen har ansträngt sig tillräckligt (Börjesson, 2008, s. 149). 

Även i arbetsplanen finns en avskiljandemekanism. De som följer och samarbetar i planen 

har rätt till bidrag. De andra skiljs ut. I riktlinjerna står att handläggaren ska kontrollera de 

uppgifter som den sökande lämnar i samband med ansökan om bistånd. Det ingår som en del i 

utredningen innan beslut fattas. ”Utgångspunkten för utredningen är ansökningsblanketten, 

vilken alltid ska vara fullständigt ifylld. En ofullständigt ifylld ansökningsblankett får inte 

utgöra underlag för utbetalning av bistånd” (Socialtjänstförvaltningen, 2010). S5 tar upp 

integritetskränkandet som exempel för att klargöra att klienterna helst vill bli självförsörjande 

och därmed slippa gå till socialtjänsten. 

Till oss säger de att de vill ha jobb och komma härifrån, faktiskt, allvarligt så tror jag att folk vill det, de vill 
inte komma hit, de vill inte att jag ska titta i deras kontoutdrag och se att de har vart och köpt på KappAhl, 
vart på systemet, så det är ju ganska integritetskränkande att komma hit, vi tittar i rätt mycket papper, vi tittar 
såhär om har du betalt din hyra, har du betalt din el, jag tror verkligen att folk vill komma härifrån och det 
säger de ju hela tiden, jag vill inte vara här, och det bekräftar vi verkligen att du inte vill.

Detta påminner om de trösklar som Minas talar om i sin studie, som visade att det fanns olika 

strategier för att hushålla med organisationens resurser. Att göra det svårt att ansöka genom 

inbyggda trösklar är ett exempel på sådana strategier (Minas, 2001, s. 16). 
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Utrymme för variationer

Studiens syfte var att undersöka hur beslutsprocessen kunde se ut och att förstå vilket 

eventuellt utrymme det finns för variationer i beslut inom försörjningsstöd. I resultatet har det 

framkommit olika områden i beslutsprocessen som ger utrymme för variation i beslut. Dessa 

sammanfattas under nedan rubriker.

Att göra vad man kan

Enligt 4 kap. 1 § SoL ska man göra vad man kan för att tillgodose sina behov. Här avskiljs 

klienter utifrån hur väl man visar att man försöker bli självförsörjande. Jag tänker mig att 

denna avskiljanderegel är grund för en hel del svåra övervägningar och ger utrymme för stora 

variationer i beslut. S2 tolkar denna lag genom att säga, angående närvarokrav på 

praktikplatser, att man måste bedöma vad som är rimligt för varje person utifrån deras 

förmåga. S2 säger vidare att: ”Sen är det stor skillnad om man ringer på morgonen och säger 

att idag är jag sjuk eller att man inte kommer överhuvudtaget”. Skillnaden verkar här ligga i 

att man inte kan rå för om man är sjuk men man borde kunna ringa och säga det. S4 ger ett 

exempel på när hen bedömer att klienten inte gjort tillräckligt utifrån denna lagtext. Det var en 

klient som skulle gå på ett informationsmöte gällande jobb och utvecklingsgarantin på 

arbetsförmedlingen och som uteblev från mötet vid två tillfällen utan en bra förklaring. ”Han 

gör inte vad han kan för att komma ut i egen försörjning, så då fick han avslag på grund av 

det”. S5 tycker inte att det finns några bra mätverktyg för att avgöra om klienten gjort vad hen 

kan avseende att söka jobb ”jag tycker det är en svår måttstock den där arbetssökarlistan för 

du kan väl skriva ner och hafsa ner vad som helst men det är ju det dåliga mätverktyget vi har, 

vi har ju inget annat”. Utifrån det kan man tolka att S5 upplever svårigheter i att avgöra om 

klienten gjort vad hen kan. Börjesson menar att ovanstående lagtext medför att överväganden 

måste göras huruvida situationen är självförvållad (a. a, s. 149). Denna tolkning gör S4 i 

exemplet med spädbarnsutrustningen. De hade vetat om att de skulle få barn ganska många 

månader och de hade legat så pass mycket över norm så de hade haft möjligheter att lägga 

undan och fick därför avslag på sin ansökan. Det finns alltså här en avskiljanderegel som 

säger att de som själva är ansvariga för sin situation inte är berättigade, de har inte gjort vad 

de kunnat.

Arbetsförmåga

De krav man har på klienten ligger till grund för beslut och bedömningar och några 

respondenter uppger att de anser att det är svårt att bedöma vilka krav som är rimliga för 
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klienten. En stor del av handläggarens arbete handlar om att bedöma arbetsförmåga och 

utifrån det ställa rätt krav på klienten. I detta ligger det indirekt ett avskiljande då det är grund 

för avslag om klienten inte följer de krav man ställt upp och kraven syftar ju till att bli 

självförsörjande. S4 menar att det individuella handlingsutrymmet är viktigt när det gäller att 

bedöma klienternas arbetsförmåga.

Det är jag som träffar klienten, det är jag som tar in underlag och liknande, det är jag som kan se vad en 
person har för förmåga eller inte…//…det är viktigt med socialsekreterarens kompetens, vad klarar den 
här personen, är det rimligt att begära att den ska gå till arbetsförmedlingen.

Samtidigt säger S2 att det är svårt att bedöma arbetsförmåga och att hen inte anser sig ha rätt 

utbildning för det. När dessa två uttalanden ställs mot varandra och med utgångspunkten att 

båda dessa har samma utbildning kan det tolkas som att socialsekreterarna har en viktig 

uppgift som de inte har rätt utbildning för. S5 informerar om att man ibland måste hämta in 

omdömen från dem som känner klienten bättre:

De kanske inte säger det till mig, eftersom det är jag som håller i pengarna men förhoppningsvis säger de 
till missbruksenheten och i och med att man är två som jobbar kring den här personen så kan ju de hjälpa 
en att göra en bedömning för de träffar dom ju oftare om den här personen gör så gott den kan, just nu i 
den här situationen. 

Detta är ett redskap i att ta reda på vad som är rimligt för den enskilda klienten, samtidigt 

visar det på komplexiteten i att bedöma om klienten har gjort tillräckligt utifrån sin förmåga. 

S2 illustrerar detta:

En sån här organisation är så enormt spretig, den ska hålla på med allt mellan himmel och jord…//…det 
är många organisationer…//…det finns många utförare och det är därför inte alltid man hinner hämta in 
uppgifter från alla.

Jag tänker mig här att när det är svårt att göra bedömningar så är det lättare att de egna 

åsikterna och värderingarna får utrymme. Inom ramen för arbetsförmågebedömning finns 

också utrymme för att göra avskiljande utifrån hur man ser på människor. S3, S4 och S5 anser 

att missbruksärenden är svårbedömda. Detta skulle kunna tolkas ur ett avskiljandeperspektiv 

beroende på hur man ser på missbruk, det vill säga om man ser missbruk som en sjukdom 

eller något som snarare handlar om egen vilja. Att det är svårbedömt kan tolkas som att 

socialsekreterarna inte vet hur man ska se på missbruket. Om man visste att det handlade om 

sjukdom så kunde man sänka kraven. Men om här finns ett inslag av egen vilja så kanske 

kraven ska vara högre. Klienter kan alltså skiljas ut utifrån hur socialsekreteraren ser på 

missbruk. Att bedöma arbetsförmåga handlar också om att tolka 4 kap. 4 § SoL som innebär 

att bedöma om klienten är i behov av kompetenshöjande insatser.

Lindqvist skriver att avskiljandeproceduren följer en sekvens av olika faser som logiskt 

följer på varandra och som bygger på föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Han 
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beskriver att faserna kan består i att specificera vilka attribut som utmärker ett visst 

arbetshinder, sen identifiera vilka som passar på denna beskrivning, för det tredje etablera 

kontakt med den institution som praktiskt ska arbeta med personen och sen bedöma om 

klienten är hjälpt av åtgärden. I denna process kan vi särskilja de som kan från dem som inte 

kan försörja sig själva (Lindqvist, 2000, s. 40-41). Denna process kan liknas vid en 

arbetsförmågebedömning. S5 illustrerar detta: 

Man bedömer utifrån att man ser att de inte klarar målen, om jag gör en bedömning så ser jag efter ett tag 
du kommer aldrig klara det, den ribban är för hög för dig, de ser man i och med att de säger så eller man 
inser att det finns uppenbara svårigheter.

Mycket handlar om att kartlägga behoven, vad behöver vi ta in för människor, för att du ska slippa vara 
här.

Att dra gränsen

Kullberg skriver att bidragsgivandet tveklöst innehåller en moralisk dimension (Rees, 1978, 

ur Kullberg 1994, s.3). Det framgår här inte om han menar att bidragsgivandet innebär att 

socialsekreterarna i viss mån moraliserar fritt och fattar beslut utifrån det eller att 

socialsekreterarna följer det moraliska ramverk som de är ålagda att göra, det vill säga att de 

följer de lagar och regelverk som bygger på rådande uppfattning om god moral. Detta är ju två 

helt olika saker. Socialsekreterarna anger i intervjuerna aldrig egna värderingar som skäl till 

avslag och S4 säger uttryckligen att man inte kan avslå en ansökan på grund av klientens 

bristande arbetsmoral. Detta är intressant eftersom arbetskravet som på olika sätt uttrycks i 

lagar och regelverk kräver att socialsekreteraren ska göra just det, skilja ut klienter som inte 

gör vad de kan för att bli självförsörjande, det vill säga inte visar god arbetsmoral. Emellertid

är det nog, som S4 säger, inte något man kan ange som skäl i journalen. 

Likväl går det att tolka resultatet som att subjektiva värderingar kan påverka de 

övervägningar som görs. Socialsekreterarna uttrycker på olika sätt en medvetenhet kring att 

de egna värderingarna och attityderna kan ha en roll i beslutsfattandet och att det finns en risk 

för godtycklighet. S2 säger att hur man drar gränsen präglas mycket av vad man har för egna 

värderingar och grundsyn på människor. Och ”ibland tänker jag såhär: det där är inte bra, vi 

måste bli mer uniforma, det finns ett problem för klienten att det ska vara en lyckträff 

…//….vilken handläggare man träffar”. Jag tänker mig att det finns utrymme för dessa 

värderingar att komma fram där det finns otydliga krav, i svårbedömda ärenden och i 

situationer där det väger jämnt. Med utrymme menar jag här att det finns möjlighet till

subjektiva åsikter att avgöra, inte att de faktiskt avgör. S1 talar om formella och informella

skäl och menar att man anger ett skäl i journalen men att det även kan finnas andra skäl som 

man kan väga in i beslutet och som man inte anger. I detta fall var det informella skälet att 
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klienten inte gjort sitt bästa i att bli självförsörjande och alltså helt i enlighet med arbetslinjen 

och rådande moral. Men jag ser det som tänkbarhet att informella skäl även skulle kunna vara 

sådana skäl som inte är i linje med rådande moral. 

Den variation som tillåts gällande antal jobb man bör söka och antal gånger man får lov att 

vara frånvarande från praktikplatser kan också ge utrymme för den egna moralen och de 

informella skälen att väga in. Till exempel kan en person få avslag för att ha sökt fem arbeten 

och en annan kan beviljas för att ha sökt samma antal arbeten. I journalen räcker det att skriva 

”har inte varit aktivt arbetssökande genom att enbart söka fem jobb” som S3 exemplifierar. 

Man behöver inte specificera varför just fem var för lite i detta fall. Som resultatet visar kan ju 

fem jobb ibland vara tillräckligt. I alla de situationer där det inte finns tydliga gränser finns 

denna risk och det är till exempel när det gäller antal sökta arbeten, när handlingarna som ska 

styrka klienternas uppgifter ska in, vad klienten borde ha gjort innan nybesök, hur stor 

närvaro man ska ha på deltagande, vilka skäl som är rimliga för att göra undantag samt hur 

mycket tid och kvalitet man lagt ner i sitt arbetssökande.

Sammantaget kan man säga att det här finns utrymmen för variation i beslut och för att 

besluta utifrån egen moral eller den allmänt rådande, och att det till stor del kan hänföras till 

arbetskravet. 

Otydliga krav

I resultatet framgår att det finns olika tankar kring hur många jobb man bör söka, vilka 

konsekvenser det får om man inte söker tillräckligt många jobb, hur stor frånvaro från praktik 

som är rimlig och vilka anledningar som är godtagbara för frånvaro. Detta speglar 

respondenternas olika tolkningar av 4 kap. 1 § SoL. Hur vet man att klienten gjort vad den 

kan? S3 menar att det egentligen bara finns ett skäl till att inte vara aktivt arbetssökande och 

det är att man är sjukskriven: ”antingen är man arbetssökande eller så är man sjukskriven, så 

är det…//…och är du sjukskriven så ska du styrka det med läkarintyg” S2 är lite mindre strikt 

i sin bedömning: ”Om man sökt bara fem jobb så blir det en diskussion”. Utifrån det kan man 

dra slutsatsen att det, utifrån klientens perspektiv, kan finnas en otydlighet kring vad som 

förväntas av denne. Det kan också leda till svårigheter att fatta beslut för socialsekreterarna, 

vilket i sin tur kan ge plats för egna värderingar att väga in i besluten. Utifrån 

avskiljandeperspektivet kan man förstå detta som att det finns olika sätt att dra gränsen mellan 

de som har rätt till bidrag och de som inte har, att man kan se olika på var gränsen går och 

därmed att avskiljandet ser olika ut beroende på socialsekreterare. Här finns också utrymme 
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för variation i beslut som bekräftar tidigare forskning (Hydén et al., 1995; Stranz, 2007; 

Kullberg, 1994).

Information

De flesta respondenter uppger att de inte tycker det är svårt att fatta beslut och göra 

bedömningar i de fall där de känner klienterna och om de har all information. Att ha all 

information handlar mycket om att få in bedömningar och närvarouppgifter från de 

praktikplatser och kompetenshöjande verksamheter som klienterna deltar i. Även i detta 

sammanhang får S2’s replik relevans: 

En sån här organisation är så enormt spretig, den ska hålla på med allt mellan himmel och jord…//…det 
är många organisationer…//…det finns många utförare” och det är därför inte alltid man hinner hämta in 
uppgifter från alla. 

Utifrån det kan man dra en slutsats att avskiljandet kan bero på i vilken mån man har fått in 

uppgifter från alla berörda och i vilken mån man hinner kontrollera närvaro etcetera och att 

det kan ge utrymme för variation i beslut vilket bekräftar tidigare forskning (Hydén et al., 

1995; Stranz, 2007; Kullberg, 1994). Man kan också tolka det som att socialsekreteraren är 

beroende av andra i avskiljandeprocessen. Och att tid kan ha inverkan på beslutet.

Diskussioner och förhandlingar

Resultatet visar vidare ett generöst system, det verkar i regel krävas tämligen mycket för att få 

avslag. Även i de fall man får avslag går det oftast att få så kallad nödprövning och på så sätt 

pengar till mat och det allra mest nödvändiga. Socialsekreterarna har krav och önskemål på 

klienten men de kan vara förhandlingsbara. S2 beskriver detta: ”Om man sökt bara fem jobb 

så blir det en diskussion, för fem jobb kan jag tycka är i minsta laget så då får man redogöra 

för varför det blev just fem jobb och inte fler”. S3 verkar inte diskutera besluten. Hen menar 

att man får komma in med en skriftlig överklagan om man inte är nöjd. S5 resonerar mer som 

S2 och menar att hen aldrig avslår direkt utan försöker först reda ut orsaken till att det sökts 

för få jobb, i en diskussion. Avskiljandet kan alltså ibland föregås av diskussioner och 

förhandlingar. Detta kan tolkas som att klienten har bättre möjlighet att påverka vilket beslut 

det skall bli. Dock menar Billqvist att klienten inte har så stora möjligheter i förhandlingarna. 

Hon beskriver att det som händer i mötet mellan socialsekreterare och klient kan analyseras i 

termer av strategier där socialsekreterarens strategi är att hänvisa till normer och 

bestämmelser. Dessa normer och bestämmelser känner klienten ofta inte till vilket försvårar 

hens möjligheter att lägga upp en vinnande strategi (Billqvist, 1999, s. 171). Att förhandlingar 
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och diskussioner kan leda till variationer i beslut är en ganska intuitiv tolkning. Samt att dessa 

ökar i och med arbetskravet.

Alla vill arbeta – en läpparnas bekännelse?

Ett intressant resultat är uppfattningen att alla klienter vill arbeta. S2 framför att ” nästa alla 

säger att de helst av allt vill ha ett jobb”. Samtidigt finns en tveksamhet kring om det 

verkligen stämmer. S2 säger till exempel ”ibland undrar jag om det där är som ett slags inlärt 

mantra…//...jag tror kanske inte alltid på att det är riktigt sant”. Detta ger utrymme för olika 

tolkningsmöjligheter. Om man tolkar det som att det verkligen är så som klienterna säger, att 

de alla helst vill arbeta ser jag i detta en intressant motsättning i och med kravet på klienten att 

denna ska arbeta. Det borde inte behöva ställas krav på något som alla vill. En annan tolkning

är utifrån tankar om lönearbetets dominerande ställning (Lindqvist, 2000, s. 45). Klienten 

säger vad hen tror förväntas utifrån rådande norm. Utifrån avskiljandeperspektivet har klienter 

historiskt skiljs ut på grund av att de inte har rätt arbetsmoral och här är det av vikt att visa att 

man har rätt vilja. Utifrån det kan man förstå det som att klienten inte vågar tala om att hen 

egentligen inte vill arbeta av rädsla för att det skulle leda till avslag. S4 bekräftar denna 

tolkning med att säga att ”så är det ju upplagt, du ska göra allting du kan för att komma ut i 

arbete och då är det ju jätteläskigt att säga till sin socialsekreterare att jag vet ju inte ens om 

jag vill det här”. Det verkar finnas något outtalat här, en sanning som inte får uttalas. Klienten 

vet, socialsekreteraren vet det: vissa saker får inte sägas och annat måste sägas om så med 

läpparnas bekännelse. Det som inte får sägas är att man helst inte vill arbeta. Det som måste 

erkännas är ens tillkortakommanden, så att man kan få den hjälp man behöver. Man måste 

bekänna att man inte kan försörja sig. Man måste redovisa sina kontouppgifter och utgifter, 

man måste tala om vad man gjort för att komma ut i arbete och framförallt måste man säga att 

man vill arbeta.

Den dubbla uppgiften

I resultatet framkommer bilden av socialsekreteraren som står mellan sina båda uppgifter att 

hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand, vilket är huvuduppgiften och 

ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått (Socialstyrelsen). Här kommuniceras det 

att arbetskravet handlar om att hjälpa människor att bli självförsörjande istället för som ett 

krav på motprestation för att få bidrag samt att det ekonomiska biståndet är sekundärt. Det 

borde kunna bli bekymmersamt för socialsekreteraren att hjälpa någon till självförsörjning 

som just nu bara vill ha pengar för stunden. Man kanske vill ha hjälp med det ena men inte det 
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andra. Men det valet har man inte, man bör enligt systemet vilja båda. Enligt riktlinjerna är 

utgångspunkten att ”människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning”

(Socialtjänstförvaltningen 2010). Detta förstås kanske bäst med arbetslinjen. Tanken om 

lönearbetets primat är så stark att vi inte bara kräver att klienterna ska söka arbete. Vi kräver 

även att de ska vilja göra det. Citatet i uppsatsens rubrik speglar detta dilemma. S4 hade ställt 

krav på sin klient att söka arbete vilket klienten uppenbarligen motsatte sig genom att skicka 

iväg jobbansökningar med innehållet: ”Jag söker detta jobb för att min socialsekreterare 

kräver att jag ska göra det”. Följande citat från S4 kan också tolkas utifrån dilemmat med 

denna dubbla uppgift:

De flesta säger att de absolut vill ut i arbete, det kan vara jätteskrämmande att arbeta om man aldrig gjort det 
men det säger man ju inte till sin socialsekreterare det första man gör när man vet att den personen har rätt att 
avslå ens pengar och det är det dubbla och det svåra…//…. så är det ju upplagt, du ska göra allting du kan för 
att komma ut i arbete och då är det ju jätteläskigt att säga till sin socialsekreterare att jag vet ju inte ens om 
jag vill det här.

Den dubbla uppgiften kompliceras alltså också av klientens eventuella vilja eller inte vilja. 

Socialsekreterarna är ålagda att ställa krav på klienterna att de ska göra vad de kan för att 

komma ut i egen försörjning och enligt svaren i resultatet kan man konstatera att det inte 

räcker med att skicka några e-postmeddelanden. Man ska lägga ner tid och kvalitet i arbetet 

och S5 menar att man helst ska ”lägga ner sin själ” i arbetssökandet. Det handlar om att 

bedöma att personen gjort vad den kan för att bli självförsörjande vilket jag ser kan vara 

grund för en hel del svåra överväganden. Att därtill kombinera denna uppgift med den andra 

sekundära uppgiften ter sig mycket komplicerad i de fall klienten kommit dit för att de endast 

vill ha hjälp med att få ekonomisk bistånd. De ska då förmås få hjälp med något de kanske 

inte alls vill ha hjälp med och i detta ska de helst lägga ner sin själ. Detta bekräftas också av 

Billqvists studie. Hon tycker det verkar som att den bedömning som socialsekreteraren gör 

över klientens trovärdighet och sätt att handskas med sin situation varit avgörande, till 

exempel om klienten visar ansvar och verkar vilja förbättra sin situation (Billquist, 1999 s. 

162). Utifrån ett avskiljandeperspektiv kan sägas att det här finns en både komplex och 

dubbelbottnad avskiljandemekanism.

Arbetslinjen har i ett samhällsperspektiv en fostrande funktion skriver Karlsson (2008, s. 

62). Detta avspeglas i resultatet i hur socialsekreteraren förhåller sig till ovanstående 

dilemma. S5 säger att hen inte tror på iden att uppfostra klienten ”De har så mycket skuld när 

de kommer hit så man behöver inte ålägga dem mer”. Men i de fall klienten inte vill ha den 

hjälp som socialsekreteraren är tvungen att ge ser jag att det kan bli svårt att undvika ett

fostrande förhållningssätt. Socialsekreteraren måste ju få klienten i en viss riktning för att 
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kunna utföra sin egen uppgift. S1 säger i exemplet om klienten som ansökte om pengar till 

campingsemester att ”…någon som haft det tufft och kämpat så kan man vara lite mer positiv 

för att uppmuntra de försök man har gjort även om man inte lyckats, då kan man uppmuntra 

det lite extra”. S2 använder också ordet uppmuntra i exemplet med att lägga ner tid på 

arbetssökandet. Genom att uppmuntra vissa beteenden ska man försöka få klienten på den 

rätta vägen. Om arbetsoförmågan anses bero på bristande motivation eller om den kan 

restaureras görs intensiva försök att återinföra individen till arbete (Lindqvist, 2000, s. 42). S4 

och S5 ger exempel på andra sätt att förhålla sig till den dubbla uppgiften. S5 tar upp 

exemplet med om man misstänker att något är konstigt så kan man sätta personen i någon 

form av verksamhet där hen måste vara måndag till fredag och då brukar klienten försvinna 

från socialkontoret ganska snabbt. S4 tar ett liknande exempel ”om man då erbjuder insatser i 

form av praktik då märker man ganska snabbt var motivationen ligger, för går de då inte till 

sin praktik, då får de avslag”. Man skiljer följaktligen ut klienter genom att ställa högre krav 

på motprestation. Arbetskravet verkar således kunna leda till att avskiljandet sker i fostrande 

syfte. Man vill genom uppmuntran eller ökade krav få klienten på rätt spår, som ju är vägen 

till självförsörjande. 

Moraliserandets dilemma

I resultatet framkommer också en bild av en socialsekreterare som inte vill moralisera men 

som till det blir nödd och tvungen på grund av systemet. S4’s citat ovan kan förstås som att 

socialsekreteraren inte anser att klientens vilja ska vara avgörande vid beslutsfattande men i 

och med att det är upplagt så att man ska göra allt man kan för att bli självförsörjande och 

socialsekreteraren ska hjälpa klienten med att nå detta mål så inser S4 att här krävs en vilja 

hos klienten för att kunna uppnå målet och därmed för socialsekreteraren att klara sin uppgift. 

Utifrån ett avskiljandeperspektiv kan detta tolkas som att systemet innehåller en 

avskiljanderegel som implicerar att klienter med bristande arbetsmoral ska skiljas ut, i detta 

fall arbetsovilja, en regel som socialsekreteraren är ålagd att följa.

I och med den lagändringen som gjordes 1998 avseende 4 kap. 1 § SoL som beskrivs i 

under avsnittet om arbetslinjen menar Börjesson att nya överväganden nu blir aktuella, till 

exempel om situationen är självförvållad (Börjesson, 2008, s. 149). Här uppmuntrar lagen till 

bedömningar av moralisk karaktär, i detta fall en bedömning av i vilken mån klienten är 

ansvarig för sin situation. Detta bekräftas av Billqvists studie som säger att, huruvida den 

ekonomiska situationen är självförvållad eller ej är något som brukar ligga till grund för beslut 

(Billquist, 1999 s. 171) och av Minas studie som visar att en orsak till avslag kan vara att 
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deras problem var självförvållat (Minas, 2001, s. 10). Även Kullbergs studie bekräftar detta. 

Hans resultat visar att de klienter som kategoriserades som ansvariga för sin situation 

beviljades socialbidrag i betydligt lägre grad än de som ansågs drabbade (Kullberg, 1994, s. 

183). En intressant iakttagelse här är att Billqvists studie gjordes väldigt snart efter denna 

lagändring och att Kullbergs studie gjorde innan lagändringen.

Systemet innehåller enligt resultatet och analysen en hel del avskiljanderegler som 

socialsekreteraren måste förhålla sig till. Kanske innehåller första paragrafen i kap 4 SoL den 

avskiljanderegel som är ger utrymme för mest moraliserande. I och med den lagtexten åläggs 

socialsekreteraren att bedöma om klienten ansträngt sig tillräckligt, om hen kan anses 

ansvarig för sin situation och om hen har lagt ner tillräckligt med tid och engagemang i att bli 

självförsörjande. Detta bekräftar det som Nybom skriver, att dagens socialpolitik som betonar 

kraven på motprestationer kan tolkas som att moraldimensionen återinträtt i den 

institutionaliserade synen på hjälpsökande (Nybom, 2007, a. s. 14).

Det går också att göra en omvänd tolkning utifrån följande uttalanden av S4 angående 

missbruk: ”Nej, alltså det har inte vi rätt att avslå utifrån” och angående arbetsvilja säger hen 

att det måste finnas en vilja bakom ens handlingar. Om man bara gör det som krävs utan vilja 

eller engagemang så är man inte berättigad. Sedan klargör hen att man inte kan avslå en 

ansökan för att klienten inte vill. Detta skulle kunna tolkas som att socialsekreteraren ibland 

skulle vilja avslå utifrån egna värderingar och åsikter men att systemet hindrar.

Kanske kan det tolkas som att systemet tillåter moraliserande så länge det är den rätta 

moralen. Dock ger systemet utrymme för socialsekreterarnas egen moral, vilken den nu är, att 

påverka beslut. Man kan sammanfattningsvis se att lagstiftningen och regleringarna 

uppmuntrar till bedömningar av moralisk karaktär och att det finns en samverkan här mellan 

ramverken och socialsekreteraren - en samverkande moralism – en samverkan med vissa 

komplikationer. 

Diskussion

Den bild som framträder i socialsekreterarnas berättelser är att arbetet med att pröva rätten till 

ekonomiskt bistånd är både omfattande, komplex och dubbelbottnad. Klienterna bedöms 

utifrån tydliga kriterier såsom hur stora tillgångar de har i förhållande till norm och utifrån 

mycket mer obestämda kriterier så som hur mycket de har ansträngt sig för att bli 

självförsörjande och allt där emellan. Det har också framkommit att det finns ett stort 

utrymme för variationer i beslut och att detta till stor del kan härledas till arbetskravet. 
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Arbetskravet gör att handlingsutrymmet blir större, gör det svårare att fatta beslut och ger 

utrymme för moraliserande och subjektivitet. 

Arbetskravet har betydelse i beslutsprocessen på flera sätt vilket kan leda till olika 

konsekvenser. Resultatet visar att det pågår mycket förhandlingar kring arbetskravet, att 

mycket tid går till att följa upp arbetsplanerna, diskutera i ärendegenomgångar samt hämta in 

uppgifter från andra berörda myndigheter och verksamheter. Sammantaget leder detta troligen 

till stora kostnader. Den otydlighet som resultatet visar kring de krav som finns på klienten 

kan bli problematiskt ur ett rättighetsperspektiv. Det blir svårare för klienten att hävda sin rätt 

om kraven inte är tydligt specificerade. Att inte säkert veta vad som krävs kan också leda till 

en oro och en osäkerhet för klienten kring när hen gjort tillräckligt. En annan konsekvens av 

den otydlighet som finns kring kraven är att det kan leda till ojämlika villkor för klienterna. 

De talföra och övertygande klienterna kan ha större chans till bidrag än de som inte kan tala 

för sig eller visa sig ”värdiga”. Detta förstärks också av att beslut kan föregås av diskussioner 

och förhandlingar. Att göra kraven tydligare är dock ingen lösning eftersom de måste 

anpassas till varje unik person och situation. Börjesson är kritisk till att biståndet villkoras och 

görs beroende av individens aktiva medverkan för att söka möjligheter till sin försörjning. 

Han menar att då upphör ”biståndet att vara medborgerlig rättighet till att bli en nådegåva” 

(Börjesson, 2008, s. 157). 

Då min slutsats är att arbetskravet har stor betydelse i beslutsprocessen har jag sökt efter 

forskning på det området. Det jag hittade när jag sökte på socialbidrag och aktivering visar att 

problemen med aktiveringspolitiken handlar om hur den implementeras. Hjertner Thoréns

fallstudie av det praktiska arbetet med arbetslösa socialbidragstagare visar att insatserna 

varken är individuellt anpassade eller särskilt kompetenshöjande för den enskilde 

socialbidragstagaren (Hjertner Thorén, 2005, s. 1). Hjertner Thorén menar att de ökade 

aktiveringskraven har många likheter med forna tiders arbetstester som var till för att skilja ut 

värdiga fattiga från ovärdiga fattiga. Aktiviteten i aktiveringsprogrammen består mestadels av 

självständigt arbetssökande och de klienter som får arbete är de klienter som är självgående 

och kan söka jobb på egen hand (a. a, s. 15). Samtidigt menar hon att det vore fel att säga att 

aktivering inte kan vara värdefullt. Dock verkar det som om aktiveringsåtgärderna i sin 

nuvarande form är mest hjälpsamt för klienter som redan står nära arbetsmarknaden (a. a, 

s.19-21). Nybom har undersökt vad 1990-talets aktiveringspolitik har betytt för olika grupper 

av socialbidragstagare. 372 socialbidragstagare i fyra kommuner i Sverige har undersökts och 

resultatet visade att socialarbetare inte övervägt sambandet mellan innehållet i aktiviteterna 

och behovet hos olika klientgrupper på ett adekvat sätt. Implementeringen präglas fortfarande 
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av gamla stereotypa föreställningar om kön och behovet av arbetstester för att skilja ut

klienter med bristande motivation. Bara 10 procent av klienterna i studien deltog i 

kompetenshöjande aktiviteter eller praktikplatser trots att tidigare forskning visar att just 

kunskapsbrist och brist på arbetslivserfarenhet är det största arbetshindret bland 

socialbidragstagande. Det var istället klienter med bristande motivation som fick delta i 

kompetenshöjande aktiviteter och praktikplatser. De i gruppen där kunskapsbristen var som 

störst fick istället delta i arbetsträning och jobbsökaraktiviteter (Nybom, 2013, s. 45-55).

Någon studie som specifikt handlade om hur aktiveringspolitiken påverkar 

handlingsutrymmet och variationer i beslut har jag inte funnit. Men för att relatera till ovan 

studier som jag hittade kan sägas att två av respondenterna uppgav att de skickade klienter 

som de befarade hade motivationsproblem till praktikplatser i syfte att se var motivationen 

låg, det vill säga som ett arbetstest. Resultatet i denna studie visade också på svårigheter som 

socialsekreterarna hade att bedöma arbetsförmåga, vilket skulle kunna leda till svårigheter att 

hitta rätt aktivitet åt klienterna. Detta bekräftas av ovanstående studier till viss del. Utifrån 

tankar om sociala rättigheter och medborgarskap kan man se resultatet i denna studie som att 

det sociala medborgarskapet inte är givet utan man måste kvalificera sig genom att följa 

samhällets norm- och ordningssystem, vilket bekräftar testen som drivs i Börjesson et al. 

(2005). Huruvida man är kvalificerad avgörs i en avskiljandeprocess. Börjesson redogör för 

Pia Miltons studie om Uppsalamodellen som visar att socialbidragstagarna som presterat 

enligt Uppsalamodellen inte uppbar bistånd under kortare tid än jämförelsegruppen. Arbetet 

enligt Uppsalamodellen medförde inte heller att klienterna i större utsträckning än 

jämförelsegruppen kunde få ett reguljärt arbete (Börjesson, 2008, s. 154). Syftet med 

arbetskrav och aktiveringsprogram är att sänka kostnaderna för socialbidraget och minska 

socialbidragsberoende. Om metoderna och modellerna för aktivering inte leder till några 

positiva resultat finns det anledning att ifrågasätta arbetskravet utifrån det. Lindqvist beskriver 

angående arbetsrehabilitering att det finns olika sätt att lösa dilemmat med arbetskravet och 

att det inte finns arbeten åt alla. De lösningar man provar görs emellertid på individnivå och 

grundproblemet med arbetsmarknaden har fortfarande inte lösts (Lindqvist, 2000, s. 48). S5 

talar om att alla har en inre drivkraft: ”Jag tror att människor har en drivkraft, de vill komma 

vidare och där är det viktigt att i samtalen försöka locka fram det som gör att man kommer 

vidare”. Jag ser här en potential med arbetslinjen i det att socialsekreteraren här har en 

möjlighet att hjälpa klienten och bedriva socialt arbete. Frågan är dock om den drivkraft som 

S5 talar om undermineras eller förstärks av att man ställer krav. Ett syfte med arbetskravet är 
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att klienterna ska aktiveras. Detta tror jag är bra men återigen är det tveksamt om det borde 

ske genom tvång.

Sammanfattningsvis kan man utifrån ett avskiljandeperspektiv konstatera att systemet 

innehåller en stor mängd avskiljandemekanismer. Det vill säga, det är många gånger klientens

arbetsmoral som får avgöra om hen är berättigad till bidrag eller ej. Och det är 

socialsekreterarens uppgift att göra detta avskiljande. Resultatet i denna studie visar att 

socialsekreterarna skiljer ut klienter utifrån deras arbetsmoral, till exempel om de ansträngt 

sig tillräckligt för att bli självförsörjande och i vilken mån de kan anses ansvariga för sin 

situation, vilket är precis vad de ska göra enligt lagstiftningen. Vi kan också se att gränserna 

för avskiljandet har dragits olika för olika socialsekreterare, att avskiljandeprocesserna kan 

leda till dilemman och svårigheter för både socialsekreteraren och klienten. Det finns en 

rimlighet i att ställa vissa krav på motprestationer för att få ta del av samhällets resurser. Att 

erbjuda deltagande i kompetenshöjande aktiviteter och praktikplatser kan leda till att hjälp och 

aktivering och verka arbetsfrämjande. Men det verkar vara när detta ska kombineras och 

kravet formuleras som en hjälp som komplikationer uppstår, eftersom, att låta sig hjälpas 

förutsätter en viss vilja hos klienten att bli hjälpt som kanske inte alltid finns. Att lösa detta 

med att, som det uttalas i riktlinjerna, utgå från att alla vill är en lösning som varken är 

trovärdig eller samverkar med faktumet att vi ställer krav på arbetssökandet. Dock måste det 

kanske formuleras som en hjälp eftersom man inser att det annars inte skulle leda till målet att 

bli självförsörjande. Kanske kan denna uppsats bringa lite nytt ljus på arbetet med ekonomiskt 

bistånd som kan ge socialsekreterare inom försörjningsstöd ett nytt perspektiv på sin

arbetssituation och väcka en tanke hos politiker och beslutsfattare inom försörjningsstöd kring 

de bekymmer som systemet leder till. Börjessons tankar om arbetskraven får sätta punkt för

denna uppsats: 

De verkar vid första anblicken rimliga och utgår från individens egna ansvar. Men kravens rimlighet 
beror på vilka faktiska möjligheter som finns att få jobb. Socialtjänstens krav har i vissa avseenden urartat 
menar Börjesson. Individen har varit tvungen att söka icke-existerande jobb vid ett otal tillfällen. Det 
ekonomiska biståndet har varit villkorat till detta fruktlösa jobbsökande. Det händer något med en 
människa som gång på gång tvingas utsätta sig för att misslyckas, att bli refuserad. Man börjar se sig själv 
som någon som inte duger (Börjesson, 2008, s. 152).
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Bilagor

Intervjuguide 

Bakgrund

Vad har Du för utbildning?

Hur lång erfarenhet har Du av arbete med försörjningsstöd? 

Har ni några lokala riktlinjer eller rutiner på ert socialkontor som vägledning vid 

beslutsfattande, för att avgöra vem som har rätt till bidrag?

Berätta om dem! Är de tydliga? Hur kom de till?

Har ni krav på att den hjälpsökande ska bidra till sin försörjning?

Berätta om ett tillfälle då du beslutade om ett bistånd under norm eller gav 

avslag?

Vad var orsaken? Vad hände? Var gick gränsen? Hur noga anges skäl i journalen? Vad är en 

skälig kostnad? Vilka överväganden gjorde du?

Klienterna ska, enligt riktlinjerna, aktivt söka arbete . Hur visar de att de gör 

det? 

Vad händer om man inte gör det? Hur går planeringen och uppföljningen till? Hur många jobb 

ska man söka? Hur blir det med klienter som inte vill arbeta?

Har ni klienter som inte alls kan arbeta?

Hur upplever du att det är att göra egna bedömningar?

Kan det vara svårt? Finns det något som hindar dig att göra egna bedömningar? Vad är syftet 

med eget handlingsutrymme?

Har jag missat något?

Kan jag kontakta dig igen?


