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Titel: Hur har det ekonomiska biståndets funktion förändrats över tid? En tematisk 

analys av socialtjänstlagens förarbeten genom proposition 1979/80:1 samt proposition 

2000/01:80 i avseenden gällande ekonomiskt bistånd. 

Title: Financial aid - from support to discipline. A thematical study of the preparatory 

work of the Social Welfare Act through the bill 1979/89:1 as well as 2000/01:80 in 

terms of financial aid.  

Författare: Pim Karlström  

Antal ord: 15 626 
 

Abstract 
In this study the resemblances in the preparatory work that was conducted before the 

introduction of the Social Welfare Act (socialtjänstlagen) in 1982 as well as before 

the current legislation that came into power in 2001 has been studied. The aim of this 

study has been to examine the similarities and differences in preparatory work 

originating from two contrasting time periods using the model for thematic analysis 

suggested by Braun & Clarke (2006). The theories that were utilized discuss power, 

principles of governing and distribution of responsibilities, neo-liberalism, street-level 

bureaucracy and stigma. An important theoretical component consists of Bacchi and 

Evelines (2010) “WPR-approach” which brings up how the problem is handled 

linguistically. The empirical findings spanned over three levels: government, 

municipality and individuals and demonstrate theoretical models of explanation for 

these. In the empirical material no solutions on a structural or individual level were 

presented, instead moral and personal responsibility was accentuated as the path out 

of poverty. This study showed that the individual is subjectified, stigmatised and 

renounced which make it even more difficult to break free from the terms of aid.  

 

Nyckelord: ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, biståndsmottagare, fattigdom, 

stigma, socialt arbete  

Keywords: social assistance, income support, welfare recipients, poverty, stigma, 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
I takt med den urbanisering som skett under 1900-talet har samhället och således det 

sociala arbetet förändrats. Salonen argumenterar i en rapport för att utvecklingen av 

det ekonomiska biståndet avstannade i samband med 1982 års socialtjänstlag då 

biståndet intog en mer komplementär funktion genom att “gripa in först när andra 

försörjningsformer inte finns att tillgå och alla egna resurser är uttömda” 

(2013:6). Det småskaliga samhälle och den lokala närheten som präglat 

efterkrigstiden finns inte kvar idag och de sociala problem som finns kan inte längre 

hanteras på kommunal nivå. Synen på den utsatta människan har även förändrats i 

termer av individens ansvar samt även i fråga om vem som har bäst kunskap att hjälpa 

den enskilde. Den fördelningspolitik som råder täcker inte upp för de verkliga 

variationerna som åsamkas av strukturella problem vilket innebär segregation och 

bristande möjlighet för vissa grupper att ta del av det valfrihetssystem som nu är en 

central del i samhället. Privata aktörer har inga incitament att vårda de mest utsatta 

eller att öppna skolor och apotek på avkrokar i landet vilket dels innebär att 

valfriheten i praktiken finns i storstäderna, och att den dels gagnar dem som har 

möjlighet att välja. Lagens förarbeten och intention att individers problem ska lösas 

genom subsidiaritetsprincipen (kommunen) har lagts ut på entreprenad och således är 

det marknaden som styr. För de som inte har tillgång till marknaden är detta 

naturligtvis förödande och innebär en stigmatisering. 

Enligt Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd från 2018 mottog cirka 206 

000 hushåll, vilket är ungefär 394 000 personer (ungefär 3,9 % av befolkningen), 

fördelat på 255 000 vuxna och 139 000 barn, ekonomiskt bistånd någon gång under 

året (Socialstyrelsen 2019). Detta med en befolkningsmängd på ungefär 10 230 000 

enligt Statistiska Centralbyrån. Enligt samma källa var det år 1983, alltså cirka 35 år 

tidigare, 248 398 hushåll (162 166 ensamhushåll och 86 232 hushåll där 1 eller fler 

barn var boende) som mottog ekonomiskt bistånd. Det innebär totalt 322 388 personer 

(ungefär 3,9 % av befolkningen), fördelat på 176 893 vuxna och 145 495 barn. Detta 

då befolkningsmängden uppgick till 8 330 573 (ibid.). 

Den procentuella andelen av befolkningen som mottagit ekonomiskt bistånd är alltså 

mer eller mindre lika trots ett tidsspann på 35 år och kritiker menar att det svenska 
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välfärdssystemet urholkas i allt högre grad vilket bland annat kan mätas genom att 

biståndstagare som grupp relativt sett är fattigare idag än vad gruppen var under 

lagens inledande år, samt att den sammanhängande tiden av biståndstagande har ökat 

för enskilda (Bergmark 2013).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i lagens förarbeten genom två 

propositioner (1979/80:1 samt 2000/01:80) undersöka hur ekonomiskt bistånd och 

biståndstagare språkligt konstrueras i de avseenden som rör ekonomiskt bistånd och 

ekonomiskt utsatta personer. 

• I vilken kontext och samhällsklimat produceras texterna? 

• Hur konstrueras problemet i propositionerna? 

• Hur språkliggörs lösningar och förutsättningar för enskilda att ta sig ur 

fattigdom? 

1.3 Disposition  
Studiens inleds genom att relativt kortfattat gå igenom det forskningsfält som ligger 

till grund för valt ämne vilket innefattar socialtjänstlagen ur ett historiskt perspektiv, 

olika definitioner av fattigdomsbegreppet, diskursiv makt samt ekonomiskt bistånd 

och klass vilket ger en överblick av fältet. Därefter redogörs för studiens 

forskningsteoretiska ramar, föreliggande empiri, vald metod och tillvägagångssätt 

samt studiens resultat vilket analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. 

Slutligen förs en diskussion som knyter åter till det inledande syftet och tillhörande 

frågeställningar.  

1.4 Centrala begrepp  
Med termen ekonomiskt bistånd avses försörjningsstöd som innefattar ekonomiskt 

ersättning i någon form vilket gäller riksnormen, de kostnader som ingår under 

begreppen “annat bistånd” och “livsföring i övrigt”. Synonymt med dessa används 

även begrepp såsom exempelvis socialbidrag eller bistånd. Med termer som 

socialhjälp, social omsorg och socialt bistånd avses de typer av bistånd som idag 

innefattas av exempelvis barnomsorg eller äldreomsorg i form av förskola och skola, 

hemtjänst och särskilda boenden. I det empiriska materialet används bistånd som ett 
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samlingsbegrepp för både det ekonomiska och sociala biståndet och detta har jag 

försökt att separera i vissa fall.  

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts genom att analysera valda delar rörande bistånd, främst 

ekonomisk, i propositionerna 1979/80:1 samt 2000/01:80 med utgångspunkt i att 

lagen fungerar som styrningsprincip och således påverkar det praktiska sociala arbetet 

och den enskilde bidragstagarens identitet. En del tolkningar blir därmed indirekta. 

Syftet besvaras genom tematisk analys tillsammans med valda teorier på nämnd 

empiri.  
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocess 
I sökprocessen har jag använt mig av sökmotorerna EBSCO Discovery Service 

(EDS), Pro Quest Social Sciences, DiVA och Google Scholar med nämnda sökord: 

ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, fattigdom, absolute and relative deprivation, 

social assistance, income support, welfare recipients, social welfare, skälig 

levnadsnivå, attityder, stigma, moral, text, makt. Nämnda sökord har kombinerats på 

olika sätt för och till störst del används svensk forskning eftersom utbudet varit rikt 

och relevant för studien. Jag har även sökt efter ytterligare relevant litteratur bland 

referenser i den litteratur som redan används samt i liknande uppsatsers referenslistor. 

En tanke har varit att använda litteratur i närtid vilket varit möjligt i stor utsträckning 

men inga specifika tidsmässiga begränsningar har gjorts.  

2.2 Kunskapsområdet 
I följande avsnitt kommer jag att beröra tre områden kopplat till min studie – hur 

ekonomiskt bistånd kommit att etableras i Sverige, hur man kan se på fattigdom samt 

hur man kan förstå statliga dokument i förhållande till makt. Sammantaget bildar 

avsnitten nedan en övergripande redogörelse för aktuellt kunskapsområde vilket 

avslutningsvis sammanfattas i ytterligare ett avsnitt.  

2.2.1 Fattigvårdslag till Socialtjänstlag 
Den som ligger absolut närmast i tidigare forskning gällande följande avsnitt är 

Daniel Rauhut med “Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige från 

1918-1997”, i sin doktorsavhandling från år 2002. Lagstiftningarna som redogörs är 

1918 års Fattigvårdslag, 1956 års Socialhjälpslag samt 1980 års Socialtjänstlag, 

vilken vi ännu använder idag och som föreligger i vidare undersökning.  

Fattigvårdslagen från år 1918 ansågs vid tiden för införandet som en liberal 

lagstiftning i jämförelse med 1871 års Fattigvårdsförordning. I Fattigvårdslagen 

inkluderades personer som - förutsatt att ingen annan kunde hjälpa dem - inte kunde 

sörja för sig på grund av ålderdom, sjukdom, fysiska eller mentala handikapp. Vidare 

inkluderades visst arbetsgivaransvar i den mån att arbetsgivare var skyldiga att hålla 

anställda oberoende av fattigvården och i övrigt måste arbetsföra personer ta det 

första arbete som erbjuds. Lagstiftningen reglerar bostad, livsmedel, kläder, läkarvård, 
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mediciner samt egen begravning som tillhandahålls av det lokala, ofta innebar bostad 

i praktiken plats på fattighus. Lagstiftningen var ingen rättighet, utan godtycklig i den 

mån att inget stöd kunde utkrävas av samhället och alla som omfattas av stödet blev 

därmed omyndigförklarad och kunde till följd av det inte rösta i allmänna val, 

förbjudna att ingå äktenskap samt begränsade till kommunen som beslutat om stödet. 

Utgivet stöd kunde även krävas att återbetalas (Rauhut 2002).  

I den senare Socialhjälpslagen från år 1956 gjordes en uppdelning i form av en 

obligatorisk och en frivillig del. Vad som tidigare innebar stöd enligt Fattigvårdslagen 

för samma målgrupp föll numer under obligatoriska delen, med tandvård samt möbler 

och husgeråd som tillägg, och även då en person ansågs oförmögen att arbeta på 

grund av sin hälsa. I den frivilliga delen av lagstiftningen inkluderades personer som 

av olika skäl, till exempel konflikt eller strejk inte arbetade alternativt var arbetslösa. 

Omyndigförklaring skedde inte längre automatiskt utan enbart om bedömning gjordes 

att detta var lämpligt, dock formulerades inte heller enligt denna lag som en rättighet 

med möjlighet att kräva stöd från samhället. Tidigare förbud gällande äktenskap, 

bosättning i annan kommun och fullständig återbetalning hävdes i denna lag, dock 

kunde den frivilliga delen av stödet senare återkrävas (ibid.).  

Nuvarande Socialtjänstlag från år 1980, vilken trädde i kraft år 1982 innebar stora 

förändringar i många avseenden. Detaljstyrda föregångare byttes nu ut till förmån för 

konceptet om ramlagstiftning. Begreppet “skälig levnadsnivå” instiftades och en 

socialbidragsnorm myntades. Målgruppen vidgades även till att omfatta alla personer 

som inte kunde sörja för sin person på egen hand eller på något annat sätt, och 

innehöll långt fler möjliga kostnader som kunde täckas. Omyndigförklaring till följd 

av ekonomisk situation togs bort vilket innebar att en persons medborgerliga 

rättigheter inte längre skulle påverkas som de tidigare gjorts. Det enda stöd som 

kunde komma att återkrävas var sådant som explicit utgivits som ett lån, till exempel 

vid arbetsmarknadskonflikt (ibid.). 

Ytterligare modifieringar i socialtjänstlagen samt benämningar på stödet har skett 

sedan införandet år 1982, år 1998 samt år 2001, båda gällande detaljstyrning, 

normberäkningar samt aktivering av biståndstagare vilka samtliga görs gällande i 

dagens gällande Socialtjänstlag (SFS 2001:453).  
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Salonen argumenterar för att åren som följt efter 1982 års socialtjänstlag “präglats av 

ökade inkomstskillnader sänkta ambitioner i socialförsäkringar och en allt mer 

konkurrensdriven utbildnings- och arbetsmarknad” (2013:6) och fler forskare inom 

fältet driver samma linje. Ytterligare ifrågasätter Bergmark (2013) både 

bidragsnormen i förhållande till de disponibla inkomsterna samt incitamenten till 

förändring och förbättring av lagen och arbetet med ekonomiskt bistånd. 

Även den individuella bedömningen på kommunal nivå (genom tolkandet av gällande 

rätt samt nationella riktlinjer) är en aspekt som växt fram under åren av lagens 

utformning och idag innebär varierande bedömningar både kommuner och 

handläggare emellan. Stranz (2007) menar att detta innebär att rättssäkerheten kan 

ifrågasättas och går så långt att han ifrågasätter huruvida ekonomiskt bistånd kan 

anses vara en medborgerlig rättighet. 

2.2.2 Tre definitioner av fattigdom 
Innebörden av fattigdom är omdiskuterad sedan långt tillbaka och idag talar man 

inom fältet om tre olika definitioner på hur vi kan se på fenomenet. Absolut 

fattigdom, relativ fattigdom samt en kombinerad version, dual fattigdom. Rauhut 

(2011) argumenterar i sin avhandling för att inkorporera samtliga definitioner för att 

kunna förstå fenomenets orsaker och verkan.  

Den absoluta fattigdomen definieras av (i) en tydlig brytpunkt, (ii) en konstant syn på 

fattigdom vilket gör fenomenet oföränderligt oberoende av tid och plats och, (iii) en 

tät koppling till den biologiska aspekten av överlevnad (Foster 1998). I praktiken 

kokas det ner till tre praktiska kriterier som en människa ska klara; mat, kläder och 

boende.  

Dessa kriterier utgör enligt forskarna inom fältet en objektiv bedömning av huruvida 

en individ är fattig eller inte. Problemet med en sådan definition är att den inte tar 

hänsyn till att individuella behov, tid och kostnader vilka kan skilja sig beroende på 

exempelvis geografiska förutsättningar och den globala ekonomin.  

Den relativa fattigdomen innehåller inga av de kriterier som den absoluta fattigdomen 

gör utan istället jämförs en individ med den “allmänna levnadsstandarden eller 

inkomstnivån på en viss geografisk plats vid en viss tidpunkt” (Rauhut 2011:18). 

Fattigdom är enligt detta perspektiv en social konstruktion som förändras beroende på 
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kontext, vilket innebär mer komplexa kriterier än mat, kläder och boende (Ravallion 

& Chen 2011). Rauhut (2011) hänvisar till tidig forskning från Rowntree från år 1942 

under vilken det upptäcktes att människor spenderar pengar på saker som inte 

handlade om de tidigare nämnda biologiska behoven, men också att det var just de 

sakerna som avgjorde skillnaden mellan det genomsnittliga sättet att leva och att leva 

i fattigdom. Rauhut lyfter vidare Simmels resonemang från år 1983 som utöver den 

sociala aspekten, även kommer med en psykologisk aspekt av fattigdom som 

manifesteras när en individ inte kan möta de sociala kriterier som förväntas i den 

samhällsklass personen tillhör. Rauhut hänvisar till Towneys undersökning från år 

1931 i vilken han argumenterar för inkomstskillnader som begränsande faktor 

gällande individuell autonomi, vilket är något som talar för ett relativt synsätt. Korpi 

(1971) menar att det är fastställt att fattigdom inte är ett absolut begrepp utan ett 

relativt. 

Rowntree som är en förespråkare av det duala fattigdomsbegreppet menar att absoluta 

och relativa termer kan samexistera och enligt honom så handlar fattigdom dels om de 

biologiska basbehoven, men även om de sociala relativa behoven. Inom den duala 

fattigdomen anses Adam Smith vara en föregångare redan på 1700-talet då han ansåg 

att “samhället måste organiseras på ett sådant sätt att de fattiga av egen kraft kan ta 

sig ut ur fattigdomen” (Rauhut 2011:21) och han lyfte även vid samma tidpunkt det 

omoraliska i att se ned på och ta avstånd ifrån fattiga personer. Långt senare använder 

Amartya Sen till stora delar Smiths idéer men adderar även grundläggande behov av 

hälso- och sjukvård samt utbildning till det absoluta begreppet (Ravallion & Chen 

2011). Sen argumenterar, enligt Ravallion & Chen, likt Simmel och Towney även för 

avsaknaden av kontroll i en fattig persons liv som en avgörande faktor. 

2.2.3 Diskursiv makt i officiella dokument 
I följande avsnitt fokuseras makt specifikt till diskursiv makt inom officiella 

dokument då det enligt Schneider & Ingram (1993) finns en politisk maktfaktor i 

dokument som staten utfärdar. Samhällsdiskursen reproduceras genom den distinktion 

som görs mellan grupper eller för att beskriva en specifik grupp. Även Isaksson & 

Lindqvist (2015) framhåller tidigare forskning gällande den så kallade “What’s the 

problem represented to be?” (WPR-approach) av Carol Bacchi (Bacchi & Eveline 

2010). Där frågor om textens innehåll och dess avsaknad samt effekterna av det i 
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diskursiva, subjektifierande och upplevda termer för den enskilde. Bacchi (ibid.) 

hänvisar till frågor som vad, hur, när och varför ett problem konstrueras och vad det 

är som upprätthåller det samt vad eller vem som framstår som motsatsen till 

problemet.  

de los Reyes (2007) för en kritisk diskussion i Lärarförbundets antologi gällande 

kunskap i textformat sammankopplat med makt. Hon menar att det är just 

kombinationen av föreställningen om kunskap samt om de som har kunskap som 

legitimerar den sociala ordningen, men att det inte nödvändigtvis är på neutral grund. 

Detta genom att kunskapsfördelningen från början är ojämlik; vissa grupper tillåts 

därmed agera subjekt medan andra reduceras och blir “de andra”. Ekström (2012) 

skriver om den våldsutsatta kvinnan i sin artikel och lyfter särskilt “de andra” i 

etablerandet av fördomar och stereotyper av utsatta kvinnor, hur de beskrivs och vilka 

förutfattade meningar de blir bärare av. Ekström menar att detta medför att 

professionella inte aktivt arbetar mot de som rör sig i periferin av dessa fördomar, 

exempelvis i skapandet av politiska åtgärder eller inriktning.  

Puechguirbal (2010) tar i en textanalys av FN:s resolution nummer 1325 upp bland 

annat hur patriarkala strukturer och stereotypa föreställningar reproduceras i text och 

således även i verkligheten. Med det synsättet kan man resonera kring bilden av 

biståndstagaren då den på grund av skev maktfördelning reproducerar förutfattade 

meningar, exempelvis genom de rättsliga dokument och riktlinjer som används i 

arbetet med gruppen. de los Reyes (2007) argumenterar vidare för att ojämlikheten 

genomsyrar samhället och i enlighet med Foucaults (1978) linje är föreställningen om 

självet utifrån andras observationer en aspekt som påverkar individens 

handlingsförmåga.  

Det Nilsson kallar för “misstankens diskurs” (2015:10) utgår från en studie gällande 

tiggeri kopplat till media och inbegriper en syn på ekonomiskt utsatta människor som 

antingen falska eller äkta. Nilsson menar att detta synliggörs i exempelvis media där 

man bland annat bevakar tiggande individer med funktionshinder, för att se om detta 

är verkligt eller påhitt, men också genom att skribenter uttrycker förståelse och ibland 

försvarar tiggares handlingar med hänvisning till deras “prekära situation” (Nilsson 

2015:11). Oavsett hur enskilda journalister hanterar ovan nämnda besitter de en 
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ofrånkomlig diskursiv makt genom sättet de porträtterar fenomen, vad som skrivs och 

vad som inte skrivs.  

Gällande makt lyfter Bergmark (2013), precis som de los Reyes (2007), det 

intersektionella perspektivet inom biståndstagargruppen då avsaknaden av 

brukarorganisationer är stor och ingen har kapacitet att föra gruppens talan. I 

förlängningen innebär det att ansvaret åter faller på ansvariga politiker som i sin tur 

förespråkar nedskärningar och att “ge stöd till verkligt behövande” (Bergmark 

2013:28). Centralt gällande statliga dokument är att dessa inte är neutrala utan är i 

högsta grad politiska och ideologiska samt besitter därigenom stor makt vilket 

kopplas koppla till föreliggande studie. 

2.2.4 Ekonomiskt bistånd och klass 

Fell, Guziana & Elander (2019) tar avstamp i klass främst gällande 

bostadssegregation och menar att individer befinner sig i olika socioekonomiska 

positioner där de med liknande villkor dras till varandra vilket genererar statiska 

grupperingar. Definitionen av klass utgår i nämnd undersökning från “individers 

förvärvsinkomst, inte yrke eller habitus” (2019:67) vilket ger en översiktlig bild av 

socioekonomiska villkor i ett geografiskt område. Författarna använder sig av fyra 

nyckelbegrepp: “hälsa, trygghet, medborgaranda och möjlighet” som är vanliga 

begrepp kopplat till klass. Ekonomisk utsatthet kan kopplas till avsaknad av eller låg 

förvärvsinkomst vilket påverkar individers hälsa, trygghet och möjligheter.  

Angelin beskriver i sin avhandling stigmatiserade och skamfyllda unga biståndstagare 

och lyfter även den socialt underordnade positionen som en påverkansfaktor rörande 

dessa känslor (2009). De implicita såväl som de explicita kraven, sanktionerna samt 

kontrollen; i många fall kränkningar mellan handläggare och biståndstagare blir 

ytterligare en aspekt vilket innebär inskränkning i biståndstagares medborgerliga 

rättigheter. Även Halleröd (1994) tar bland annat upp biståndstagarens egen 

upplevelse av stigmatisering såväl som samhällets stigmatiserande attityder till 

gruppen vilket leder till politiska påtryckningar och därmed påverkar socialtjänsten. 

Studien påvisar människors påståenden om biståndstagare genom en enkätstudie där 

gruppen framställs som lata, ambitionslösa och som fuskare. Svedberg & Zaar (1988) 

framhåller att det i takt med att materiella villkor utjämnades något uppstod jämlikhet 

mellan stora grupper, men att detta inte innebar någon reell förbättring för de mest 
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utsatta personerna. Genom att ekonomiskt bistånd aktualiseras först när en person inte 

kan försörja sig kan det indirekt antas att den som uppbär ekonomiskt bistånd är fattig 

och således tillhör en specifik klass.  

2.3 Sammanfattning av kunskapsområdet  
Att Socialtjänsten genomgått stora förändringar det senaste århundradet är tydligt och 

det är därför relevant att med utgångspunkt i dagens lagstiftning söka svar i vilka 

typer av åtgärder som följt lagstiftning och diskurs under en längre tid.  

I enlighet med det kunskapsfält som utgör grund för föreliggande studie görs tydligt 

att en del av det som kan urskiljas som utmärkande sedan fattigvårdslagen och ännu 

finns med i dagens lagstiftning är till exempel avsnitten rörande arbete och vilka 

basala behov en människa har (absoluta fattigdomsmått). Vad som inte förändrats 

sedan socialtjänstlagens implementering på 80-talet är bidragsnormen i förhållande 

till de disponibla inkomsterna (Bergmark 2013). Även det progressiva arbetet tycks 

ha avstannat enligt forskare och oroande är den variation av bedömningar som pågår 

både mellan handläggare samt kommuner vilket påverkar individens rättssäkerhet 

(Bergmark 2013: Stranz 2007). Fokus läggs även på de absoluta och relativa 

begreppen inom fältet som skiftat genom åren. Idag kan vi urskilja det relativa 

fattigdomsmåttet som dominerande i svensk lagstiftning. Klasskillnader och 

segregation framstår centralt i arbetet med ekonomiskt bistånd och gruppen av 

utpräglade fattiga vilket utgör grunden till de som kommer att behäftas med 

ekonomiskt bistånd och visar också på en homogen grupp.  

Sammantaget för den forskning som ligger till grund för studien kan sägas att stark 

kritik riktas mot urholkningen av välfärdssystemet vilket påverkar redan utsatta 

grupper i termer av arbete, ekonomi och hälsa varför det är intressant att titta på 

lagförslagen. Statens styrning har i stor utsträckning förhållit sig lika genom åren och 

således dess maktposition vilket görs gällande i föreliggande studie.  
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3. Forskningsteoretiska överväganden 
De teoretiska övervägandena utgörs nedan av socialkonstruktionism, makt i 

policyskapande, styrningsprinciper, neoliberalism, gräsrotsbyråkrati och makt, stigma 

och subjekt vilka tillsammans bildar tre större teman vilka presenteras nedan. Dessa 

teorier utgör sammantaget en abstrakt förklaringsmodell till syftet med och grunden 

för propositionerna varpå de därför knyts närmare det empiriska materialet nedan. 
 

3.1 Officiella dokument och makt 

3.1.1 Socialkonstruktionism 
Hacking (2000) framhåller att “varje idé som debatteras, bedöms, tillämpas och 

utvecklas befinner sig i en viss social situation” vilket innebär att säga att saker och 

ting är socialt konstruerat blir därmed verkningslöst och att detta är vedertaget inom 

fältet. Hacking framhåller dock samtidigt att fenomen uppstår vid specifika tidpunkter 

och platser vilket innebär att historien går att härleda till ett “före” och ett “efter”.  
 

Vivien Burr (2003) har tematiserat fyra premisser i beskrivandet av den 

socialkonstruktionistiska ansatsen, vilka även Winther Jørgensen & Phillips använder 

sig av beskriver som “nyckelpremisser” (2000:11). Sammanfattningsvis innebär dessa 

ett kritiskt förhållningssätt till kunskap då vår uppfattning och kunskap om 

verkligheten skapas genom inre kategorier därför varken är neutral eller exakt och 

således inte objektiv. Burr (2003) menar att genom individuella teman ges varje 

person möjlighet till olika perspektiv på verkligheten och därför används språket som 

verktyg för att kategorisera och spegla verkligheten. Burr framhåller att varje kontext 

är historiskt och kulturellt präglad och således föränderlig över tid och inte på förhand 

bestämd av yttre faktorer. Socialt handlande där språk är en praktik konstruerar och 

reproducerar världen konstant vilket förändrar människans sätt att tänka (ibid.). 

Sociala mönster både förändras och bevaras över tid och man bör vara vaksam på den 

sociala praktikens ursprung. Sociala processer är centrala i vårt sätt att uppfatta 

världen eftersom vi tillsammans med andra, i språk och handling, bygger kunskap och 

vår föreställning om rätt och fel. Inom respektive grupp uppstår en slags ideologi och 

en uppfattning om vad som är sant vilket används som kompass för gruppens 

ställningstaganden (ibid.). Beroende av vårt individuella eller vår grupps perspektiv 

på kunskap och den världsbild och sanning vi således har till förfogande påverkas 
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våra handlingar. Den sociala praktiken får därmed reella sociala konsekvenser utifrån 

kunskap och ideologi (ibid.).  

Synen på ekonomiskt bistånd och ekonomiskt utsatta personer innefattar 

förväntningar och egenskaper som tillskrivs gruppen genom betraktarens blick och 

genom Burrs premisser förutsätts att dessa beror på yttre faktorer och potentiellt 

skulle kunna konstrueras på ett annat sätt (ibid.). De konstruktioner som görs av 

fattiga i föreliggande empiri skulle alltså kunna förändras. Konstruktionen av 

biståndstagare är genom ovan nämnda inte objektiva sanningar utan villkorade av 

dess kulturhistoriska bundenhet men trots det uppfattas det sociala fältet ofta som 

reglerande och statiskt. De konsekvenser som det innebär för den enskilde att bli 

betraktad utifrån den sanning som upprätthålls om gruppen är dock svåra att mäta. 

“De konkreta situationerna ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en 

individ kan anta och vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:12). Språket lyfts som bärare av den sociala praktiken då 

det är nödvändigt för att formulera, implementera och sprida kunskap inom den egna 

gruppen samt genom opinionsarbete (Burr 2003; Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Ekonomiskt bistånd är en gammal tradition och kan härledas bakåt i tiden trots 

skiftande begrepp och praktikaliteter vilket innebär att fattiga och biståndstagare 

under lång tid konstruerats i text (Hacking 2000). Enligt Burrs (2003) premisser är 

kunskap (teoretisk, social och praktisk) och historia centralt i konstruerandet av ett 

fenomen vilket gör det svårt både ur ett strukturellt perspektiv samt för 

biståndstagaren själv konstruera en ny verklighet.  

3.1.2 “What’s the problem represented to be?” 
Genom de officiella dokument som ligger till grund för studien i form av 

propositioner och således utgör empiri är det av vikt att sätta dessa i ett sammanhang. 

Schneider & Ingram (1993) framhåller den socialkonstruktionistiska aspekten i 

diskurser och argumenterar för att officiella dokument innehåller en politisk 

maktfaktor. Författarna menar att skapandet av officiella dokument, så som 

exempelvis policydokument, reproducerar samhällsdiskursen och ger den kraft vilket 

särskilt lyfts i förhållandet där policys reglerar vissa grupper av individer.  
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Carol Bacchi och Joan Eveline (2010) har tagit fram en analysmodell, What’s the 

problem represented to be? (WPR) som här presenteras som en teori då den behandlar 

kärnan i föreliggande studie, nämligen: vad är problemet med empirin? Dessa 

propositioner har sin grund i politik och genom socialkonstruktionism bidrar till att 

befästa både en diskursiv och en social praktik (ibid.). Syftet med analysmodellen är 

att synliggöra syftet med propositionerna, att lösa ett problem (ekonomiskt bistånd), 

vilket i själva verket bidrar till upprätthållandet av problemet. Genom att särskilt lyfta 

ut ekonomiskt bistånd som något som behöver åtgärdas, som i empirin (prop. 

2000/01:80) föreslås till inte bara ett eget kapitel utan en egen lag, bidrar 

policyskaparna till att befästa gruppen biståndstagare och fenomenet som ett problem. 

Tillsammans med socialkonstruktionism och WPR kan man anta att problem rörande 

gruppen i själva verket blir till snarare än hjälpta genom upprättandet av en 

proposition. Olika föreställningar om gruppen bekräftas då trots syftet att avhjälpa 

existerande problem (Bacchi & Eveline 2010). De interventioner och reformer som 

senare följer ett policydokument menar författarna skapar reella problem genom tre 

dimensioner; den diskursiva effekten, den subjektifierande effekten och den upplevda 

effekten vilka tillsammans utgör vad som tas i uttryck samt utelämnas från text, de 

subjekt som konstrueras genom policyn samt i förlängningen hur dessa konstruktioner 

inverkar på människors liv (ibid.). 

De konkreta frågor som ingår i Bacchi & Evelines (2010:117) analys berör:  

1. Vad framhålls som ett problem i policyn? 

2. Vilka förgivettaganden ligger till grund för problemformuleringen? 

3. Hur kommer problemet till uttryck i policyn? 

4. Vad framstår som motsatsen till problemet? Vad nämns inte? 

5. Vilka effekter får problemformuleringen? Diskursiv, subjektifierande, 

upplevd. 

6. Hur och var har problemet upprätthållits och reproducerats? Hur kan 

problemet ifrågasättas eller omformuleras? 

3.2 Styrningsprinciper som subsidiaritet 
Avsnitten nedan syftar till att förklara de olika styrningsprinciper som kontinuerligt 

används, där subsidiaritetsprincipen är en i det svenska samhället. Avsnitten 

behandlar även vida och fundamentala begrepp såsom makt och neoliberalism samt 
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den verklighet som socialsekreterare och enskilda befinner sig i, även kallat 

gräsrotsbyråkrati.  

Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så nära den som det berör som 

möjligt vilket är något som tillämpas i hela EU (Öhlund 2016) och konkret innebär att 

beslut om enskildas liv fattas på kommunal- eller stadsdelsnivå. I länder med andra 

välfärdsmodeller kan detta innebära att familjen får utökat ansvar (ibid.). Statens 

styrningsprinciper utgörs nedan teoretiskt främst av teorier om makt och 

decentralisering av makt i termer av subsidiaritet och neoliberalism vilka båda även 

kan kopplas till EU-nivå.  

Teorin om gräsrotsbyråkrati, eller street-level bureaucracy, som myntats av Michael 

Lipsky (1980) syftar till att förklara hur subsidiaritetsprincipen kommer till uttryck 

och praktiskt görs i kommuner av tjänstemän. Johanssons (2007) tolkning av 

gräsrotsbyråkrati passar bättre ihop med den svenska välfärdsmodellen och används 

därför här som primärkälla. Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkraten utgår från 

offentlig verksamhet vars organisatoriska grund är hierarkisk och varje position 

sammankopplad med en specifik funktion. Längst ned i denna organisation befinner 

sig gräsrotsbyråkraten där respektive tjänsteman har direkt kontakt med 

samhällsmedborgare. Handlingsfrihet är ett centralt begrepp inom street-level 

bureaucracy och innefattar respektive tjänstemans varierande och subjektiva 

bedömningar samt dess påverkan på individers konkreta möjligheter till, och 

utformning av, hjälp och stöd.  Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och den enskilde 

innefattar en transformation då den enskilde måste inta rollen som klient för att passa 

de organisatoriska ramarna som omgärdar hen. Den enskilde tilldelas en administrativ 

kategori (klient) som definierats av organisationen och således har den enskilde även 

fått en byråkratisk identitet (ibid.). På så sätt är det möjligt för gräsrotsbyråkraten att 

behandla klienter inom ramen för organisationen vilket innebär att ”individuella 

bedömningar” görs utifrån förbestämda idéer om klienter. Relationen som och ena 

sidan uppstår mellan gräsrotsbyråkrat och klient, men och andra sidan mellan 

gräsrotsbyråkrat och organisation framhåller Johansson som av dubbel karaktär 

(2007). 
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Människobehandlande organisationer är i många aspekter subjektiva och således 

förespråkar Lipsky (1980) det fria handlingsutrymmet och menar att 

gräsrotsbyråkraten och respektive profession sätter agendan för hur det politiska 

arbetet ska utformas. Johansson (2007) framhåller istället det restriktiva i att ingå i en 

offentlig organisation som begränsar och påverkar både individens möjligheter till 

variation inom ramen för klient samt det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraten 

har till sitt förfogande att möta dessa. 

3.2.1 Governmentality 
Governmentality kan närmast översättas till statens styrningspraktiker och behandlar i 

huvudsak statens försök till att styra, snarare än faktiska medel och organisation i 

termer av styrning och ekonomi (Foucault 1991). Således avses den sociala 

styrningen i form av kollektiv inställning vilket leder till praktik och riktning. En 

individs moral är central i termer av styrning då bristande moral och lojalitet kan 

vända individer mot systemet och ifrågasätta det vilket ökar risken för upptäckt av 

systemet (ibid.). Governmentality befästs över lång tid och i individer och inom 

ramen för denna slags institutionalisering tar medborgare i uppgift att uppfylla 

sedvanliga praktiker och normer som exempelvis att ge sina barn en god fostran, att 

utbilda sig och lönearbeta samt att fördöma kriminella och omoraliska handlingar 

(ibid.). Medborgare verkar även disciplinerande gentemot varandra och bidrar på så 

sätt till det totala samhällets foglighet. Individer är således både verktyg till och 

föremål för disciplinen.  

Foucault (1991) framhåller den fria viljan som i verkligheten bunden då de val som 

medborgare gör, görs utifrån föreställningen om vad som är möjligt i rådande kontext. 

Makten är således mycket produktiv, effektiv och diskret vilket gör att medborgares 

intressen och “fria val” ligger i linje med rådande intressen (ibid.). I dessa 

styrningspraktiker innefattar att bibehålla avvikaren (bidragstagaren) i 

beroendeställning till majoriteten vilket görs genom att möjligheterna för 

bidragstagare begränsas. Foucault (1987) beskriver makt som något grundläggande 

och närvarande i alla sociala relationer och den kan inte avkrävas, ges avkall eller 

utövas direkt av en grupp gentemot en annan utan synliggörs genom exempelvis 

språk, ideologi och praktik. Foucault menar vidare att det är möjligt att kartlägga 

strukturen och premisserna för maktens relationer och tillvägagångssätt och 
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grundinställningen är att makten ska vara produktiv och inte användas i syfte att 

härska (ibid.). Den organisatoriska makten är disciplinerande främst genom 

styrningen av befolkningen exempelvis i form av lagar, riktlinjer och 

organisationsstruktur. Syftet med föreliggande studie ligger i linje med Foucaults 

(1987) maktbegrepp genom att undersöka vad som berörs, är återkommande och vad 

som utelämnas i nämnda propositioner. 

3.2.2 Neoliberalism och fattigdom 
Öhlund (2016) lyfter neoliberalism i ett diskursivt sammanhang där den privata 

marknaden framhålls som mer effektiv och mindre kostsam än den offentliga. Detta 

innebär att privata initiativ för skola, vård- och omsorg tagit plats (där vinstuttag 

tillåts) och där staten i enlighet med den neoliberala diskursen har en skyldighet att 

värna privata initiativ, den fria marknaden och den fria handeln för att det helt enkelt 

gynnar samhället och ”mänskligt välstånd” (Öhlund 2016:18).  

Wacquant (2009) syftar till att ge en historisk syn på staten samt att belysa de 

skillnader och den omställning som neoliberalismens tillkomst inneburit där stort 

fokus riktats mot den nya ekonomiska politiken med USA och till viss del Europa 

som fokusområde. Wacquant (2009) menar att det finns tre omfattande strategier för 

att motverka oönskat beteende hos individer varav en är att faktiskt avhjälpa 

problemet. I samhällsdiskursen framhålls då och då att vissa grupper, exempelvis 

hemlösa, förstör stadsbilden genom att befinna sig där. En lösning på problemet 

hemlöshet är att bygga eller i någon form ordna bostäder, en garanterad inkomst eller 

arbete så att de själva kan ha råd med ett boende på den officiella boendemarknaden 

(ibid.). Detta är förstås en lösning på ett strukturellt plan och kräver stora resurser. 

Ytterligare en strategi att förebygga utsatthet är att se till det eventuella medicinska 

behovet och personens sjukdom vilken kräver tillgång till medicinsk behandling. Den 

tredje presenterade lösningen är bestraffning, varpå den offentliga organisationen och 

andra samhällsmedborgare utmålar den exempelvis hemlösa personen som en 

brottsling och avvikare vilket har funktionen av en självuppfyllande effekt (ibid.). 

Wacquant framhåller att denna strategi snarare som ett osynliggörande av det som är 

sociala problem än en lösning och menar att samhället i detta skede gett upp i att söka 

roten till problemet och istället behandlar symptomen genom straff. “/.../ the prison 

operates as a judicial garbage disposal into which the human refuse of the market 
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society are thrown” (2009:xxii). Här kan ”prison” symbolisera den brist på valfrihet 

som präglar ett liv under ekonomiskt bistånd.  
 

Liksom Wacquant (2009) framhåller även empirin individens ansvar vilket tas i 

uttryck genom skyldigheter och etablering av motkrav. Intentionen är i grunden att 

frihet ska följas av kreativitet och innovation och de tvingande kraven syftar till att 

motverka avvikelser då de som gör felaktiga val straffas genom stigmatisering (ibid.) 

vilket innebär ett frånskjutande av statens ansvar och de socioekonomiska 

förklaringsmodellerna. Statens enda åtgärd i frågan är således att förespråka och 

inrätta straff för de som begår brott, utan hänsyn till socioekonomiska faktorer. Vidare 

menar Wacquant att den överrepresentation av fattiga och socialt utsatta inom 

rättsväsendet, och inom socialtjänsten vill jag tillägga, inte går att förklara utan att 

använda klass som en variabel och att det genom att straffa gruppen kommer leda till 

ytterligare utsatthet samt ”brottslig verksamhet” genom skapandet av den sociala 

policyn (code of conduct) som listar de förväntningar, normer, regler samt 

tillvägagångssätt för den enskilde som hen socialt bör förhålla sig till. 

3.3 Konstruktionen av subjektet 
Med bakgrund i tidigare forskning och konstruktionen av den fattige vill jag här 

ytterligare belysa teori som berör den fattige i termer av subjekt samt det stigma som 

är behäftat med fattigdom och därmed fattiga personer.  

3.3.1 Makt, stigma och subjekt 
Foucaults studieobjekt är människan som subjekt varpå han här utgår från tre steg 

genom vilka individen transformeras till ett subjekt (Foucault 1982). Det första steget 

berör objektifieringen av etablerade och innebär att genom framhävandet av de 

samhällsmedborgare som kontinuerligt är produktiva och som främst lönearbetar i 

text och forskning inom exempelvis välfärd och ekonomi objektifieras dessa vilket i 

sin tur kräver ett motsatsförhållande. Det andra steget berör objektifiering av 

outsidern och innebär en objektifiering av den person som står i motsats till den 

etablerade (ibid.). Skapandet av outsidern innebär enligt Foucault (1982) en 

separation antingen inom subjektet eller i relation med andra vilket gör hen till ett 

objekt, om än “den andre”. Dessa motsatsförhållanden finns överallt, i frisk och sjuk, 

bra och dålig, rik och fattig etcetera. Det tredje steget berör den egna subjektifieringen 
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och tillvägagångssättet då en person gör sig själv till ett subjekt. Detta sker när en 

individ identifierar sig själv eller identifieras av andra som lönearbetande eller “de 

andra” och således intar en position som är mycket svår att bli kvitt. För att vända på 

det kan man som Foucault kalla det “... the objectivizing of the subject.” (1982:209).  

Goffman (2015) beskriver begreppet stigma som relationen mellan ett attribut och ett 

mönster eller en stereotyp. Termen används för att definiera relationer människor 

emellan snarare än egenskaper hos individer och Goffman berör tre artskilda stigman 

varav ett av dem berör den personliga karaktären och egenskaper som misskrediteras. 

Det stigmat exemplifieras genom bland annat viljesvaghet och bristande hederlighet 

vilket också Goffman relaterar till arbetslöshet. Detta avvikande beteende (att vara 

arbetslös) leder till att andra människor tar avstånd från en person som innehar det 

avvikande inslaget, oavsett övriga beröringspunkter dem emellan. Goffman 

argumenterar för att samhället diskriminerar personer behäftade med ett stigma 

genom att manifestera överlägsenheten, alarmera fara och rationalisera strukturella 

maktfaktorer (ibid.). På nämnda sätt minimeras möjligheterna för dessa personer att 

bli kvitt stigmat. Subjektet blir alltså i sin tur underordnad lagstiftningen vilket per 

definition innebär ett stigma då den enskilde inte är produktiv och således är i behov 

utav samhällets hjälp.  

Foucault (1987) beskriver kroppen (symboliserar den andre/biståndstagaren ur mitt 

perspektiv) som successivt vuxit fram som ett verktyg för makten och att det skett en 

förskjutning i straffets bokstavliga mening. Kroppen beskrivits som “nyttig” och 

”begriplig”. Den nyttiga och begripliga kroppen kommer till uttryck i empirin genom 

att motsatsen till en biståndstagare torde vara produktiv, som tar eget ansvar och “det 

arbete som erbjuds” etcetera. Motsatsen innebär enligt min tolkning att 

biståndstagarna är omoraliska och lata vilket innebär sanktioner genom krav och hot 

om bestraffning (ibid.).  

3.4 Teorireflektion 
Teorierna som redogjorts för i ovan nämnda kapitel berör empirin och dess 

konstruktion genom socialkonstruktionism då verkligheten som socialt konstruerad 

antas vara grundläggande för det sociala arbetet i sin helhet. Teorierna innefattar även 

problematiseringen och analyseringen av officiella dokument och den makt som är 
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behäftad med dessa. Teorier som berör styrning genom governmentality och 

subsidiaritetsprincip kopplat till hanterandet av ekonomiskt bistånd samt ett 

perspektiv på hur individen konstrueras ur ett stämplings- och maktperspektiv. 

Aktuell politiskt utveckling (neoliberalism) och de reella förhållanden som utspelar 

sig mellan tjänstemän och enskild (kallat gräsrotsbyråkrati) behandlas tillsammans 

med teorier gällande stigmatisering och subjektifiering av den fattige. Teorierna 

innehåller olika maktaspekter i sin helhet vilka även lyfter den konstruktion av 

utanförskap som sker genom subjektifiering och stigmatisering. Teorierna berör 

således respektive kontext för propositionerna och är nödvändiga för att belysa 

samtliga nivåer (statlig, kommunal och individuell) av empirin. Det är nödvändigt 

med en bred teoretisk bakgrund för att på djupet sätta sig in i den empiri som består i 

väl valda formuleringar och således svår att analysera utan tillgång till dessa.  

Foucault (1991) undviker att generalisera och således låsa maktbegreppet till över- 

och underordning utan hänvisar till makt som relationell vilket alltså inbegriper flera 

faktorer som kan påverka makten. Sammantaget bidrar teorierna till en såväl bred som 

djup förståelse för den enskildes position utifrån ett individperspektiv genom att den 

förankrats organisatoriskt på såväl kommunal som statlig. Således kommuniceras en 

tydlig och sammanhängande bild av orsakerna till biståndstagandet och en teoretisk 

förklaringsmodell till biståndets funktion. Med utgångspunkt i att världen är socialt 

konstruerad och således även den empiri som ligger till grund för studien kan 

antaganden göras om att propositioner utifrån denna teoretiska förförståelse innehar 

en förändringspotential vilket gör fältet dynamiskt att studera. Empirins två delar 

skiljer sig också då de är konstruerade i olika sammanhang. 

Genom Bacchi & Evelines (2010) analytiska frågeställningar till empirin blir det 

problematiska med materialet tydligt och genom att inkludera komponenter som tid, 

kunskap och tradition kan empirin ringas in till sitt sammanhang vilket är avgörande 

för att bedöma giltigheten på valda teorier då dessa specifikt behandlar det 

demokratiska samhälle och rådande politiska system som är representerat i landet. För 

att förstå ansvarsfördelningen mellan kommun, landsting och stat samt det ansvar som 

ålagts den enskilde är teorier om dessa av vikt. Samhälleliga förändringar samt 

europeiska och amerikanska influenser har också fått ta plats i det teoretiska avsnittet 

vilket syftar till att ge en övergripande bild och förståelse för de influenser som 
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påverkar svensk politik och samhällsklimat. Centralt är även att titta på det teoretiska 

och det praktiska handlingsutrymme som föreligger den enskilde då föreställningen 

om den enskildes fria val finns i samhället, varför teorin om gräsrotsbyråkrati tas upp. 
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4.  Material och tillvägagångssätt 
Analysen av föreliggande studie kommer att utgå från ett abduktivt tillvägagångssätt 

vilket innebär en blandning av det deduktiva och det induktiva tillvägagångssättet, 

alltså och ena sidan teorifokuserat, men och andra sidan genom att analysera 

materialet frånkopplat teorier. En metod som utarbetats för detta är Grounded Theory 

(Bryman 2011) vilken innebär att man upprepat rör sig mellan teori och empiri vilket 

jag kommer att göra i föreliggande studie. Winther Jørgensen & Phillips menar att det 

är svårt att distansera sig från sin studie (och samtid i stort) och att man därför som 

författare bör “sätta parentes kring sig själv” (2000:28). Bryman (2011) framhåller att 

man bör acceptera sin förförståelse samt tidigt inta en reflexiv position, medveten om 

dilemmat, och redogöra för sin personliga prägel. Min egen position innefattar dels 

den kunskapsmässiga utgångspunkt som utgjorts av Stockholms universitet under de 

senaste tre åren, samt erfarenhet utifrån att arbeta inom socialtjänsten med för studien 

föreliggande lagrum. 

4.1 Urval och reflektion 
För att få en övergripande bild av empirin har jag tagit avstamp i Brymans fyra 

viktiga teman gällande innehållsanalys (2011). Dessa berör frågor som vem som 

skrivit texten, vem texten handlar om, vilka som bidrar med kompletterande kunskap 

(i form av forskare eller politiker) och i vilket sammanhang texten förekommer. Som 

tidigare nämnt i kapitel 3 används även Bacchi & Evelines (2010) frågebatteri som 

berör ovan nämnda frågor en kan ställa till en text. I detta finns naturligtvis mikro-, 

meso-, och makro-nivåer och jag har valt att fokusera på makro-nivåerna vilket 

innebär staten som makt- och kunskapsbärare samt biståndstagare som grupp. Urvalet 

består av de delar av lagen som berör ekonomiskt bistånd. 

Studiens empiriska material består i två propositioner; Proposition 1979/80:1 “Om 

socialtjänsten” (Prop. 1979/80:1) som beslutats 28 juni 1979 och författats av Ola 

Ullsten och Gabriel Romanus samt Proposition 2000/01:80 “Ny socialtjänstlag m.m.” 

(Prop. 2000/01:80) som överlämnades till riksdagen den 15 mars 2001 och författades 

av Lena Hjelm-Wallén och Lars Engqvist. I föreliggande studie ligger 

utgångspunkten främst i nuvarande kapitel 4 paragraf 1 Socialtjänstlagen som 

behandlar ekonomiskt bistånd. Enligt Prop. 1979/80:1 är det i förarbetet 

huvudsakligen avsnitt 8 som berör ekonomiskt bistånd och därför har avsnitt 8.1, 8.2 
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och 8.3 genom underrubrikerna Rätten till bistånd, Biståndets innehåll samt 

Socialbidrag (Socialhjälp) analyserats. I propositionen 2000/01:80 har avsnitt 5 och 6 

(6.1 och 6.2) analyserats, vilket berör rätten till bistånd genom underrubrikerna 

Försörjningsstödet, Livsföring i övrigt, Tandvård, Vård och behandling, “Inte själv 

kan tillgodose sina behov” - biståndsbedömningen, Ideella skadestånd samt Barns 

tillgångar. 

Att i princip endast förhålla sig till en paragraf i en mycket omfattande och komplex 

lagstiftning (Socialtjänstlagen i sin helhet) och därigenom förväntas nå resultat kan 

tyckas naivt men faktum är att det konkreta arbetet inom området för ekonomiskt är 

koncentrerat till denna lag, samt att det ligger i fenomenets natur att begränsa och 

isolera arbetet och berörda individer och således ge så lite utrymme som möjligt.  

4.2 Analysmetod och tillvägagångssätt 
Analysmetoden som legat till grund för studien är Virginia Braun och Victoria 

Clarkes (2006) tematiska analys i sex steg. Författarna menar att man kan se på deras 

tematiska analys i termer av riktlinjer istället för regler, och att processen ska 

förhållas reflexiv och inte linjär till materialet.  

1. Lär känna materialet genom att upprepade gånger gå igenom det. Materialet 

ska läsas genom att aktivt söka efter mönster och formuleringar av intresse 

som senare konkretiseras efter hand. Det är av vikt att känna både djupet och 

bredden av sitt material och Braun & Clarke (2006) menar att detta görs bäst 

genom att upprepat gå igenom det. Genom läsning kan även latenta meningar 

upptäckas.  

2. Koda materialet genom att markera utmärkande begrepp och meningar eller 

sådant som kan vara av vikt och som berör det studerade ämnet. Genom 

koderna ska textens kärna framträda och beroende på om ingången är av mer 

induktiv eller mer deduktiv karaktär kommer kodningen att anta en 

textorienterad alternativt en teoriorienterad ansats. I detta avsnitt kan även 

upprepningar inledningsvis upptäckas och det är av vikt att koda materialet i 

sin helhet eftersom det är omöjligt att veta på förhand vad som senare kommer 

att bli intressant (ibid.).  
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3. Dela in koderna i övergripande teman och ge koderna på så sätt en vidare 

mening och perspektiv. Relationen och nyanserna mellan koder och teman tar 

här form och bildar både huvudteman och subteman (ibid.) och dessa kommer 

senare att analyseras i förhållande till frågeställningarna. I denna fas är det av 

vikt att prova olika koderna i olika konstellationer av teman för att se vilka 

som passar bäst tillsammans. Det är även i detta stadie viktigt att behålla även 

de teman som verkar udda eller bedöms vara tunna.  

4. Granska och förfina koder och teman i två steg. Steg 1: Kontrollera att det 

finns tillräckligt med koder som styrker temat, och slå ihop de teman som har 

mycket gemensamt, eventuellt uppdelat i huvudtema och subteman. 

Kontrollera även för “intern homogenitet och extern heterogenitet” (Braun & 

Clarke 2006:20, min övers.) vilket innebär hur temana är lika varandra internt 

samt skiljer sig mycket åt mellan varandra. Om koderna inte passar in i valda 

teman behövs teman omformuleras alternativt förnyas eller också så passar 

inte koden och behöver tas bort. Steg 2: Relatera valda koder och teman till 

materialet i sin helhet för att kontrollera om de är representativa för materialet 

och vad som representerar materialet, “beror på vald teoretisk och analytiska 

ansats” (Braun & Clarke 2006:21, min övers.). I detta steg ska det även 

kontrolleras för vad som glömts i tidigare steg av kodning och tematisering 

vilket är i linje med den reflexiva process som tematisk analys innebär.  

5. Definiera det väsentliga i koder och teman samt namnge dessa. Ett tema ska 

inte vara för heltäckande eller för komplext, vilket kan kontrolleras för genom 

att titta på de koder som temat täcker in och eventuellt dela upp dessa 

ytterligare i subteman om nödvändigt. Temat ska sedermera redogöras för i 

analysen, varför det är av vikt att inte bara redogöra för temat i sin kontext, 

utan även i relation till materialet i sin helhet. Teman ska även rikt beskrivas 

utefter vad som gör just dessa intressanta och varför, dock ska de namnges 

“koncist, slagkraftigt och direkt ge läsaren ett sammanhang av temats 

innehåll” (Braun & Clarke 2006:23, min övers.).  

6. Sammanställ och presentera materialet. Detta avsnitt syftar till att konkret och 

sammanfattande beskriva tillvägagångssättet och på ett trovärdigt sätt 

redogöra teorins roll i analysen för läsaren. Här ska de mest framstående 
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fynden och den verkliga kärnan av materialet framgå genom exempel samt 

återknytas till studiens frågeställningar och syfte (ibid.).  
 

Braun & Clarke (2006) framhåller att skrivande är integrerat i analysarbetet och 

ingenting som lämnas till slutet samt att man inledningsvis kan sätta idéer och 

potentiella koder och teman på pränt redan i processen att lära känna sitt material. 

Författarna lyfter även vikten av att vara öppen för sitt material och att arbeta 

induktivt, men menar också att det inte finns några rätt eller fel inom tematisk analys 

gällande i vilket stadie man bestämmer sig för att knyta till sig litteratur eller teorier. 

Bryman (2011) är kritisk mot användandet av tematisk analys som metod eftersom 

många forskare hävdar att de använder den som metod, men att det i realiteten är svårt 

att utläsa av analysen. Han beskriver vidare tillvägagångssättet i liknande termer som 

Braun & Clarke men adderar begreppet “framework” (Bryman 2011:528) vilket 

innefattar en matris i vilken noggrann kodning ordnas. Sohlberg & Sohlberg (2013) 

framhåller de olika delmomenten samt nivåerna gällande analys av empiri och genom 

vilka det analyserbara materialet skapas som avgörande för en god tematisk analys.  

4.3 Genomförande av analys 
Inledningsvis har jag genomfört närläsning av de båda propositionerna där såväl 

explicita formuleringar och text observerats men i vissa fall även det 

motsatsförhållande som enligt Bacchi & Eveline (2010) kommer till uttryck genom att 

inte nämnas. Materialet har sedan kodats utifrån vad som uppfattats som utmärkande i 

form av begrepp och formuleringar, exempelvis text som uttryckt enskildas 

rättigheter, men också exempelvis text som påvisat brist på rättigheter. På så sätt har 

textens kärna utkristalliserats och i detta fall har texten i första hand talat för sig själv 

och analysen varit empirinära. Därefter har koderna justerats och prövats i teman om 

fyra omgångar för proposition 1979/80:1 och om tre omgångar för proposition 

2000/01:80 för att fullfölja den tematiska analysens steg. Inledningsvis har subteman 

övervägts men genom reducering har teman senare koncentrerats till de slutgiltiga 

samt även kontrollerats för extern heterogenitet och intern homogenitet. Som 

säkerhetsåtgärd och har båda propositionerna ytterligare en gång genomgått kodning 

och tematisering varsin gång innan steg 5 för att kontrollera för att kontrollera för 

inkonsekvens. Teman har vidare namngetts, beskrivits och analyserats i form av 
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utdrag från empirin samt analytiska kategoriseringar vilka sammanväver det 

teoretiska på en mer empirinära nivå då teorin i sig är abstrakt. 

De analytiska kategorierna (Bryman 2011) är ett steg i det analytiska arbetet vilka 

påvisar sambanden mellan teori och det centrala i empirin men även syftar till att 

analysera materialet i något mer generella termer. De analytiska kategorierna som 

redogörs för i kapitel 5 är resultatet av de centrala teman som upptäckts både i teori 

och empiri vilket syftar till att göra teorin mer empirinära och vice versa. De annars 

abstrakta teorierna får således mening och den annars formella och monotona empirin 

får i sin tur ett teoretiskt sammanhang och även konsekvenser.  

4.4 Studiens trovärdighet 

Gällande officiella dokument från statliga myndigheter kan dessa vara föremål för 

analytiskt intresse genom forskarens möjlighet att påvisa skevheter (Bryman 2011). 

Dokumenten i föreliggande studie är propositioner, alltså förslag till nya lagar eller 

ändringar i befintlig lag, vilket innebär att de är bärare av rådande demokratiska 

grundvalar, tiden som omgärdat dem och vad det säger om vår samtid då och nu. 

Syftet är inte att påvisa skevheter utan huvudsakligen gå på djupet i de språkliga 

konstruktionerna. Inom kvalitativ forskning är empirin dock aldrig representativ, och 

det som då krävs för att göra studien trovärdig är att “skapa en övertygande teoretisk 

beskrivning” (Bryman 2011:495). 

4.4.1 Tillförlitlighet 
Bryman (2011) framhåller att författare i användandet av tematisk analys är tvungen 

att främmandegöra sig inför sitt material och således inta en reflexiv position 

ovetandes och frånkopplad empirin. Genom Bacchi & Evelines (2010) frågebatteri 

tvingas författare ställa sig utanför sitt material och granska det och således är 

användandet av den teorin ett sätt att öka tillförlitligheten i studien. Genom att under 

arbetets gång först lära känna materialet och verkligen kunna det till att positionera 

sig som totalt ovetandes, är att arbeta med tematisk analys på ett trovärdigt sätt och 

ökar dessutom studiens tillförlitlighet i sin helhet. Med den socialkonstruktionistiska 

ansatsen som grund är det underförstått att studiens resultat inte är att betrakta som 

objektiv kunskap och det material som hör studien till i samtliga avsnitt är alltså i sin 

helhet subjektivt tolkad. Bryman lyfter begreppet triangulering som ytterligare en 
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metod att öka tillförlitligheten i en studie vilket innebär att man som forskare 

använder sig av “flera observatörer, teoretiska perspektiv, datakällor och 

metodologier” (2011:354). Föreliggande studie trianguleras genom att analysera de 

båda propositionerna först enskilt och senare jämförelsevis med varandra för att 

säkerställa att kodning och tematisering sker utan påverkan från varandra. Flera 

teoretiska perspektiv används och tillsammans utgör dessa en gedigen metod. Genom 

att på ett strukturerat och kontinuerligt sätt redogöra för och underbygga mina 

tolkningar av materialet ökar tillförlitligheten ytterligare och ger läsaren möjlighet att 

följa materialet (ibid.). Även Lilja (2005) beskriver termen teoritriangulering vilken 

syftar till att ge en mångfacetterad bild av det teoretiska fält genom flera olika teorier 

som på olika sätt bidrar till att belysa studiens frågeställningar, något som 

föreliggande studie även uppfyller. 

4.4.2 Pålitlighet 
Trovärdighet och pålitlighet är tätt sammanvävda begrepp som tillsammans utgör 

skälen att förlita sig på en studie, det som kallas reliabilitet inom kvantitativ 

forskning. För att en läsare ska kunna förlita sig på en studie krävs att studien 

genomförts på det sätt som uppgetts varför också resultaten redogörs för på ett 

strukturerat sätt (Bryman 2011:355). Pålitlighet ligger även i att de slutsatser och det 

resultat som studien frambringat ska ha varit möjligt att komma till genom vald metod 

samt i den transparens som studien påvisar. Kravet på transparens gäller studien i sin 

helhet varför det är av vikt att det ges en bred inblick i forskningsfältet, val av teori 

och metod samt i förlängningen även hur dessa tillsammans har genererat 

föreliggande resultat och analys (ibid.).  

4.4.3 Generaliserbarhet och överförbarhet 
Det har riktats kritik mot generaliserbarhet inom kvalitativ forskning, som är 

motsvarigheten till överförbarhet inom den kvantitativa forskningen, vilken innefattar 

den reella möjligheten att generalisera kvalitativ forskning. Begreppet “täta 

beskrivningar” (Bryman 2011:355) förekommer i samband med överförbarhet som 

innebär att ju mer ett område beskrivs på djupet, desto fylligare beskrivningar kan 

sammanställas likt en databas och på så sätt ökar överförbarheten av studierna. Inom 

kvalitativ forskning menar kritiker att den enda forskning som går att generalisera 

från en studie till en annan är den som berör det specifikt studerade området, och då 
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ändå med ett stort mått av försiktighet. Dock bör läsaren hålla i minnet att behovet av 

generalisering inte är lika stort inom kvalitativ forskning, då syftet är att gå på djupet 

inom det studerade området och att snarare knyta slutsatserna till teorier framför 

populationen (Bergström & Boréus 2012; Bryman 2011). Begreppet analytisk 

generalisering används av Kvale & Brinkmann (2014) och innebär 1. att forskaren 

noga själv bör argumentera för, beskriva och överväga huruvida resultaten från 

studien möjligen kan generaliseras till andra situationer samt, 2. att läsaren själv 

genom de specificerade och framlagda argumenten lämnas till att bedöma 

generaliserbarheten i studien. Detta kallas för påståendelogik och kan alltså och ena 

sidan vara forskarbaserad och andra sidan läsarbaserad (ibid.). 

4.5 Etiska överväganden 
Ett etiskt dilemma som inte går att bortse från är att jag gör mig själv delaktig i att 

reproducera föreställningar och stigman om ekonomiskt bistånd som fenomen samt 

biståndstagare, särskilt när text och makt är en del av det studerade ämnet. Som 

författare bör jag därför vara mycket försiktig i mina antaganden då jag ur ett 

intersektionellt perspektiv befinner mig i, och placerar mig i, en annan position än den 

studerade gruppen. Maktpositionen mellan mig som författare och det studerade 

ämnet har jag accepterat. 

Bryman (2011) menar att det är omöjligt att bortse från sina egna subjektiva 

värderingar och att dessa oberoende kommer att påverka forskningsprocessen från det 

valda fältet till analysen av resultatet vilket jag också kan se i min studie. Genom att 

studien har en socialkonstruktionistisk ansats där subjektivitet står i fokus är jag som 

forskare medveten om min egen tolkning och kan sätta den i relation till andras 

tolkningar. Utgångspunkten är att det alltid ska vara nyttigt och konstruktivt kritisera 

makten, och här innefattar makten både staten som lagstiftare samt individer i 

subjektsposition i motsats till “de andra” - till synes utan makt. Enligt de etiska 

riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2017) stiftat kan jag inte finna att det strider mot 

etiska riktlinjer att kritisera staten, däremot krävs försiktighet rörande mina egna 

diskursiva effekter om målgruppen, både i aspekten av att reproducera fördomar om 

negativa egenskaper hos gruppen samt även genom att på falska och omoraliska 

grunder hävda sympati och utmåla mig själv till hjälte. Jag, precis som resten av 
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samhället har förutfattade meningar om mycket även om intentionerna för det mesta 

är goda.  

4.6 Metodreflektion 
Bergström & Boréus (2012) menar att språk generellt används för att skapa och 

organisera den sociala realiteten och att språk i sig inte är neutralt. Den diskursiva 

makten går således inte enbart att finna i det som skrivs utan även i det som utelämnas 

från text (ibid.) varpå båda delar har analyserats i föreliggande studie genom dels 

tematisk analys (Braun & Clarke 2006) samt de frågor som Bacchi & Eveline (2010) 

utgår ifrån i sin teori. De metodologiska begränsningarna kan ligga i att den breda 

definitionen, uppfattningen eller diverse motsättningar inte kommer att analyseras, 

exempelvis intresseföreningar, för tiden aktuella protester eller arbetet inom specifika 

politiska föreningar och partier etcetera kan undersökningen endast redogöra för exakt 

det som tas i uttryck i den empiri som föreligger undersökningen. Svårigheter kring 

den tematiska analysen ligger i att göra sitt material begripligt och att på ett felaktigt 

sätt koda och tematisera sitt material så att kärnan inte framgår eller helt förbises. 

Ytterligare svårigheter ligger i att antaganden om materialet måste stämma överens 

med de fynd som kan göras i materialet och viktigt att ha med sig är att ingen tematisk 

analys är fulländad, vilket innebär att en fara är att beskriva det som så (Bergström & 

Boréus 2012; Bryman 2011).  

Jag vill här hävda att jag, vilket påvisats i aktuellt kapitel, har genomfört en tematisk 

analys trots att den kodning som gjorts inte redogörs för så som Bryman (2011) 

önskar. Istället framhåller jag själv att studiens transparens framgår av kapitel 5 vilket 

redogör för det empiriska materialet, de centrala teman som kodats fram samt de 

analytiska kategoriseringar som därefter gjorts. Jag har under studiens gång övervägt 

att ta med de koder som framkommit men landat i slutsatsen om att studien uppfyller 

kraven på transparens då exempelvis flertalet utdrag framkommer i studien.  

Studien är i sin helhet strikt avgränsad till att handla om ekonomiskt bistånd under de 

två valda årtalen för vilka propositionerna skrevs vilket gör det i princip omöjligt att 

generalisera studien till andra dokument vid andra tidpunkter än det omgärdande 

sammanhanget är således av vikt för att förstå texten. Ytterligare täcker empirin inte 

fenomenet som sådant i sin helhet, den verkliga strukturella problematiken och är 

nödvändigtvis inte ett bra material i sig men utifrån premissen om att propositioner 
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utgör ett viktigt material i demokratisk och lagstiftande mening anser jag att det för 

syftet är väl valt. De frågor som Bacchi och Eveline (2010) tillför till studien är av 

största vikt i fråga om transparens.  
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet genom teman och utdrag, 

sammanfattningsvis samt analyserande.  

5.1 Det empiriska materialet och teori  
Det empiriska materialet i form av de båda propositionerna 1979/80:1 “Om 

socialtjänsten” samt 2000/01:80 “Ny socialtjänstlag m.m.” har grundligt kodats och 

tematiserats enligt Braun & Clarkes (2006) modell som redogjorts för i kapitel 4. 

Metoden har även inslag av Grounded Theory (Bryman 2011) vilket innebär ett 

pendelförhållande mellan teori och empiri. Å ena sidan används en teoretisk 

utgångspunkt exempelvis gällande socialkonstruktionism, Bacchi och Evelines (2010) 

frågebatteri samt teorier om styrningsprinciper (Burr 2003), praktisk handläggning 

(Johansson 2007) och makt (Foucault 1982; 1991). Å andra sidan tillåts empirin ta 

plats genom citat och beskrivningar vilken ger riktning till ytterligare teorier om 

exempelvis neoliberalism (Wacquant 2009) och den enskilde i termer av subjekt 

(Goffman 2015; Foucault 1987). Efter genomförandet av stegen som utgör metoden 

tematisk analys har empirin analyserats i förhållande till teori genom analytiska 

kategoriseringar. 

5.2 Studiens resultat  
I det följande redogörs det empiriska materialet genom beskrivningar och citat som 

tillsammans visar på hur ekonomiskt bistånd och biståndstagare konstrueras i lagens 

förarbeten. De centrala teman som framträtt genom kodning av det empiriska 

materialet är “staten”, “kommunen” samt “de enskilda” vilka genererar tre analytiska 

kategorier, (i) styrning av fattigdom, (ii) makt, subsidiaritet och handlingsutrymme, 

samt (iii) konstruktionen av den fattige. Tillsammans med teori och tidigare forskning 

kommer dessa beskrivningar och citat sedan att vävas samman för att besvara studiens 

inledande frågeställningarna.  

5.2.1 Tema 1: Staten  
I följande tema beskrivs staten genom utdrag från de båda propositionerna, det vill 

säga empirin, vilket ger en sammantagen bild av statens intentioner, ansvar, roll, 

process, dilemma samt den helhetssyn som präglar staten, den demokrati som staten 

är och staten i förhållande till den enskilde. Min bedömning är att de koder som utgör 
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temat staten är av sådan karaktär att de belyser ett mer övergripande ansvar och 

andemening än det som kommunen har möjlighet att kontrollera trots ett uttalat 

självstyre. Detta bidrar även till förståelsen av studiens syfte - hur ekonomiskt bistånd 

och biståndstagare konstrueras i lagens förarbeten vilket gör att slutsatser om vilka 

typer av problem samt vilka lösningar som konstrueras och föreslås kan synliggöras.  

Utdrag 1.1 

“...// en påtaglig anpassning till nyare tankegångar om jämlikhet och solidaritet 

medborgarna emellan...//” (Prop. 1979/80:1:130)  

Propositionen 1979/80:1 beskrivs som ett större reformarbete där statens intention är 

att samla behoven hos befolkningen i stort för att lättare få en översyn och enhetlig 

bild av vilka insatser som kan komma i fråga. Den tidigare uppdelningen mellan 

obligatorisk och frivillig hjälp ersätts i enlighet med den moderna helhetssynen på 

konstruktivt socialt arbete (tidigare restriktiv karaktär i form av tvång och förmynderi) 

där förebyggande och rehabiliterande aspekter är centrala. Denna nya reform 

möjliggör för statens intention om en enhetlig och överskådlig syn på medborgare i 

termer av modernitet och jämlikhet.  

Utdrag 1.2 

“...// rätten till bistånd kommer att gälla insatser som avser den enskildes livsföring, 

oavsett vilken grupp den enskilde tillhör. Innehållet i insatserna behöver därmed inte 

preciseras i lagen...//” (Prop. 2000/01:80:90) 

Det bistånd som är föremål för diskussion i proposition 1979/80:1 är inte bara det 

ekonomiska utan även det sociala där alltså barnomsorg, äldreomsorg och övrig social 

omsorg i termer av vård och behandling ägnas stor plats, något som i proposition 

2000/01:80 uppfattas som vedertaget och inte beskrivs närmare (nämns i utdraget som 

”grupp”) vilket ju så också var fallet då föreliggande lagstiftning 1979/80 hade samlat 

dessa. Helhetssynen på medborgaren i sina livsfaser präglar staten och de 

analyserade avsnitten och således även socialtjänstlagen i stort vilket berör studiens 

syfte om konstruktionen av bistånd och biståndstagare. Hur portalparagrafens 

ordalydelse kommer till uttryck i kommuner beskrivs dock inte konkret utan utgår 

från behov och kritiseras då detta leder till en varierad handläggning ärenden emellan. 

 



 37 

Utdrag 1.3 

“...// svårigheter kan uppstå för den enskilde som inte genom lagen får någon ledning 

i fråga om vilken typ av bistånd han har rätt till...//” (Prop. 1979/80:1:125)  

Utdrag 1.4 

“...// närmare preciseringar av rätten till bistånd kan vara svåra att göra utan att den 

generella rätt som åsyftas, i praktiken begränsas..//” (Prop. 1979/80:1:127) 

Statens dilemma genom sin ramlagskaraktär framträder i proposition 1979/80 genom 

utdrag 1.3 och utdrag 1.4, å ena sidan risken med att vara för otydlig och således bidra 

till praktiska brister och osäkerhet men å andra sidan möjliggöra för att lyckas med 

uppgiften att verka som skyddsnät och ge omsorg. Detta dilemma kvarstår i 

propositionen 2000/01 men där fokus flyttas från staten och den enskilde till 

kommunen och den enskilde vilket berör ett annat dilemma – statens minskade makt 

vilket kommer att behandlas i kommande tema (5.2.3).  

Utdrag 1.5 

“...// försörjningsstödets karaktär av ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan 

tillgodose sina behov kvarstår...//” (Prop. 2000/01:80:93) 

Försörjningsstödet har sedan reformen 1979/80 fungerat som ett ”skyddsnät” vilket 

fortsatt även är syftet och exemplifieras genom utdrag 1.5. Utdraget kan läsas som ett 

led i statens rådande helhetssyn på medborgaren samt dess ansvar för personer som 

på egen hand inte klarar sin försörjning. Statens ansvar och den enskildes ansvar är 

två teman som utmärker de båda propositionerna men varierar i styrka. Generellt kan 

säga att statens ansvar beskrivs som starkare i propositionen 1979/80 och att den 

enskildes ansvar snarare framhålls i propositionen 2000/01. Min analys av temat 

staten är således att variationen av ansvar i sig är intressant och att försörjningsstödet 

som skyddsnät bör förstås utifrån statens position och makt.  

Utdrag 1.6 

“...// utvecklingen i samhället har bl.a. medfört att en stor del av det vård- och 

behandlingsarbete som tidigare utfördes av kommuner eller landsting numera utförs 

som enskild verksamhet...// (Prop. 2000/01:80:86) 
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Statens roll i termer av vård och omsorg (och således behandling) är något som 

varierar i propositionerna samt i de olika samhällskontexterna som omgärdar dem 

vilket framgår enligt utdrag 1.6. Att utförandet flyttas till enskild verksamhet kan 

tolkas som ett steg i den neoliberala samhällsutvecklingen (Wacquant 2009: Öhlund 

2016) och då ekonomiskt bistånd och personer som uppbär ekonomiskt bistånd 

omfattas av den lag som reglerar vård och omsorg och enligt ovan har förändrats, kan 

detta läsas som att statens kontinuerliga utveckling bidrar till ett förändrat klimat för 

dessa.  

Utdrag 1.7 

“...// den föreslagna konstruktionen är att göra lagen mer lättillgänglig och 

överskådlig. Bestämmelsernas olika karaktär blir därigenom tydligare, vad som är 

målsättningsbestämmelser, kommunernas direkta skyldigheter respektive individens 

rättigheter...//” (Prop. 2000/01:80:86) 

Inledningsvis i propositionen 2000/01:80 diskuteras lagens struktur med avstamp i 

den omfattande reform som skedde 1979/80 varpå Regeringen föreslår ett särskilt 

kapitel som ska reglera rätten till bistånd och utredningen kontrar med en särskild lag 

för ändamålet. Flera remissinstanser ställer sig frågande till svårigheter i tillämpning 

och tolkning utifrån vilka behov som ska bedömas vilket ger uttryck för den statliga 

process som propositions- och remissarbete innebär och således präglar denna studie 

och temat. 

Utdrag 1.8 

“...// den som är arbetslös skall kunna ha rätt till socialbidrag..//”  

(Prop. 1979/80:1:131)  

Temat exemplifieras ytterligare i termer av statens ansvar för den som är arbetslös 

och således har rätt att uppbära ekonomiskt bistånd samt ett tydligt exempel på den 

diskursiva effekt som lagens förarbeten har. Utdrag 1.8 är även ett exempel på hur 

ekonomiskt bistånd konstrueras och språkliggörs.  

Utdrag 1.9 

“...// Regeringens uppfattning är dock att hänsynen till den enskildes rättssäkerhet 

väger tyngre än kommunernas intresse i detta fall ...//” (Prop. 2000/01:80:90) 
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Förvaltningsbesvär och rättssäkerhet i form av överklagande återkommer som en 

viktig punkt i analyserade avsnitt samt att denna väger tungt vilket belyser staten som 

en demokrati och bör ingå i beskrivningen av temat. Även i empirin framgår 

möjligheten att överklaga beslut som går en emot vilket majoriteten av 

remissinstanser i propositionen 1979/80 tillstyrker, dock ges en blandad bild av 

kommunerna där den enskildes rättssäkerhet och möjlighet att överklaga vägs mot den 

kommunala självbestämmanderätten. Regeringen är dock av uppfattningen att den 

enskildes rättssäkerhet väger tyngre än det kommunala självstyret samt att det är 

viktigt att bibehålla de enskildas förtroende för organisationen. 

5.2.2 Analytisk kategori: Styrning av fattigdom 
Socialtjänstlagens föregångare har historiskt alltid varit utformad som ett sista 

skyddsnät för personer som inte kan sörja för sin person (Rauhut 2002) vilket även är 

något som bibehålls i den nya Socialtjänstlagen och det är värt att belysa att 

Fattigvårdslagen år 1918 ansågs vara liberal (ibid.). Sveriges utveckling under 

industrialismen och under det som kommit att kallas Folkhemmet har även 

kontinuerligt bidragit till förändring och förnyelse av rådande människosyn och 

sociala system även om detta tagit tid. Lagens föregångare har präglats av stor 

kontinuitet men alltid ansetts moderna. Forskare inom fältet anser dock att denna 

progressivitet har avstannat sedan den stora reformen år 1982 (Bergmark 2013; 

Salonen 2013) och att fattiga därefter har fått det sämre. I föreliggande empiri kan 

utläsas att förändring skett mellan propositionen 1979/80 samt propositionen 2000/01 

vad det gäller statens roll. Respektive proposition kan även läsas som ett uttryck för 

hur staten reglerar stöd och kontroll av personer som uppbär ekonomiskt bistånd 

genom diskurs samt den politiska makt som ryms i en proposition (Schneider & 

Ingram 1993).  

Försörjningsstödet som yttersta skyddsnät presenteras som en lösning på akut 

fattigdom, dock kan skyddsnätet i enlighet med Bacchi & Eveline (2010) även förstås 

som ett sätt att befästa biståndstagarens position då det är just ett skyddsnät och inte 

en väg ut ur fattigdom eller en lösning på problemet fattigdom generellt. Ett 

skyddsnät inbegriper heller inget preventivt arbete annat än vetskapen om att det 

existerar. Ett visst ansvar kan antas ligga på författare av policydokument och 

makthavare i stort för att undvika skapandet eller upprätthållandet av sociala problem.  
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Foucault (1991) menar att makten (styrningsprinciper) verkar i det fördolda och det är 

först när den misslyckats som den synliggörs. Detta innebär att makten inte explicit 

uttrycks i aktuell empiri eftersom vi alla samhällsmedborgare är ense och införstådda 

i det kontrakt som etablerats. Det behövs således inget explicit krav på individen om 

att ta lämpligt arbete då detta är inbyggt i det samhällskontrakt som indirekt upprättats 

mellan staten och varje enskild medborgare. Om en person är hänvisad till 

ekonomiskt bistånd kan man anta att den personen inte har möjlighet att uppfylla det 

samhällskontrakt som annars råder.  

Socialtjänstlagen är ingen tvingande lag, dock kan de krav som ställs på enskilda i 

vissa fall anses vara tvingande då alla samhällsmedborgare gemensamt försöker 

upprätthålla rådande maktordning (Foucault 1987) och således i låg utsträckning 

ifrågasätter beslut. Med rådande maktordning avses alltså både den mellan 

handläggare och klienter, politiker och enskilda samt yrkesgrupper emellan och de 

totala kraven som ställs på personer som uppbär bistånd är omöjliga att uppfylla då 

kraven kommer utan förutsättningar. 

Den neoliberala diskurs (Wacquant 2009) som inbegriper främst den senare 

propositionen 2000/01:80 i termer av ökad privatisering tolkas som ett försök att 

kontrollera och osynliggöra fattigdomen. Wacquant (ibid.) framhåller i sitt 

resonemang en samhällsmodell söker svar i individen istället för i samhällets struktur 

och då den neoliberala samhällsmodellen utgår från att alla medborgare föds med 

samma möjligheter och privilegier förutsätts dessa ha samma utgångspunkt att fatta 

egna beslut. Gruppen beter sig således som omgivningen vill att de ska bete sig vilket 

legitimerar sättet samhället behandlar dem på. Salonen framhåller att klyftorna mellan 

grupper i samhället ökat redan efter 1982 års socialtjänstlag och präglas av 

en ”konkurrensdriven utbildnings- och arbetsmarknad” (2013:6) vilket kan läsas som 

en följd av en förändring av statens roll och dess regleringar.  

Utifrån resonemanget om att fattiga har det sämre bör också de olika 

fattigdomsmåtten diskuteras (Foster 1998). Ekonomiskt bistånd utgår idag till den 

som inte kan försörja sig på egen hand och innebär i praktiken att alla andra 

möjligheter måste vara uttömda (Korpi 1971). Personer som uppbär ekonomiskt 

bistånd får inte äga några dyra saker så som bostad eller bil utan är generellt 
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utblottade innan skyddsnätet träder in. Trots att socialtjänstlagen sägs ha en relativ 

syn på fattigdom så talar ovan nämnt för att ett absolut mått skulle kunna övervägas.  

Förslaget om att begränsa biståndet till en egen paragraf, eller egen lag, som föreslogs 

kan läsas som ytterligare ett sätt att alienera biståndstagandet från annan hjälp och går 

emot den rådande helhetssyn som ska prägla båda propositionerna. SOFT, 

socialförsäkringstillägg, föreslås som reform men genomfördes sedermera aldrig. 

Detta skulle innebära en förlängning av de sjukförsäkringar (arbetslöshetskassa, 

sjukpenning etcetera) som slutat gälla enskilda.  

5.2.3 Tema 2: Kommunen 
I följande tema beskrivs kommunen genom utdrag från de båda propositionerna vilket 

ger en sammantagen bild av kommunens självbestämmanderätt, dess resurser, brister, 

variationer, bedömningar, ansvar, kunskap, skyldigheter samt handlingsutrymme och 

frihet. Koderna som utgör temat kommunen representerar det praktiska och 

sammanfattar alltså de lokala tillämpningar och variationer som lokala politiker kan 

besluta om på egen hand och således också skiljer sig från kommun till kommun samt 

till viss del över tid. Kommunen har en stor betydelse i allt empiriskt material som 

ligger till grund för studien där en viss dragkamp kan urskiljas mellan stat och 

kommun och således också belyser ett dilemma mellan statens intentioner och den 

praktiska tillämpningen i fråga om ekonomiskt bistånd.  

Utdrag 1.1 

“...// det praktiska värdet av den utvidgade rätten till bistånd till slut ändå kommer att 

bestämmas av den enskilda kommunens resurser..//” (Prop. 1979/80:1:123)  

I proposition 1979/80 kommer kommunala resurser, brister, variationer och 

bedömningar till uttryck vilka rör främst avsnitten om social omsorg där personal- 

och platsbrist är centralt. Kammarrätten som remissinstans framhåller att dessa former 

av socialt bistånd kan komma att överstiga kommunens resurser och att det därför inte 

är möjligt att lagstifta om sådana rättigheter, dock menar Kammarrätten vidare att 

dessa behov inte kan begränsas på grund av resursknapphet. Kammarrätten föreslår 

därför att lagstiftningen ska innehålla en skyldighet för kommuner att tillhandahålla 

social omsorg i den utsträckning som kan motsvara behovet, men menar att ingen 

rättighet för enskilda per automatik följer en sådan skyldighet. Remissinstanserna JO 
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och Kommunförbundet framhåller att det kommunala ansvaret för enskildas behov 

och att dessa behov tillgodoses bör förtydligas i lagen, och Kommunförbundet 

framhåller även likt Kammarrätten att kommuner själva ska ges utrymme att “utforma 

och närmare konkretisera innehållet i biståndet” (prop. 1979/80:1:126). 

Utdrag 1.2 

“...// kommunerna måste få frihet att själva utveckla sin socialtjänst och att en 

detaljreglering därvid skulle kunna verka hämmande...//” (Prop. 1979/80:1:125)  

Redan i propositionen 1979/80:1 ges kommuner större ansvar att forma insatser efter 

individuella behov vilket syftar till att fungera nära och hjälpande. Förslaget syftar 

generellt till att förenkla behovsprövningen och de avsnitt inom myndigheterna som 

tidigare uppfattades som byråkratiska och svåra. Ett sätt att reducera krångliga avsnitt 

är mer övergripande och målfokuserade formuleringar, vilka då riskerar allt för 

generella lagstiftande termer som i praktiken innebär få rättigheter för den enskilde. 

Utdrag 1.3 

“...// många kommuner anför att det är politiker och professionella som vet bäst...//” 

(Prop. 2000/01:80:88) 

Bristen på detaljstyrning innebär genom målstyrning och helhetssyn att individuella 

bedömningar måste göras för att tillgodose individens levnadsnivå. Den individuella 

bedömningen lämnas således åt politiker och professionella i kommuner med en 

rådande samhällsdiskurs om att den kunskap som kommunen innehar finns där. Den 

enskilde måste i en demokrati ges möjlighet att förstå och kunna ta del av den 

lagstiftning som omgärdar hen, rätten måste således vara korrekt och inte ges 

utrymme för subjektiva bedömningar av de som tilldelats kunskap. 

Utdrag 1.4 

“...// när likvärdiga insatser finns att tillgå, ges [kommuner] möjlighet att välja det 

billigaste alternativet...//” (Prop. 2000/01:80:91) 

Formuleringar om kommunens (och samhällets) resurser präglar båda propositionerna 

men först i den senare som denna typ av ekonomisk effektivitet nämns vilket kan 

tolkas som en del i den rådande kontexten. Att biståndsbedömningen generellt sett är 

snålt tilltagen är en signal från både lagstiftande håll samt kommuner vilket också får 
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diskursiv genomslagskraft, dels för att kunna legitimera det bistånd som ges men 

också för att kunna verka repressivt. De inledande bestämmelserna i socialtjänstlagen, 

den så kallade portalparagrafen, som ju behandlar begrepp såsom ekonomisk och 

social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet (SFS 

2001:453) centraliseras således i utdrag 1.4 genom formuleringen “det billigaste 

alternativet”.  

Utdrag 1.5 

“...// socialbidragsprövningen är dock både till innehåll och karaktär komplex, vilket 

ger utrymme för den enskilde handläggarens personliga bedömningar och 

värderingar även sedan hänsyn tagits till riktlinjer och praxis. Flera studier visar att 

socialbidragshandläggare som ställs inför en och samma fallbeskrivning kan göra 

mycket olika bedömningar, såväl vid jämförelse mellan handläggare i olika 

kommuner som mellan handläggare inom samma kommun...//” (Prop. 

2000/01:80:89) 

Båda propositionerna framhåller den variation som förekommer inom handläggning, 

bedömning och även i fråga om resurser men lika starkt framhålls den kommunala 

självbestämmanderätten. Främst propositionen 2000/01 kritiseras för att lagen 

innehåller “bestämmelser av målsättningskaraktär” (prop. 2000/01:80:86) gällande 

kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter men vilka Regeringen inte 

avser att förändra. De faktiska poster som ingår i rätten till bistånd preciseras mycket 

noga inledningsvis i proposition 2000/01:80 och delas upp i vad som regleras av 

“riksnorm” samt det bistånd som anses utgöra “försörjningsstöd” och även “livsföring 

i övrigt/annat bistånd”. Det framgår även att det finns befogenhet att besluta om 

bistånd utöver de poster som angetts, men detta formuleras som en möjlighet för 

kommunen och inte som en rättighet för enskilda. Genom att varje enskild post inte 

specificeras lämnas bedömningen till handläggaren vilket skapar en distinktion i 

handlingsutrymme mellan respektive kommun och handläggare. Kommunens ansvar 

för att tillgodose enskildas behov är fortsatt styrkt och i de analyserade avsnitten 

framhålls att detta skall ske tillsammans med den enskilde där den enskilde har 

inflytande över sina insatser och spelar en aktiv roll i frågan om behov och mål. 

Kommunens frihet ifrågasätts också i hög grad då det dels framkommer att 

restriktionerna kring tandvård och socialbidragsnormen för barnfamiljer ökat, och 
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dels då studier visar att skillnaden i bedömningar handläggare och kommuner emellan 

är stor. 

Utdrag 1.6 

“...// att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras 

tillsammans med honom, den enskilde är tillförsäkrad ett inflytande över 

insatserna...//” (Prop. 2000/01:80:88) 

Att insatser ska samplaneras med den enskilde och att hen ska ges inflytande 

begränsas i praktiken av de ramar som kommunen måste förhålla sig till. Den 

praktiska verkligheten och det handlingsutrymme som respektive handläggare samt 

respektive kommun har innebär att den enskilde kan tillförsäkras ett begränsat 

inflytande över insatserna. Vad som i propositionerna åsyftas med begreppet 

”helhetssyn” torde inbegripa hens rätt till självbestämmande vilket praktiskt kan 

komma till uttryck genom handläggning inom kommunen.  

Utdrag 1.7 

“...// i både kommunens och den enskildes intresse ligger att biståndet skall utformas 

så att det svarar mot det mål man vill uppnå...//” (Prop. 2000/01:80:91) 

De mål som ”man vill uppnå” tolkar jag att det är portalparagrafen som åsyftas. I 

empirin framkommer dock stora motsättningar mellan ansvarsfördelning och 

utformning vilket indikerar att olika viljor rörande mål även kan identifieras.  

Utdrag 1.8 

“...// rätten är avsedd att vara betydligt mer begränsad än vad lagens ordalydelse ger 

vid handen...//” (Prop. 1979/80:1:124) 

Utdrag 1.8 indikerar att den helhetssyn och omfattande rätt som enskilda har i 

förhållande till det skyddsnät som staten utgör i praktiken bör begränsas i större 

utsträckning. Då kommuner och handläggare verkställer lagen innebär det att rättens 

begränsningar kommer till uttryck där.  
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5.2.4 Analytisk kategori: Subsidiaritet och handlingsutrymme 
I empirin förekommer en analytisk spänning mellan det generella och det lokala i 

termer av arbetssätt. Lagen med syfte att bidra till en helhetssyn i fråga om att samla 

socialtjänsten inom samma område och att implementera en ramlagskaraktär med 

kraftfulla formuleringar som absolut kan tillskrivas en diskursiv makt och värde. Ute i 

kommuner är det dock en fråga om verkställande där kommunens egna resurser, deras 

löfte om självbestämmande (rådande subsidiaritetsprincip) och frihet påverkas. 

Diskrepansen ligger i den miniminivå som staten syftar till att garantera och den 

verklighet som praktiseras ute i kommunerna.  

Kunskap är en maktfaktor vilken också legitimerar den sociala ordningen (de los 

Reyes 2007) och genom att professionella och politiker ges makten att förkroppsliga 

kunskap är makten således ojämnt fördelad. Enskilda utelämnas från alltså 

föreställningen om att både inneha makt, då professionella och politiker är de som vet 

mest, men också kunskap vilket påverkar möjligheterna att ta del av information. Den 

enskildes rättssäkerhet i termer av möjlighet att överklaga framhålls i empirin men 

resonemang om individens rättssäkerhet tycks genomgående saknas i termer av en 

rättssäker och likvärdig handläggning från start. Det är rimligt att ifrågasätta huruvida 

det är rättssäkert med varierande bedömningar handläggare och kommuner emellan 

bara för att rätten att överklaga bibehålls, då många individer inte har kunskap eller 

möjlighet att tillgodogöra sig den rättigheten.  

Professionellas makt kommer till uttryck genom den mikronivå som uppstår mellan 

handläggare och enskilda och dessa förhållanden om kunskap upprätthåller makten då 

makten tas i uttryck genom relationer och inte hierarkiska system (Foucault 1982). 

Hur klienter bemöts av handläggare påverkar alltså deras förmåga till handling, om en 

klient passar normen belönas hen med inkludering vilket driver klienten till att fortsatt 

upprätthålla den och såldes verkar makten helt dold. Den bedömning som varierar 

mellan handläggare och mellan kommuner bidrar till bristande rättssäkerhet för den 

enskilde som fråntagits sin makt och kunskap genom att hen subjektifieras och 

således identifierar sig med och upprätthåller den rollen (Johansson 2007; Stranz 

2007).  

Trots den helhetssyn som råder i socialtjänstlagen och i studiens empiri menar 

Johansson (2007) att det är omöjligt för en organisation att ta hand om den 
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komplexitet som helheten av en människa utgör och måste istället göra om hen till 

klient och därmed behandla den problematik som finns inom ramen för klienten och 

det som organisationen specialiserat sig på. Klienten är helt och hållet en 

organisatorisk konstruktion menar Johansson (ibid.) vilket alienerar hen från sig själv 

och sin individuella komplexitet. Således reduceras möjligheten till de individuella 

bedömningar som framhålls i empirin. Johansson menar också att det finns en konflikt 

inom rollen som gräsrotsbyråkrat ifråga om de två identiteter hen arbetar utefter – att 

vara organisationsrepresentant och människa vilket påverkar den bedömning som görs 

i det enskilda fallet. Denna diskrepans mellan det organisatoriska och det 

mellanmänskliga får betydelse i mötet med människor då bedömningen varierar 

beroende på hur stor del av respektive roll gräsrotsbyråkraten innehar i det specifika 

mötet vilket skiljer sig i åt kommuner, handläggare och även dagar emellan. Det som 

sker i klientmötet är dock ofta intensivt genuint vilket gör att man i realiteten frångår 

dessa organisatoriska ramar och vanligen behandlar människor mänskligt vilket 

skapar en diskrepans mellan det organisatoriska och det mellanmänskliga. Konkreta 

mål för insatserna kan antas finnas hos både de enskilda och organisationer men 

ytterligare en distinktion blir hur väl de svarar mot varandra. Då den enskilde formas 

till klient är det inte otänkbart att klientens mål passar organisationen, dock är det inte 

lika säkert att den enskildes mål passar organisationens bortsett från den 

“klientifiering” som sker. 

De privata verksamheter som kommer till uttryck i propositionen 2000/01:80 (avsnitt 

5.2.1) har också sitt ursprung i det sammanhang som omgärdar propositionen där 

andra stora offentliga aktörer på marknaden decentraliseras. Ytterligare kontextbundet 

är formuleringen ”det billigaste alternativet” (utdrag 1.4) som konstruerar den som 

uppbär ekonomiskt bistånd till en bisak utan stora resurser till förfogande samt till en 

grupp som är beroende av andras välvilja (Bacchi & Evelines 2010) vilket konstruerar 

ett innanförskap samt ett utanförskap.  

5.2.5 Tema 3: De enskilda 
I termer av den enskilde har koder som sammanfattar individens rättigheter och 

rättssäkerhet, skyldigheter, egna ansvar, förmåga, kunskap, arbete, behov och 

självständighet samt den individuella bedömning som rör enskilda personer ansetts 

vara det centrala gällande förhållandet mellan den enskilde, andra medborgare, 
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kommun och stat. Enskildas behov och de krav som kan ställas på personer som 

uppbär ekonomiskt bistånd görs också gällande i linje med frågeställningen kopplad 

till konstruktionen av biståndstagare och deras förutsättningar. I det empiriska 

materialet framträder förutfattade meningar om gruppen vilket berör frågeställningen 

om empirins kontext.   

Utdrag 1.1 

“...// de flesta människor försöker med egen kraft lösa sina ekonomiska problem och 

först när inga andra möjligheter står till buds till försörjning kan socialbidrag komma 

i fråga...//” (Prop. 2000/01:80:94) 

I proposition 2000/2001:80 framhålls att enskilda ska ha mer att säga till om gällande 

utformningen av insatser samt att enskilda även besitter kunskap av värde. Det egna 

ansvaret och den egna förmågan är central inom fältet för ekonomiskt bistånd varför 

empirin även framhåller att de flesta människor med egen kraft försöker lösa sina 

problem - dock påvisar ordvalet av “de flesta” att “alla” inte inbegrips. 

Utdrag 1.2 

“...// tolkas som att rätten till bidrag skall förenas med skyldighet att söka och ta 

lämpligt, anvisat arbete...//” (Prop. 1979/80:1:131) 

Utdrag 1.3 

“...// den enskildes ansvar att göra vad han eller hon kan för att försörja sig själv...//” 

(Prop. 2000/01:80:93) 

Självbestämmande är något som framhålls i socialtjänstlagens inledande 

bestämmelser (SFS 2001:453) och görs upprepande påmint i studiens empiri. 

Samtidigt kan även enskildas skyldigheter utläsas genom kodningen, vilket bör vara 

motsvarigheten till begreppet självbestämmande. Generellt anses individen ha ett stort 

eget ansvar, kanske inte minst på traditionella och moraliska grunder av att inte vara 

samhället eller sina medmänniskor till last. Utdragen 1.2 och 1.3 visar på den 

kontinuitet som präglar empirin gällande enskildas ansvar.  

Utdrag 1.4 

“...// att det för flertalet alltjämt skall vara mest attraktivt att försörja sig genom 

arbete..//” (Prop. 1979/80:1:131)  
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Remissinstanserna i propositionen 1979/80 efterfrågar klarhet för att stärka den 

enskildes rättssäkerhet och kräver samtidigt att biståndet ska villkoras för att 

andemeningen på så sätt ska förtydligas. Inslag av moral gällande viljan och attityden 

till eget arbete, nykterhet och missbruk förekommer och tas i uttryck genom de 

motkrav som bör följa enskildas rättigheter vari även den egna förmågan är central. 

Socialstyrelsen som remissinstans motsätter sig tvingande krav och framhåller att 

krav gällande arbete inte skall införas i lagstiftningen.  

Utdrag 1.5 

“...// en ovillkorlig rätt till bistånd knappast kan upprätthållas generellt..//” (Prop. 

1979/80:1:122)  

Bland de analyserade avsnitten i propositionen 2000/01:80 återfinns ett eget avsnitt 

som syftar till att stärka den enskildes rätt till bistånd vilket konkret innebär att de 

begränsningar som infördes 1998 gällande annat bistånd nu tas bort och lagen återgår 

i den aspekten till formuleringen från propositionen 1979/80:1. Detta innebär att lagen 

i termer av enskildas rättigheter återgår till vad som implementerades vid 

socialtjänstlagens tillkomst. Även formuleringen “skälig levnadsnivå” kvarstår och 

gäller fortsatt både i avseenden av innehåll samt nivå och syftet om att stärka den 

enskildes möjligheter till ett självständigt liv likaså.  

Utdrag 1.6 

“...// de krav som socialnämnden kan ställa på en person, framförallt gäller detta 

ungdomar, för att denne ska få rätt till försörjningsstöd...//” (Prop. 2000/01:80:92) 

I propositionen 2000/01:80 specificeras ekonomiskt bistånd som en tillfällig 

nödlösning, en formulering som uppkommit på senare år då lagen genom sina 

föregångare fattigvårdslagen samt socialhjälpslagen riktade sig främst till personer 

som var oförmögna att arbeta och därför hänvisades till olika typer av vård och 

bistånd. Gällande de grupper som enligt tidigare proposition från 1979/80 

aktualiserats fastslår föreliggande proposition att “ingen grupps behov ska vara 

starkare skyddat än någon annans” (prop. 2000/01:80:90) men samtidigt pekas 

ungdomar ut som en grupp där särskilda krav kan ställas. Min förståelse av empirin är 

således att då ytterligare krav kan ställas på ungdomar är deras behov inte fullt så 

skyddade som andras, trots att ingens behov ska vara mer skyddat än någon annans.  
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Utdrag 1.7 

“...// en förutsättning för den enskildes rättssäkerhet att lagen konkret anger hans 

rättigheter...//” (Prop. 1979/80:1:123)  

Det finns en distinktion mellan statens stävan om målstyrda rättigheter och en 

helhetssyn som ska utgå från den enskilde då konkreta och detaljstyrda rättigheter 

dels begränsar möjligheter och handlingsutrymme men likväl bidrar bristen på dessa 

att enskildas rättigheter inte anges och att en behovsbedömning blir subjektiv och 

således rättsosäker för den enskilde.  

Utdrag 1.8 

“...// socialbidrag får inte ses som någon “permanent lösning” av den försäkrades 

försörjningssvårigheter..//” (Prop. 1979/80:1:132) 

Betoningen av ekonomiskt bistånd som tillfälligt, ett skyddsnät, en akut åtgärd och 

icke-permanent lösning är konsekvent i empirin och således något som utmärker 

konstruktionen av bistånd.  

5.2.6 Analytisk kategori: Konstruktionen av den fattige 
Med hänvisning till utdrag 1.1 i avsnitt 5.2.5 ovan finns en föreställning om att vissa 

personer förlitar sig på samhällets skyddsnät istället för att på egen hand skapa eller 

åstadkomma något som försörjer dem. Goffmans (2015) teori om stigma centraliseras 

i frågan om moral då det syftar till att definiera egenskaper, eller brist på egenskaper 

hos individer vilket har sin grund i moraliska tillkortakommanden så som lathet eller 

brist på heder. Således reproducerar empirin (Bacchi & Eveline 2010) föreställningen 

om att gruppen som hänvisas till ekonomiskt bistånd har bristande moral och empirin 

blir således moraliserande. Dessa yttre kategoriseringar innebär att den enskilde kan 

identifiera sig med dem och ta på sig rollen att uppfylla dem (Foucault 1982).  

I empirin framhålls det egna ansvaret vilket innebär att de som inte är hänvisade till 

försörjningsstöd har tagit sitt ansvar och därmed inte är till belastning. Rauhut (2011) 

framhåller starkt att utsatta människor måste beredas möjlighet till ett självständigt liv 

vilket jag tolkar som att statliga åtgärder måste till och således verka för strukturella 

förändringar. För att säkerställa att individen också tar sitt ansvar finns specifika 

skyldigheter, och häri ligger en diskrepans då individens skyldigheter står i 
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motsättning till hens självbestämmande. I enlighet med Foucaults (1982) resonemang 

leder subjektifieringen av den enskilde till etableringen av två objekt (ett innanförskap 

och ett utanförskap) där den som hänvisats till bistånd är “den andre”. 

Reproducerandet av den andre (vilket inbegriper ett subjektifierande) leder till att den 

enskilde själv formulerar sig i termer av subjekt. Empirin förhåller sig genomgående 

till ett skapande av den andre då de enskilda i materialet är de som uppbär ekonomiskt 

bistånd och inga andra.  

Ingen persons eller grupps behov ska förfördelas på bekostnad av andras, vilket 

särskilt görs gällande de bistånd som till exempel hemtjänst och boenden. Per 

definition är det dock bara vissa grupper som är berättigade försörjningsstöd då lagen 

är utformad som en behovslag och ingen rättighetslag men det tycks ändå finnas en 

diskrepans mellan de grupper som är i behov av bistånd - ekonomiskt eller socialt - 

samt de som står ut från övriga arbetsföra och självständiga medborgare. Läsaren kan 

även fråga sig vad “ekonomiskt bistånd” är för insats till en individ då det inte tycks 

innefatta något mer än ekonomiskt stöd, utöver det andra biståndet som exempelvis är 

materiellt eller praktiskt. Den strukturella problematik som uttrycks genom klasser 

och segregation varken motverkas eller förebyggs utan istället befästs bristande 

trygghet och möjligheter (Fell, Guziana & Elander 2019). Lagens intentioner om att 

ekonomiskt bistånd ska fungera som ett kortvarigt stöd blir verkningslösa om 

individer inte förbereds hjälp för att förändra situationen och Adam Smith framhöll 

redan på 1700-talet att “samhället måste organiseras på ett sådant sätt att de fattiga av 

egen kraft kan ta sig ut ur fattigdomen” (Rauhut 2011:21) vilket aktualiseras i 

föreliggande empiri. De lagstiftade rättigheterna kommer sällan utan motkrav eller ett 

varningens finger om eget ansvar. Således kan en social och en administrativ karaktär 

skönjas då den sociala karaktären syftar till människans behov och den administrativa 

karaktären till de facto rättigheter.  

Det förekommer också en analytisk spänning mellan statens skyldigheter och 

individen vilket tas i uttryck i de avsnitt som behandlar enskildas behov tillika 

rättigheter. Individen konstrueras i empirin sammantaget som hjälpsökande, i nöd och 

vissa fall som kriminell vilket förstärker läsarens bild av att skyldigheterna skulle vara 

större än rättigheterna. Detta hör samman med Nilssons resonemang om ”misstankens 

diskurs” (2015:10) där utsatta människor måste hävda sitt verkliga behov vilket måste 
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befästas och accepteras av övriga medborgare där också en komponent som rasism är 

central i tolkningen.  

I tidigare forskning (Bergmark 2013; Salonen 2013; Stranz 2007) problematiseras det 

långvariga biståndet och de grupper som uppbär ekonomiska biståndet under lång tid 

medan det i föreliggande empiri och studie fokuseras på hur biståndstagare över lag 

konstrueras språkligen och således ingen distinktion mellan det akuta och det 

långvariga stödet.  

Det är också rimligt att ifrågasätta den insats som det egentligen innebär för den 

enskilde att uppbära ekonomiskt bistånd och hur individer exempelvis ska kunna 

tillgodoses en egen försörjning. Wacquant (2009) framhåller tre strategier för att 

avhjälpa människors utsatthet vilka innefattar strukturella förändringar, vård och 

bestraffning varav det sistnämnda är att betrakta som ett osynliggörande av 

individuell utsatthet. I empirin är det främst vård som framhålls av dessa tre men 

distinktionen mellan vård och social omsorg är inte helt tydlig i fråga om exempelvis 

missbruk eller psykosociala nedsättningar i hälsa.  

5.3 Sammanfattning av resultat   
Studiens syfte är att undersöka hur ekonomiskt bistånd och biståndstagare språkligt 

konstrueras i vald empiri och sedermera att titta specifikt på den kontext vari empirin 

konstrueras, hur problemet (behovet av ekonomiskt bistånd och reglering av detta) 

konstrueras samt hur lösningar och förutsättningar språkliggörs och konstrueras.  

Således ligger huvudsakligen fokus på hur empirin konstruerar olika saker vilket 

genom utdrag exemplifierats. Propositionen 1979/80 är författad 20 år före 

propositionen 2000/01 vilket innebär att rådande samhällsklimat har förändrats i 

termer av statens roll, utförande av social vård och omsorg samt till viss del i såväl 

implicita som explicita åtgärder mot biståndstagare i termer av stigmatisering och 

aktivering samt krav. Ekonomiskt bistånd konstrueras i propositionen 1979/80 som en 

kollektiv utmaning medan individens eget ansvar framhålls i propositionen 2000/01.  

Många element finns kontinuerligt i båda propositionerna vilket enligt mig tolkas som 

att de befästs över tid vilket har en diskursiv effekt och i sig skapar och reproducerar 

problem i enlighet med Bacchi & Evelines (2010) WPR-approach. Det centrala 
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problem som framställs är uppbärandet av ekonomiskt bistånd och de 

förgivettaganden som empirin utgår ifrån är en syn på fattiga som ärvts genom lagens 

historia. Problemet med och ansvaret för uppbärandet av ekonomiskt bistånd förskjuts 

till individen vilket innebär ett skapande av en ansvarstagande, arbetande och god 

motsatsperson. Effekterna av detta innebär att synen på fattiga reproduceras över tid 

då empiri av denna dignitet (politiska texter, lagens förarbeten) har stor makt vilket 

framgår genom tidigare forksning på området (Bacchi & Eveline 2010; Ekström 

2012; Isaksson & Lindqvist 2015). Effekterna är som framgår av avsnitt 5.2.6 innebär 

även ett subjektifierande av gruppen vilket är det huvudproblem som jag vill 

framhålla i föreliggande studie.  

Ekonomiskt bistånd i sig presenteras vidare som en lösning på det akuta problemet, 

att enskilda inte kan sörja för sin person, men några preventiva eller långsiktiga 

lösningar presenteras inte. Ekonomiskt bistånd som lösning på det akuta problemet 

utgår ifrån en målstyrd ramlag med helhetssyn och individuella behov i fokus som 

handläggs av olika handläggare i olika kommuner och således även har olika utfall. 

Detta medför att någon enhetlig syn på ekonomiskt bistånd och biståndstagare saknas 

i det praktiska arbetet och tillämpningen, trots att propositionerna ska verka nationellt. 

Långsiktiga lösningar kan antas vara av relevans då det långvariga biståndet ökat 

enligt tidigare forskning (Bergmark 2013; Salonen 2013; Stranz 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

6. Diskussion 
Förutom tematisk analys hade det även varit intressant att göra en diskursanalys på 

det empiriska materialet vilket hade gett större möjlighet att generalisera dock är det 

ändå möjligt att dra vissa diskursiva växlar utav empirin.  

6.1 Avslutande reflektion 
Båda propositionerna präglas av rådande tidsanda vilket innebär att de på så vis är 

olika då de omgärdas av olika kontexter. Dock finns vissa likheter i fråga om 

kommunens handlingsfrihet, den enskildes ansvar och skyldigheter samt avsaknaden 

av möjligheter till förändring. Genomgående kan man se en bristande rättssäkerhet 

genom att ansvaret för bedömningar åläggs den enskilde handläggaren utan att se till 

hens personliga och kommunala förutsättningar. Detta har sin botten i att staten 

överlåtit ansvaret till kommuner och kommunpolitiker i förhoppning om att problem 

ska lösas lokalt. Dock är de strukturella orsakerna till biståndstagande större än den 

lokala kontexten vilket innebär att förutsättningar måste ges från statligt håll 

exempelvis genom ekonomiska medel. Det som uteblir i propositionerna är konkreta, 

hållbara lösningsfokuserade förslag, i min mening eftersom fokus förläggs på 

individen istället för där problemet hör hemma.  

Variationerna i utsagorna präglas av det neoliberala samhällsklimatet som under 90-

talet växte sig starkt. Ideologier om valfrihet och tankar om effektivitet präglar främst 

propositionen 2000/2001:80 och utelämnas från 1979/1980:1 då istället tankar om 

kollektivism rådde och en vilja om att undvika stigmatisering och att hjälpa 

människor in i samhället. Kommunal handlingsfrihet kan i bred mening tolkas som ett 

progressivt sätt att lyfta den reformering som socialtjänstlagen skulle genomgå under 

80-talets inledning. Den progressivitet som präglar den första propositionen uppfattas 

istället ha en repressiv funktion i den andra propositionen, särskilt när detta läses i 

dagens sammanhang. Baksidorna i form av aktivering och motkrav som kommer med 

den nya tidens valfrihet slår hårt mot de mest utsatta och är tvingande genom att 

bidragstagare är mycket begränsade och i högre utsträckning subjektifierade.  

I Sverige är grundprincipen att alla ska ha samma förutsättningar och det är därefter 

upp till individen att nyttja dessa förutsättningar för att lyckas. Neoliberalismen 

förutsätter att alla människor föds med samma förutsättningar i ett samhälle vilket 
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skuldbelägger den enskilde när hen inte lyckas. Problemet är att grundantagandet är 

felaktigt och bottnar i strukturella orättvisor vilket tas i uttryck på kommunala nivåer 

och slutligen påverkar enskildas liv.  

6.2 Studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 
Sammanhanget för empirin består av flera komponenter i fråga om tid, kunskap och 

tradition. De båda propositionerna ges av tiden olika förutsättningar då den kontext 

som omsluter det sociala arbetet varierar över tid, men även innehållet i 

propositionerna och således tyngdpunkterna. Propositionen 1979/1980:1 inbegriper 

ett större reformarbete då samtliga vårdlagar skulle enas i en, och på kommunal nivå 

diskuterades trygghet och utveckling. Den enskilde framhölls som jämbördig 

medborgare i frågan om ekonomisk eller social utsatthet. I propositionen 

2000/2001:80 framhåller författarna att aktiva strategier måste implementeras för att 

upprätthålla den helhetssyn som avsågs när socialtjänstlagen stiftades samt en syn på 

den enskilde och hens behov. Neoliberalism och subsidiaritetsprincipen tydliggörs i 

den senare propositionen och det statliga ansvaret och styrningen försvinner på många 

sätt från samhällsarenan. Författarna föreslår ett särskilt kapitel för att behandla 

frågan om ekonomiskt bistånd och såldes skilja det från annat socialt arbete vilket 

enligt Bacchi & Eveline (2010) kan bidra till att skapa ett problem snarare än en 

lösning på det. Några strukturella lösningar på problemet med fattigdom presenteras 

inte. 

6.3 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
Båda propositionerna innehåller inslag av moral, eget ansvar och förekommandet av 

icke normativa aktiviteter så som exempelvis missbruk och kriminalitet vilket lyfter ut 

dessa och formulerar således ett problem vilket är i linje med tidigare forskning om 

text och makt (Bacchi & Eveline 2010; Ekström 2012; Isaksson & Lindqvist 2015). 

Det kommunala självbestämmandet är återkommande i båda propositionerna med 

särskild betoning på den senare då kommunens frihet vägs mot den enskildes 

rättigheter (där den enskildes rättigheter väger tyngre) vilket återfinns i Rauhuts 

(2002; 2011) forskning som både berör socialtjänstens utveckling samt synen på 

fattigdom och fattiga över tid. Den kritik som förts fram mot utvecklingen av 

ekonomiskt bistånd vilken innebär att personer som uppbär ekonomiskt bistånd som 

grupp har det sämre idag än för 40 år sedan (Bergmark 2013; Salonen 2013; Stranz 
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2007). Kritiken är således befogad då även denna studie visar på omfattande brister 

och i vissa fall ignorans för den enskilde och hens möjligheter samt förutsättningar till 

ett drägligt liv.  

6.4 Förslag på framtida forskning 
Framtida forskning kan förslagsvis innefatta konkreta reformer för hur staten kan 

bidra till och väga upp de varierande förutsättningar som finns mellan grupper av 

enskilda på samtliga nivåer (individ, kommunal, statlig) samt även se över de effekter 

av en automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd (ett projekt som införts på 

vissa ställen i landet). Det finns även skäl att undersöka effekterna av polariseringen 

av gruppen som uppbär bistånd genom att ”den andre” förändras och förskjuts från 

övriga.  
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