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The purpose of the study was to analyse legislative changes in the Social Services Act and 
thereby understand what institutional logic governs the change in social policy regarding the 
activation of unemployed recipients during the period 2012-2016. 
In order to meet the purpose of the study, two of the Social Services Act's legislative changes 
and their preliminary work has been analysed. The text analysis has been conducted with 
inspiration from Carol Bacchi's (2009) method "What is the problem represented to be?". The 
empirical material has been analysed with neo-institutional theoretical concepts, focusing on 
Friedland & Alfords (1991) theory regarding institutional logic and the knowledge claims that 
exists within them. The results of the study indicated that the institutional logics which governs 
the change in social policy regarding the activation of unemployed recipients is an institutional 
logic of activation policy. The institutional logic of activation policy implies clear government 
control in terms of the social services mission towards unemployed recipients; that only the 
unemployed recipients who are active in the labour market and take active responsibility for 
their situation are entitled to social security benefits. This can be further elucidated by a 
description of how the goal of activation policy is to create the ideal citizen of society which is 
an autonomous citizen who is active and independent towards the welfare state. In this way, the 
activation policy logic has entailed a change in social policy, partly in regard to the social 
services mission with unemployed recipients and partly regarding those who receive economic 
social security benefits due to unemployment. 
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- When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, `it means just what I choose it to mean — neither more 
nor less.’ 

- The question is,’ said Alice, `whether you can make words mean so many different things.’ 

- The question is,’ said Humpty Dumpty, `which is to be master – – that’s all.’ 

   Lewis Carrolls bok ‘Through the Looking-Glass’ från 1871 
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1. Inledning och problemformulering 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har sedan 1990-talet till år 2016 genomgått flera 

förändringar som påverkar personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. 

Inom social- och arbetsmarknadspolitisk forskning beskrivs förändringarna främst utifrån 

begreppet aktivering (Johansson, 2001; Junestav, 2007; Nybom, 2012). Aktivering är ett vitt 

begrepp och i den här uppsatsen kommer aktiveringspolitik avse företeelser på policynivå, det 

vill säga lagstiftning och EU-direktiv kring aktivering (jmf. Nybom, 2012), medan begreppet 

aktivering används för att rama in de kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser och 

åtgärder som arbetslösa försörjningsstödstagare kan hänvisas till för att ha rätt till 

försörjningsstöd. Uteblivet deltagande från aktiveringsinsatserna kan med stöd av lagen 

innebära ekonomiska sanktioner för den enskilde i form av minskat försörjningsstöd 

(Bergmark, Bäckman & Minas, 2013; Nybom, 2012; Panican & Ulmestig, 2017). Det finns 

ingen hänvisning från lagstiftaren kring hur aktiveringen ska utföras. Insatsernas kvalité och 

utformning skiljer sig från kommun till kommun och insatserna kan innefatta att en 

försörjningsstödstagare hänvisas till en kompetenshöjande insats eller är inskriven på 

Arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb (Nybom, 2012). Aktivering av arbetslösa 

försörjningsstödstagare är under 2010-talet ett återkommande inslag så väl i det praktiska 

sociala arbetet som dess styrande lagstiftning (Panican & Ulmestig, 2017). I princip alla 

svenska kommuner hade år 2016 någon form av aktiveringsåtgärd dit arbetslösa personer som 

uppbär försörjningsstöd kan hänvisas för att ha rätt till försörjningsstöd (SKL, 2017). Detta 

tillsammans med de aktiveringspolitiska förändringarna i socialtjänstlagen indikerar att 

aktivering är en politisk trend som håller i sig (Junestav, 2007). Samtidigt som aktiveringen 

av arbetslösa är en politisk trend visar effektstudier i området att de aktiveringsinsatser som 

arbetslösa hänvisas till av kommunen inte i större utsträckning leder bort från socialtjänsten 

och försörjningsstöd (Giertz, 2009; Panican & Ulmestig, 2017; Thorén, 2012). 

 

I min studie kommer jag att fokusera på förändringarna i socialpolitiken under åren 2012–

2016 vad gäller aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare genom att analysera två 

lagändringar i Socialtjänstlagen. Avgränsningen i tidsperioden görs då de aktiveringspolitiska 

lagändringarna som tillkommit i socialtjänstlagen under angiven tidsperiod ännu inte hunnit 

bli studerade i större utsträckning, medan tidigare aktiveringspolitiska lagändringar i 

socialtjänstlagen har studerats utifrån flera perspektiv (se exempelvis: Johansson; 2001; 

Junestav, 2007; Nybom 2011; Thorén 2005; Ulmestig 2007) En avgränsning görs också 



 

 
2 

 
 

utifrån att enbart utgå från socialpolitisk lagstiftning men även vad gäller målgruppen för 

förändringarna vilka är den kommunala socialtjänsten såväl som arbetslösa 

försörjningsstödstagare. Avgränsningarna innebär att det är två lagändringar som studeras i 

uppsatsen; lagändringen i 4 kap 4 § SoL år 2013 som innefattar socialtjänstens 

aktiveringsinsatser i form av kompetenshöjande insatser och lagändringen i 4 kap 1§ SoL år 

2016 som innebär en ökad statlig styrning i socialtjänstens bedömning av försörjningsstöd för 

arbetslösa försörjningsstödstagare. 

Utgångspunkten i studien är att de förändringar som skett inom socialpolitiken 

vad gäller aktiveringen av arbetslösa är så pass omvälvande att det kan benämnas som ett 

regimskifte i och med den ökade betoningen på aktivering i socialpolitisk lagstiftning 

(Junestav, 2007). Genom förändringarna i lagstiftningen har samhällskontraktet mellan stat 

och individ har i stora delar skrivits om. De aktiveringspolitiska förändringarna har inom 

socialpolitiken omdefinierat arbetslösa medborgares skyldigheter och rättigheter gentemot det 

svenska samhället. Detta för att uppnå att de arbetslösa tar ett aktivt ansvar för sin situation 

och inte förlitar sig på välfärdens bidragssystem (Hvinden & Johansson, 2007; Óskarsdóttir, 

2007). När socialpolitiken förändras görs det mest synligt genom att staten stiftar lagar och 

förordningar. Lagändringar uppfattas traditionellt som en lösning på ett eller flera problem. 

En lagförändring eller reform ses således oftast som något positivt; ett problem i samhället 

behöver lösas eller förändras (Bacchi, 2009). På så vis framställs staten som problemlösare 

genom sitt agerande via lagstiftning. Genom att i studien använda en metod som utgår från en 

konstruktionistisk ontologi kan den traditionella synen på statens lagstiftning inom 

socialpolitiken utmanas genom en textanalys av lagförslagen och dess förarbeten. Analysen 

sker utifrån vilka beskrivna problem lagförslagen ämnar åtgärda samt vad som föranleder hur 

problemen representeras, så som antaganden om samhället och dess medborgare (Bacchi, 

2008; Mörkenstam, 1999). När staten lagstiftar om aktiveringsåtgärder och presenterar dem 

som en lösning innebär det samtidigt att det ”sociala problemet” som ska lösas, så som 

arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd, i sig är en problemrepresentation baserat på 

antaganden som styr samhällets uppfattning om personer som uppbär försörjningsstöd och hur 

åtgärderna kring dem ska organiseras. De antaganden som är inbäddade i socialtjänstlagens 

lagstiftning är inte godtyckliga utan används som sanningsbaserade kunskaper utifrån en 

styrande institutionell logik som används för att legitimera lagförändringar (Friedland & 

Alford, 1991). Institutionella logiker är teoretiska ramar som innehåller kunskaper och 

logikerna styr vad organisationer inom ett visst fält bör göra och inte (Friedland & Alford, 

1991) och genom att analysera de kunskapsanspråk som finns i lagförslagen framträder den 
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institutionella logik som ramar in dem (Ulmestig, 2007). Det kan förekomma flera 

institutionella logiker inom ett fält men enligt forskning är det framförallt en institutionell 

logik som är styrande (Friedland & Alford, 1991; Reay & Hinings; 2009).  

Tidigare studier har berört institutionella logiker inom socialtjänstens 

aktiveringsverksamheter och hur de implementeras (jmf Nybom, 2011) samt vilka 

förändringar som socialtjänsten ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv genomgått där 

logiker används för att legitimera förändringen (jmf Ulmestig, 2007). Kunskaperna i en 

institutionell logik är ett styrmedel genom vad som kan ifrågasättas inom fältet och vad som 

anses vara legitimt (Reay & Hinings, 2009; Scott, 2003) En logik används som stöd för att 

tillhandahålla en lösning på ett problem (Ulmestig, 2007) och i praktiken kan en styrande 

institutionell logik förstås utifrån den politiska process som mynnar ut i en lagändring genom 

att analysera lagförslagens kunskapsanspråk. Genom att kunskaperna som finns i en stryrande 

logik används i lagändringar till att definiera lösningar blir också logikens kunskapsanspråk 

normerande utifrån att de används som en möjlig problemlösning. Logiken och dess 

kunskapsanspråk som tillhandahålls via lagändringar är således ett styrningsinstrument för 

staten gentemot ett samhälle och en värld som inte helt går att kontrollera (Ulmestig, 2007).  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera lagändringar i Socialtjänstlagen och därigenom förstå 

vilken institutionell logik som styr förändringen inom socialpolitiken rörande aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare under perioden 2012–2016.  

 

Till hjälp för att nå syftet används fyra empiriskt undersökningsbara frågor;  

1. Vilka kunskaper i form av problemrepresentationer och antaganden återfinns i 

lagändringarna?  

2. Vart produceras och försvaras problemrepresentationerna? 

3. Vilka kunskaper utelämnas ur lagändringarna?   

4. Vilken institutionell logik kan identifieras utifrån de beskrivna kunskaperna i 

lagändringarna?  

 

3. Aktivering av försörjningsstödstagare  
I detta avsnitt kommer jag att kontextualisera aktiveringsbegreppet, dels utifrån ett historiskt 

perspektiv och dels utifrån en kortare beskrivning av vad aktivering och aktiveringspolitik 
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innebär i praktiken. Den historiska beskrivningen görs med fokus på 1990-talet till 2010-talet, 

då aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare blev en fråga på den socialpolitiska 

dagordningen.  Även om aktivering som begrepp först uppstod i Sverige under 1990-talet har 

aktiveringen av arbetslösa och fattiga rötter som sträcker sig längre bakåt i historien än så. 

Ursprungen grundar sig framförallt i hur det svenska samhället hanterat sina fattiga och för de 

som lever i fattigdom på grund av arbetslöshet (Salonen, 2009). Svenska statens hantering av 

arbetslösa och fattiga har svängt under historiens gång där ett konjunkturellt mönster kan 

synas. I mer ekonomiskt gynnsamma tider där efterfrågan på arbetskraft ökar kan det urskiljas 

hur en mer positiv syn på arbetslösa förekommer, samtidigt som individuella rättigheter och 

erbjudanden ökar. När samhället befinner sig i mer ekonomiskt restriktiva tider, så som när 

globala ekonomiska kriser uppstår, urskiljs däremot hur en mer återhållsam inställning 

gentemot arbetslösa (Salonen, 2009).  Diamond & Liddle (2012) menar att det uppstår 

förändringar inom social- och arbetsmarknadspolitiken i efterdyningarna av ekonomiska 

kriser för att välfärdssamhället ska kunna värja sig mot de sociala problem som kan uppstå i 

ekonomiska kriser så som ökad arbetslöshet och minskad ekonomisk tillväxt. Ekonomiska 

kriser kan inte bara ses som en katastrof utan ska också ses som ett fantastiskt tillfälle för 

politiken att genomföra nya reformer (Diamond & Liddle, 2012). Med det sagt ska inte 

förändringarna som skett i den svenska arbetsmarknad- och socialpolitikens historia förstås 

enbart utifrån ekonomiska kriser. Det skulle ge en snäv och otillräcklig bild då historien är 

mer komplex än så.  Samtidigt visar de tre internationella finanskriser1 som påverkat Sverige 

under 1900- och 2000-talet vissa likheter. Då det i samband med de ekonomiska kriserna 

också genomförts social- och arbetsmarknadspolitiska reformer i syfte att begränsa 

arbetslöshet och fattigdom (Junestav, 2007).   

 

3.1 Aktivering av försörjningsstödstagare; från 1990-talet till 2010-talet  

Arbetslösheten från andra världskrigets slut till början av 1990-talet var låg, särskilt i 

förhållande till grannländerna, och den svenska arbetsmarknadspolitiken var ett av de 

områden som Sverige var mest stolta över internationellt (Ulmestig, 2007).  Under 

efterkrigstiden fram till år 1990 hade den svenska staten arbetat med att utveckla den statliga 

välfärden och de sociala trygghetssystemen, bland annat hade dåtidens socialtjänstlag skrivits 

om 1980. Majoriteten av de politiska diskussionerna inom arbetsmarknad- och socialpolitiken 

genomsyrades av en idé om solidaritet och den svenska statens ansvar för de svaga i samhället 

                                                
1 De ekonomiska kriser som avses är; den stora depressionen på 1930-talet, 90-talskrisen och finanskrisen år 
2008 
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(Junestav, 2007). När den ekonomiska krisen var ett faktum i Sverige under 1990-talet 

började den tidigare politiska diskussionen om solidaritet och statligt ansvar bytas ut mot 

diskussioner om att individen skulle ta eget ansvar för sin situation och känna en plikt 

gentemot samhället. Det var under 1990-talet som diskussionen om aktivering av arbetslösa 

började diskuteras på den politiska dagordningen. Den höga arbetslösheten och vad som 

beskrevs som ett ökat bidragsberoende var några av de mest centrala politiska frågorna under 

1990-talet (Junestav, 2007).  Den institutionella förändringen inom svensk 

arbetsmarknadspolitik och socialpolitik kan förklaras med att det under 1990-talet var en 

lågkonjunktur internationellt såväl som i Sverige och att det i Sverige innebar en ökad 

arbetslöshet. Den ökade arbetslösheten innebar att de svenska kommunernas ekonomi blev 

tungt belastade, bland annat då fler personer sökte och blev beviljades försörjningsstöd 

(Bengtsson & Berglund, 2012; Thorén, 2005).  

Som en reaktion på de ökade kostnaderna och den ökande arbetslösheten införde flera 

kommuner aktiveringsprogram dit försörjningsstödstagare anvisades för att ha rätt till 

försörjningsstöd (Thorén, 2005). Individen skulle ta eget ansvar för sin situation (Bengtsson 

& Berglund, 2012). Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som med hjälp av olika krav och 

tvingande incitament var en förändring i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Förvisso hade 

tidigare aktiva arbetsmarknadsåtgärder funnits inom den svenska arbetsmarknadspolitiken, 

via den så kallade svenska modellen som infördes på sent 1940-tal. Den svenska modellen 

skapades dock för att gynna den svenska ekonomin genom att med offentliga interventioner 

exempelvis utbilda personer till arbeten som arbetsmarknaden var i behov av. På 1990-talet 

skiftade perspektivet till att fokusera på arbetslösa medborgares skyldigheter och ansvar. 

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder blev ett hjälpmedel för det nya perspektivet och den svenska 

modellen tog ett steg bakåt (Bengtsson & Berglund, 2012). Flera av de förändringar som 

skedde under 1990-talet inom socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken skedde med 

förklaring att arbetslinjen måste försvaras och förstärkas. Det finns dock även ett 

förklaringsvärde i de institutionella förändringarna av arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken att den politiska debatten hade kommit att förändras. Redan under 1980-talet 

förekom det röster som var kritiska mot den politik socialdemokratiska regeringen fört och 

det politiska samtalet som tidigare haft ett socialdemokratiskt språkbruk skiftade nu mot ett 

nyliberalt språkbruk (Junestav, 2007). De förändringar som skedde inom 

arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken bedöms som så omfattande att Junestav (2007) 

benämner det som ett regimskifte. Det kommunala åtagandet som skedde inom social- och 

arbetsmarknadspolitiken innebar att socialtjänsten nu med stöd av 6 c § SoL kunde begära att 
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främst personer under 25 år skulle ta anvisad praktik eller annan kompetenshöjande insats för 

att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Detta blev en tydlig koppling mellan 

arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken och hänvisades som en förstärkning av 

arbetslinjen (Junestav, 2007).   

Innan finanskrisen inträffade i Sverige år 2008 hann svenska staten än en gång, år 2001, 

förändra Socialtjänstlagen. Regeringen fastslog i samband med utformandet av den nya 

Socialtjänstlagen att den skulle betraktas som en välfärdslag (Junestav, 2007). Lagstiftarens 

tanke var att det skulle finnas en harmoni mellan socialtjänstlagen och 

arbetsmarknadspolitiska lagar så som Lagen om Arbetslöshetsförsäkring och de lagar och 

direktiv som styr Arbetsförmedlingens aktivitetsgaranti (Junestav, 2007).  

År 2006 fick Moderaterna statsministerposten med hjälp av en politisk kampanj om att 

förstärka och förändra social- och arbetsmarknadspolitiken (Bengtsson & Berglund, 2012). 

Det genomfördes skattesänkningar på inkomstskatten, nivåerna på A-kassan sänktes och det 

blev tydligare och hårdare krav på arbetslösa personer som var inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen (Bengtsson & Berglund, 2012).  Centralt fokus var här att sänka 

arbetskraftens kostnader för att på så vis stimulera tillväxten i Sverige. Under Finanskrisen 

med start år 2008, var det således inom den kontexten det fortsatta social- och 

arbetsmarknadspolitiska arbetet pågick. Till skillnad från 1990-talet begränsades 

kommunernas möjligheter att påverka hur arbetsmarknadspolitiken skulle genomföras, trots 

en förhöjd arbetslöshet på 8,2 % år 2009 jämfört med 6, 1% år 2007 (SCB, 2017). Det skedde 

då regeringen beslutade att Arbetsförmedlingen skulle återta en del av de uppdrag som 

kommunerna åtagit sig sedan 90-talskrisen, exempelvis aktiveringen av arbetslösa ungdomar 

(Bergman, Bäckman & Minas, 2013). Det innebar även att de statliga medel som 

kommunerna fick för att bedriva sina kommunala aktiveringsinsatser nu minskade. Det 

stoppade dock inte kommunerna från att fortsätta med kommunala aktiveringsinsatser då de 

istället kunde söka pengar via EU:s strukturfonder, exempelvis Socialfonden. Totalt fick de 

svenska kommunerna under perioden 2007 till 2013 12 miljarder kronor, inkl. statlig 

medfinansiering, som gick till utvecklandet av kommunala aktiveringsåtgärder (Bergman, 

Bäckman & Minas, 2013). Det bör även i den här kontexten nämnas att det var i den här 

tidsperioden som staten beslutade om ytterligare en recentralisering, ansvaret för mottagandet 

och integrerandet av vissa nyanlända flyktingar via Etableringsreformen (lag 2010:197). 

Etableringsreformen genomfördes med syfte att integration skulle likställas med en plats på 

arbetsmarknaden. Således övertog Arbetsförmedlingen ansvaret för nyanlända flyktingar 

istället för kommunerna som det varit tidigare (Larsson, 2015).  



 

 
7 

 
 

Från år 2010 och framåt talas det om en andra aktiveringspolitisk våg. Internationellt 

sett handlar det om ett större intresse för styrning och den faktiska tillämpningen av 

aktiveringsåtgärder. Det börjar även synas internationellt att stater börjar recentralisera sina 

arbetsmarknadspolitiska frågor (Nybom, 2012). Ett större intresse för samarbete mellan 

aktörer, så som statliga organisationer och socialtjänst, börjar också i större mån efterfrågas 

(Nybom, 2012). 

 

3.2 Aktivering av försörjningsstödstagare inom den kommunala socialtjänstens praktik  

I Sverige kan en person som inte har någon egen försörjning vända sig till den kommunala 

socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd och livsföring i övrigt, vilket tillsammans 

benämns som ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2013). För att rätten till bistånd ska inträda 

för en person som är arbetslös behöver den personen bland annat uppvisa att hen står till 

arbetsmarknadens förfogande (jmf SoL 4 kap1§). År 2016 förändrades begreppen i 

Socialtjänstlagens (SoL) 4:e kapitel 1§ för att tydliggöra den enskildes ansvar och skyldighet 

att stå till arbetsmarknadens förfogande. Socialtjänsten har även, med stöd av 4 kap 4§ SoL, 

möjlighet att kräva att den enskilde ska vara inskriven i en kommunal 

arbetsmarknadsverksamhet för att rätten till bistånd ska uppnås. Om den enskilde vägrar eller 

har ogiltig frånvaro från sin kommunala aktivitet har socialtjänsten rätt att ge ekonomiska 

sanktioner enligt 4 kap 5§ SoL.  Fram till 2014 var 4 kap 4–5§ SoL endast riktade mot 

ungdomar upp till 25 år och i särskilt prövade fall även personer äldre än 25 år. En 

återkommande kritik mot kommunal aktivering av arbetslösa försörjningsstödstagare är att det 

finns få studier som visar på att personer som deltar i olika kommunala aktiveringsprogram 

faktiskt får arbete eller annan självförsörjande sysselsättning tack vare 

aktiveringsverksamheterna, trots att det är det är både ett av de statliga och kommunala målen 

med insatserna (Panican & Ulmestig, 2017; Ulmestig, 2007). Snarare motiveras personer av 

att hitta arbete eller annan sysselsättning för att undvika aktiveringsinsatser (Giertz, 2009). 

Om personer som undviker aktiveringsinsatser, och således socialtjänsten, faktiskt får arbete 

är dock oklart då det saknas forskning och statistik kring det, varför det inte heller går att 

påtala att personer som undviker insatser lever upp till målet om självförsörjning (Persson & 

Vikman, 2010). Aktiveringspolitisk lagstiftning så väl som lokala riktlinjer och rutiner 

kritiseras också för att vara utförliga i kraven på deltagarna men otydliga vad gäller 

aktiveringsinsatsens mål och syfte (Nybom, 2011). Arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken har tydliga kopplingar till varandra vad gäller aktiveringslagstiftning som 

påverkar socialtjänstens verksamhet för arbetslösa försörjningsstödstagare. Ulmestig (2007) 
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menar att försörjningsstödssystemet har fogats samman med arbetsmarknadspolitiken och att 

människors värde inom socialpolitiken bedöms utifrån möjligheten att få ett arbete.  

Kommunala aktiveringsverksamheter riktade mot arbetslösa försörjningsstödstagare är 

en viktig aktör inom arbetsmarknaden i dagens Sverige och merparten av kommunerna har 

någon form av aktiveringsinsats (SKL, 2017). Samtidigt finns det ingen tillsynsmyndighet för 

kommunala aktiveringsinsatser. Inte heller finns det någon myndighet som har det 

övergripande ansvaret kring kunskapsinsamling och utveckling vad gäller området. Istället är 

det framförallt SKL (Sveriges kommuner och landsting), som är en intresse-, arbetsgivar- och 

medlemsorganisation för svenska kommuner och landsting, som åtagit sig att samla in och 

rapportera statistik kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. SKL rapporterade att ca 100 

000 personer under 2015 deltog i någon form av kommunal aktiveringsverksamhet. De 

svenska kommunerna använde tillsammans år 2015 4,6 miljarder kronor till olika 

arbetsmarknadsåtgärder och SKL beskriver att 25 % av kvinnliga deltagare och 27 % av 

manliga deltagare gick ut i någon form av anställning år 2015. Ändå ligger kostnaderna för 

försörjningsstöd i stort sett orörliga jämfört med tidigare år och ungefär 6,1 % av de svenska 

hushållen i arbetsförålder i Sverige uppbar under 2015 försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 

2017).  

 

4. Tidigare forskning om styrning inom socialpolitiken  
Aktivering och aktiveringspolitik har sedan 1990-talet varit ett intressant ämne för den 

samhällsvetenskapliga forskningen i Sverige så väl som i stora delar av västvärlden. Det finns 

idag forskning om arbetslösa försörjningsstödstagares upplevelser kring aktivering och det 

finns forskning om implementeringen av aktiveringspolitisk lagstiftning i svenska kommuner 

samt dess effekter (Panican & Ulmestig, 2017). Vad gäller studier med inriktning på styrning 

inom aktiveringsfältet i arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken förekommer det en 

kunskapslucka. Den forskning som berör styrning inom socialpolitiken rörande arbetslösa 

försörjningsstödstagare som aktiveras, baseras främst på den lagstiftning som infördes i 

Socialtjänstlagen i slutet på 1990-talet och i början av 2000-talet.  

 

Decentralisering och centralisering är återkommande begrepp inom aktiveringsforskningen. 

Jenny Nybom (2012) beskriver i sin avhandling hur aktiveringspolitiken skett i vad hon 

beskriver som två vågor, där den första vågen innebär lagstiftning som avser att decentralisera 

aktiveringen av arbetslösa, likt vad som skett i Sverige utifrån aktiveringen av arbetslösa. 

Decentraliseringen innebär att staten förlägger ansvaret på kommunerna, i Sveriges fall, med 
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hänvisning att kommunerna har lokalkännedom och därför bättre kan anpassa 

aktiveringsåtgärderna till den lokala arbetsmarknaden (Nybom, 2012). Den andra 

aktiveringspolitiska vågen innebär att staten recentraliserar aktiveringen av arbetslösa, 

exempelvis genom att lägga tillbaka ansvaret för aktiveringen på Arbetsförmedlingen istället 

för kommunerna (Nybom, 2012). Nybom (2012) belyser också i sin avhandling hur 

socialsekreterare gör aktiveringspolitik i det praktiska arbetet med personer som uppbär 

försörjningsstöd. Verksamheterna som studeras i avhandlingen styrs av logiker och mönster 

som äger legitimitet bortom kommunerna och dess organisationer. Nybom (2012) menar 

exempelvis att det inte förekommer någon policylogik i tillämpningen av aktiveringsinsatser 

såtillvida att de klienter som skrivs in i kommunala aktiveringsprogram inte i större 

utsträckning tillhör den målgrupp som avsågs vid stiftandet av lagen; ungdomar under 25 år 

och personer med särskilda svårigheter att närma sig arbetsmarknaden.  

 Även Bergmark & Minas (2007) har studerat decentralisering utifrån svensk social- och 

arbetsmarknadspolitik. Utgångspunkten i studien är att problematisera att den decentralisering 

som sker också innebär att det blir lokala variationer på utbud, så som insatser från 

socialtjänsten. Vidare framhålls det i studien att den recentralisering som sker, när staten 

återtar ansvaret från kommunerna, sker med syfte att öka den statliga styrningen.  

Panican & Ulmestig (2017) menar att aktiveringsinsatser ofta styrs utifrån ideologiska 

perspektiv som är inbäddade i en moralisering. På så vis kan den framtagna insatsen verka 

som ett bevis på handlingskraft gentemot arbetslöshet. Vad som är återkommande vid 

genomgång av tidigare forskning vad gäller det praktiska arbetet med aktivering av arbetslösa 

som uppbär ekonomiskt bistånd är just hur det praktiska arbetet många gånger styrs av ett 

moraliserande med syfte att läxa upp de arbetslösa som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta 

återfinns såväl inom aktiveringsinsatserna som hos socialtjänsten som bedömer deltagarnas 

rätt till ekonomiskt bistånd och skriver in dem i insatserna. Panican & Ulmestig (2017) har i 

en kunskapsöversikt sammanställt en stor del av den tidigare forskningen som finns inom 

aktiveringsfältet och de beskriver hur bidragstagare disciplineras till att acceptera den insats 

som de tilldelas, oavsett meningen med insatsen. Endast de som accepterar 

aktiveringsinsatserna är värdiga ekonomiskt bistånd. På så vis lever den gamla fattigvården 

kvar i det sociala arbetets praktik. Insatserna å sin sida kan innebära en nytta för de arbetslösa, 

beroende på dess utformning och den arbetslösas behov (Panican & Ulmestig, 2017).  

Johansson (2001) visar i sin avhandling hur den svenska socialpolitiken under 1990-

talet förändrades och hur försörjningsstödsmottagare inte inkluderades i det ”sociala 

medborgarskapet”. Johansson (2001) visar vidare hur den dåvarande biståndparagrafen i 
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Socialtjänstlagen omtolkades av de svenska kommunerna från 1980-talet, då den generella 

tanken var att socialbidraget skulle inkluderas i den universella socialförsäkringen, till 1990-

talet då kraven på individen skärptes och rätten till socialbidrag blev svårare att uppnå för den 

enskilde individen. En av slutsatserna som Johansson för är att den förändrade lagstiftningen 

kring försörjningsstöd under 1980-90talet innebar att socialbidragssystemet mer och mer 

styrdes mot att likna den historiska fattigvården genom de disciplinerande och moraliserande 

arbetsmarknaskrav som sattes på försörjningsstödstagarna (Johansson, 2001).  

Ulmestig (2007) beskriver också i sin avhandling hur det finns en fattigvårdslogik som 

styr den kommunala socialtjänsten i förhållande till rätten till ekonomiskt bistånd.  I 

Ulmestigs (2007) avhandling behandlas frågan kring karaktären på den arbetsmarknadspolitik 

som erbjuds arbetslösa mottagare av ekonomiskt bistånd på kommunal och nationell nivå 

under perioden 1989–2002. Utöver att Ulmestig (2007) påvisade att det fanns en 

fattigvårdslogik som styr den kommunala arbetsmarknadspolitiken riktad mot mottagare av 

ekonomiskt bistånd framkom det också att det på nationell nivå förekom en styrande 

arbetsmarknadspolitisk logik. Vidare tydliggörs det också i avhandlingen hur den svenska 

arbetsmarknadspolitiken har förändrats under studieperioden och hur det påverkar arbetslösa 

mottagare av ekonomiskt bistånd. Bland annat rör det sig om att mottagare av ekonomiskt 

bistånd har fått en begränsad tillgång till nationell arbetsmarknadspolitik med en distinktare 

hänvisning till kommunala aktiveringsprogram (Ulmestig, 2007). 

Magnus Dahlstedt (2009; 2013) antar ett bredare perspektiv och studerar den styrande 

aktiveringsdiskursen i hela samhället så väl som inom arbetsmarknadspolitiken. Dahlstedt 

(2009) menar att det skett en förändring i det politiska landskapet, framförallt under 1990-

talet och 2000-talet. Förändringen sammanfattar Dahlstedt (2009) som att en 

aktiveringspolitik vuxit fram. Med hjälp av olika tekniker, så som reformer, ideal och 

åtgärdsförslag, har aktiveringens politik som syfte att skapa aktiva och ansvarstagande 

samhällsmedborgare i demokratins anda. Dahlstedt beskriver en tankefigur om den ideala 

samhällsmedborgaren som idag är den aktiva samhällsmedborgaren där vikt läggs vid 

individens autonomi, valfrihet gentemot statlig styrning och initiativförmåga. En ideal 

medborgartyp är föränderlig i tid och rum och ligger outtalad på politisk nivå och kan utläsas 

mellan raderna inom politiska sakfrågor som lyfts exempelvis via lagförslag och tal. Vad 

gäller specifikt inom arbetsmarknadspolitiken menar Dahlstedt (2013) att det har skett en 

förskjutning från ett statsorienterat styre till ett styrningssätt som sätter individen i centrum 

där hen med stöd av staten själv kan ta ansvar för sin framtid. Dahlstedt (2013) lyfter bland 

annat fram hur förvärvsarbete tidigare sågs som en social rättighet i det svenska samhället 
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men att det idag snarare beskrivs som en skyldighet, där individen själv bär ansvaret för att 

finna och behålla sitt arbete.  

 

Vad gäller internationell policyforskning med inriktning på arbetsmarknads- och socialpolitik 

har Hemerjick (2012) studerat hur välfärdsstaten i framförallt västra Europa har 

transformerats över tid sedan mitten av 1900-talet och att en del av det handlar om 

utvecklandet av aktiveringspolitiken. Vidadre beskriver Hemerjick (2012) hur den 

ekonomiska krisen under 2000-talet framöver kommer att ha betydande konsekvenser för det 

fortsatta utformandet av välfärdsstaterna i västra Europa, särskilt i förhållande till EU som 

förespråkar en generös välfärdspolitik som kan komma att ifrågasättas beroende på hur 

medlemsländernas ekonomiska situation utvecklas.  

EU:s roll i hur aktiveringspolitik kom att implementeras hos medlemsländerna 

beskrivs till viss del i en policystudie av de la Porte & Jacobsson (2012). Författarna menar att 

det inte går att påvisa att EU har haft en direkt inverkan på enskilda medlemsländers 

arbetsmarknadspolitiska reformer. Dock kan EES (European Employment Strategy) användas 

för att på hemmaplan legitimera den typen av reformer som uppmuntras av EU via EES. EES 

kan dock inte själv driva igenom en policyförändring. Det finns även återkommande likheter 

mellan länderna som tillämpat EES-modellen för full sysselsättning (de la Porte & Jacobsson, 

2012). EES är dessutom idag implementerat som en av pelarna i Lissabonstrategin och 

således ingår den i EU:s tillväxtplan för år 2020. I de återkommande likheterna hos 

medlemsländernas nationella reformering av arbetsmarknadspolitiken kan noteras att 

offentliga arbetsförmedlingar har utvecklats och decentraliserats.  Det förefaller dock vara så 

att medlemsländerna till syvende och sist har valt att endast plocka ut valda delar ur 

Lissabonstrategin vad gäller arbetsmarknadspolitiken och det nämns samtidigt att även om 

siffran på arbetslösheten i EU minskar är andelen personer i EU som lever på 

fattigdomsgränsen densamma sedan år 2000, när Lissabonstrategin antogs (de la Porte & 

Jacobsson,2012).  

 

5. Teoretiska begrepp  
I det här kapitlet kommer jag att beskriva samt redogöra för valet av teori utifrån studiens 

syfte. Den teori som ligger till grund studien är nyinsitutionell teori med särskilt fokus på det 

teoretiska begreppet institutionella logiker. Inledningsvis kommer en övergripande 

redogörelse göras kring nyinstitutionell teori och de teoretiska begrepp som hör samman med 
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instiutionella logiker för att sedan övergå till en fördjupad redogörelse av institutionella 

logiker. Kapitlet avslutas med en diskussion om det teoretiska övervägandet som gjorts. 

 

5.1 Nyinstitutionell teori, grundläggande teoretiska begrepp.  

Nyinstitutionell teori kan beskrivas som en teoretisk skola som studerar organisationer i 

förhållande till andra organisationer, institutioner och samhället i övrigt, där styrning är en del 

av det som studeras. Nyinstitutionell teori har inom den organisationsteoretiska skolan 

beskrivits som en modell för öppna system (Scott, 2003). Att organisationer beskrivs som 

öppna system innebär att organisationens struktur, beteende och livsförändringar påverkas av 

omgivningen som genomströmmar organisationen. Interaktionen med omgivningen är 

väsentlig för organisationens överlevnad.  Att en organisation ska ses som ett öppet system 

innebär således att hänsyn behövs tas till omvärlden kring organisationen eftersom 

organisationens samspel med omvärlden påverkar hur organisationen agerar och förändras 

(Morén, Perlinski & Blom, 2015; Scott, 2003).  

Vad som just definieras som en institution eller organisation inom den nyinstitutionella 

teorin är väsentligt för att undvika begreppsförvirring.  Ahrne (1999) beskriver organisationer 

och institutioner enligt följande;  

 
Organisationer är formella sammanslutningar av bestämda identifierbara individer. 

Organisationer kan vara aktörer; organisering innebär handling. Institutioner är ett mer 

kognitivt fenomen; det handlar om kunskaper, förställningar, föreskrifter. (Ahrne, 1999, 

sid 7) 

 

Det är även viktigt att påpeka att institutioner inte är aktörer, även om de samspelar med 

organisationer. Institutioner kan påverka organisationer och individer men kan inte av sig 

självt agera (Ahrne, 1999). Rowan & Meyer (1977) menar att det förekommer institutionella 

regler som skiljer sig kraftigt från rådande sociala beteenden på så vis att institutionella regler 

är klassificeringar inbyggda i samhället som ömsesidiga tolkningar. Sådana regler är ofta 

tagna för givet i samhället och befästs genom allmängiltigt stöd eller lagstiftning (Rowan & 

Meyer, 1977). En sådan institutionell regel i det svenska samhället kan exempelvis vara att 

som medlem i samhället ska en arbeta och göra rätt för sig.  

Organisationer behöver ta andra organisationer i beaktande. Inte enbart i fråga om 

konkurrens kring resurser men såväl som i fråga om maktfördelning och legitimitet vilket har 

resulterat i att organisationer tenderar att likrikta sig i utförande och i organisationmodeller 



 

 
13 

 
 

(DiMaggio & Powell, 1983). De organisationer som likriktar sig  identifieras genom att se till 

vilka fält som organisationen tillhör. Fälten i sin tur består av organisationer vars 

organisatoriska intention är densamma och som följer samma institutionella regler (DiMaggio 

& Powell, 1983). Det organisatoriska fältet kan också urskiljas genom att se till vilka 

organisationer som samverkar kring ett gemensamt mål och som har snarlika arbetsuppgifter 

och målgrupper, så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten (Grape, 

2001; Morén, Perlinski & Blom, 2015). Inom det organisatoriska fältet strävar 

organisationerna efter att uppnå en likformighet vad gäller strukturer och regler för att på så 

vis bibehålla sin legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). Utifrån vad som studeras i uppsatsen 

kommer det empiriska materialet analyseras med hjälp av fältbegreppet. I den här uppsatsen 

benämns det organisatoriska fältet som ett aktiveringsfält utifrån hur aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare är organiserad. Hit kan flertalet organisationer räknas, inom 

statlig, kommunal och privat sektor. Fokus för studien är dock framförallt staten som 

organisation och socialtjänsten.  

 

5.2 Logiker 

Logiker kan beskrivas som institutionaliserade kunskapsanspråk som staten, eller andra 

organisationer, medvetet eller omedvetet använder för att styra med ett okontrollerbart 

samhälle (Nybom, 2011; Ulmestig, 2007). Friedland & Alford (1991) beskriver hur logikerna 

innehåller konstruerade symboler och materiella praktiker, vilket kan analyseras utifrån 

kunskapsanspråk som finns inom lagförslag eller policies. Staten tillhandahåller logiker 

genom kunskapsanspråk, vilket ger staten ett styrmedel gentemot samhället såväl som de 

organisationer som vistas i det organisatoriska fält som kunskapsanspråken riktar sig mot. 

Logikerna har, genom kunskapsanspråken, en verkan på vad staten och kommunerna är, och 

vad de kan göra (Ulmestig, 2007).  

Friedland & Alford (1991) förklarar logiker som teoretiskt begrepp utifrån de centrala 

institutionerna i det moderna kapitalistiska samhället; den kapitalistiska marknaden, den 

byråkratiska staten, demokrati, kärnfamiljen och den kristna religionen. Dessa institutioner är 

motsägelsefulla i sin natur varför logiker uppstår och tillgängliggörs för organisationer och 

individer för att kunna transformera de institutionella relationerna i samhället genom att 

utnyttja dess motsägelsefullhet. Institutionella logiker som teoretiskt begrepp kan vidare 

förklaras som att de genom kunskaperna beskriver de organisatoriska principerna för ett 

organisatoriskt fält. De institutionella logikerna inom det organisatoriska fältet bidrar med att 

organisationerna som återfinns i fältet känner en samhörighet och att det finns ett gemensamt 
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mål. När det sker institutionella förändringar inom ett organisatoriskt fält kan logiker bidra 

med en förståelse om viken typ av förändring som skett. En institutionell förändring kan 

nämligen inte ske utan att det sker ett skifte i logikerna på fältet. Merparten av den forskning 

som finns idag kring institutionella logiker menar att även om det förekommer flertalet 

institutionella logiker inom ett organisatoriskt fält är det en institutionell logik som styr (Se 

Reay & Hinings, 2009; Scott, 2008; Thornton & Ocasio, 1999). Enbart fåtalet studier har visat 

att det kan finnas mer än en styrande institutionell logik (Reay & Hinings, 2009). Utav den 

anledningen har jag valt att enbart analysera fram en styrande institutionell logik utifrån det 

empiriska materialet. Friedland & Alford (1991) menar vidare att de institutionella logikerna 

kan förändras och manipuleras av individer och organisationer genom att kunskapsanspråken 

förändras. Detta innebär att vad som ses som en institutionell logik i den här studien, utifrån 

en policynivå, inte nödvändigtvis innebär samma logik för ett enskilt socialkontor eller 

försörjningsstödstagare.  

 

5.3 Teoretiska överväganden  

De teoretiska begreppen som används i studien är hämtade från den nyinstitutionella 

teoribildningen. Begreppet institutionella logiker utgår från Friedland & Alfords beskrivning i 

”bringing society back in” (1991). Genom att använda nyinstitutionella teoretiska begrepp kan 

kunskaperna som analyseras fram i studien ramas in och kontextualiseras utifrån att logiker 

används som styrningsinstrument av staten, gentemot socialtjänsten och de personer som 

uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet (Hill, 2005). Ett övervägande har gjorts att 

använda andra styrningsteorier så som Foucaults teoretiska begrepp om governmentality, för 

att beskriva hur människor och organisationer styrs i samhället (Foucault, 1993). Det skulle i 

så fall inneburit att diskurser används i studiens syfte istället för logiker och att analysen sker 

genom att diskurser analyseras istället för logiker.  Diskursbegreppet skulle dock ge en 

otillräcklig analys av det empiriska materialet. Foucaults teoribildning kring governmentality 

och styrande diskurser fokuserar förvisso på makt och maktens styrning, dock utan att väga in 

subjekt, aktörer eller konflikter som medverkande i de styrande diskurserna (Friedland & 

Alford, 1991). Jag menar, likt Friedland & Alford (1991) att en analys som fokuserar på 

styrning och förändring också behöver väga in aktörer, subjekt och konflikter för att ge en 

nyanserad analys. “Without actors, without subjectivity, there is no way to account for 

change” (Friedland & Alford, 1991, sid 254).  

Genom valet av nyinstitutionella teoretiska begrepp vidhåller jag att den styrning som sker 

genom kunskaper också ska ses ur en samhällelig, politisk och kulturell kontext där 
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organisationer och individer i allra högsta grad är aktörer och subjekt som har möjlighet att 

påverka de styrande kunskaperna. Genom att de styrande kunskaperna ramas in i en styrande 

logik som har en institutionell och organisatorisk tillhörighet kan också analysen ta hänsyn till 

kontexten kring den styrande institutionella logiken. Max Weber (1983) menade att legitimitet 

i det moderna samhället bland annat grundas på legal auktoritet. Den legala auktoriteten vilar 

i sin tur på rationella skäl där en föreställning finns om legal ordning som innefattar en legitim 

maktutövning. Detta sker genom procedurer, lagar och regler. Utifrån Webers beskrivning 

skulle en tilltro till procedurer vara tillräcklig för att upprätthålla en legitim ordning i 

samhället och det politiska systemets funktioner behöver inte kopplas samman med 

påståenden om verkligheten (Mörkenstam, 1999). Mörkenstam (1999) menar dock att det inte 

är möjligt att beskåda den politiska praktiken frånkopplad en beskrivning av samhället 

eftersom samhället innehåller institutionella ordningar som styr de politiska lagförslag som 

senare blir till lag. En sådan institutionell ordning kan vara aktivering. För att lagförslag ska 

få legitimitet när lagförslaget innebär en förändring måste lagförslaget infogas i en 

samhällskontext som påverkas av olika aktörer så som individer och organisationer, för att 

förändringen ska kunna förstås. 

 

6. Material och metodologisk utgångspunkt  
I denna del kommer jag att presentera den metodologiska utgångspunkten, materialet som 

studeras samt redogöra för studiens konkreta tillvägagångssätt. Jag kommer även lyfta fram 

studiens äkthet och tillförlitlighet samt avsluta med etiska överväganden.   
 

6.1 Val av metod 

Syftet med studien är att analysera lagändringar i Socialtjänstlagen och därigenom förstå 

vilken institutionell logik som styr förändringen inom socialpolitiken rörande aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare under perioden 2012–2016. Som beskrivet i studiens 

inledande problemformulering har jag valt att göra en textanalys av två lagändringar i 

Socialtjänstlagen tillsammans med dess förarbeten. Den vetenskapliga ontologin som jag 

utgår från i studien är konstruktionistisk. Utifrån konstruktionismen utgår jag i studien ifrån 

att det språkbruk som återfinns i de offentliga dokument som analyseras skapar en mening, så 

till vida att hur något eller någon benämns i de offentliga dokumenten styr samhällets 

föreställningar kring det som benämns (Boréus, 2011).  
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En textanalys kan bedrivas utifrån flertalet metodologiska val, såsom speech-act (se 

Skinner, 2001) eller diskursanalys (se Howarth, 2000). Valet landade dock till sist på Carol 

Bacchis “What’s the problem represented to be?” (vidare förkortad till WPR). WPR-metoden 

härstammar från diskursanalysen, dock är den gjord för att främst användas som en textanalys 

för lagförslag och reformer. Begreppet problem när WPR-metoden används syftar på den 

typen av förändring som läggs som förslag i ett lagförslag (Bacchi, 2009). Alla typer av 

lagändringar bygger på ett för uppdragsgivaren angivet problem som lyfts fram för att passa 

föreslagen lösning. Det är därför viktigt att i analyser av politiska dokument identifiera sagda 

problem och bedöma på vilket sätt problemet representeras och lyfts fram (Bacchi, 2009). 

Problemen som lagändringar bygger på tolkas fram och representeras på så vis att endast den 

nya lagen som läggs fram kan råda bot på det beskrivna problemet. Sällan lämnas det i 

dokumenten några andra alternativ eller alternativa tolkningar av problemet. Bacchis (2009) 

WPR-metod bygger på att ifrågasätta gängse sätt att genomföra textanalyser av lagändringar 

och reformer och hur vi i allmänhet ser på lagändringar såväl som på staten som aktör. Bacchi 

(2009) menar att alla lagändringar innehåller en problemrepresentation då de bygger på att 

lösa problem som makthavaren identifierat. Att staten, i den här uppsatsen, skulle beskrivas 

som problemlösare utifrån att lagförslagen innehåller lösningar på beskrivna problem blir 

snedvridet då det är staten som sitter som makthavare och har medel för att lösa de problem 

som de själva tagit fram och beskrivit. Staten som problemlösare blir även svår att kritiskt 

analysera då staten å ena sidan konstruerar ett problem och samtidigt presenterar dess lösning. 

Genom att analysera de politiska dokumenten utifrån att de konkurrerar om tolkningen och 

representationen av aktiveringen av arbetslösa och hur det relaterar till en styrande logiks 

kunskapsanspråk ges möjlighet att gå bakom det som faktiskt beskrivs som åtgärder och 

lösningar av sagt problem för att finna vad som är det egentliga problemet (Bacchi, 2009). 

Det blir också här som analysen äger rum för att förstå den styrande institutionella logiken. 

Den institutionella logiken förstås och analyseras fram utifrån de kunskapsanspråk som 

framkommer med hjälp av WPR-metoden. Kunskaper, enligt Bacchi (2009), ligger till stor 

del som grund för lagar och kunskaperna återfinns därmed också i lagarnas bakomliggande 

förslag. Kunskaper är dock inte sanningar och existerar således inte bortom de sammanhang 

som konstruerar dem. Även om kunskaper de facto är fiktiva behandlas de allmängiltigt som 

sanningar, varför kunskaper blir ett mäktigt styrmedel.  

WPR-metoden är teoretiskt influerad av Foucaults syn på makt, språk och diskurser 

(Bacchi, 2009; Boréus, 2011). I och med att jag har valt nyinstitutionella teoretiska begrepp 

som analysverktyg använder jag inte Bacchis metod fullt ut i och med att jag inte utgår från 
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Foucaults teori om governmentality eller använder diskursbegreppet i min analys. Istället för 

att se kunskaper i förhållande till diskurser ramar jag in kunskaperna i en institutionell logik. 

Genom att rama in kunskaperna i en institutionell logik avser jag att ifrågasätta kunskapens 

sanningsstatus och istället se kunskap som ett styrningsinstrument. Hur analysarbetet av 

logiker ska gå till är något som Alford och Friedland (1991) inte beskriver närmare i detalj. 

Det har således för mig varit till hjälp att hämta inspiration från diskursanalysen eftersom 

diskursanalysen och Alford & Friedlands (1991) teori om logiker delar en samsyn på maktens 

centrala roll i teoribildningen. Det förs även liknande resonemang i de båda teoribildningarna 

kring vikten av kunskaper som styrmedel och varför det är viktigt att analysera dem i 

förhållande till styrande problemrepresentationer och logiker i samhället (Jmf. Ulmestig, 

2007). De teoretiska skillnader som finns mellan logikbegreppet och Foucaults beskrivning av 

diskurser lyfter jag i studiens teorikapitel, exempelvis att logikbegreppet tar större hänsyn till 

att aktörer kan påverka logiker genom vilka kunskaper aktörerna använder (Friedland & 

Alford, 1991). Detta har jag i datainsamlingen varit medveten om och haft i bakhuvudet i min 

analys av empirin.  

 

6.2 Urval och datainsamling 

Studien har genomförts utifrån två förändringar i Socialtjänstlagen samt dess förarbeten enligt 

tabellen nedan.  

 

Valet av lagändringar i Socialtjänstlagen har gjorts utifrån bedömningen att de innehåller 

aktiveringspolitisk retorik samt att åtgärdsförslagen innebär en aktivering av 

försörjningsstödtagare. Detta kommer presenteras närmare i studiens inledande resultatdel.  

Studien har enbart utgått från offentligt tryck som har en direkt koppling till valda 

lagförändringar vilket här innefattar departementspromemorior (DS), offentliga utredningar 

(SOU) och propositioner (Prop.). Jag har valt att utgå från de resonemang som Mörkenstam 

(1999) gör kring urvalet av material i sin analys över förställningar om samiskhet i svensk 

samepolitik. Där är resonemangen att använda det material som tillsammans formulerar ett 

offentligt svenskt förhållningssätt gentemot det som studeras, som i denna studie är 

Lagändring  Proposition  Underlag för proposition.  

4 kap 4 § SoL (Lag 

2013:421). 

Prop. 2012/13:94 Jobbstimulans 

inom det ekonomiska biståndet.  

Ds 2012:16 

4 kap 1§ SoL (Lag 2016:654). Prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och 

ekonomiskt bistånd.  

SOU 2015:44 
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aktiveringen av försörjningsstödstagare. Det blir således aktuellt att studera 

departementspromemorior, offentliga utredningar så väl som propositioner som tillsammans 

kompletterar varandra. Mörkenstam (1999) menar att det är i de offentliga materialen som 

auktoritativa föreställningar återfinns som styr statens agerande i frågan om vilka åtgärder 

som ska tas utifrån olika problemrepresentationer och kunskaper.  

Vad gäller själva datainsamlingen har jag till att börja med sökt upp lagarnas propositioner 

från Riksdagens hemsida genom att använda sökfunktionen. Utifrån vad propositionens 

författare själva tillskrivit som underlag har jag därefter gått vidare och via riksdagens 

hemsida sökt upp gällande DS eller SOU. Jag har även gjort fristående sökningar på 

riksdagens och regeringens hemsida dels genom att använda deras sökfunktioner där jag 

använt sökord så som ”aktivering”, ”försörjningsstöd” och ”kompetenshöjande insats” för att 

undersöka huruvida det finns något material som det inte hänvisas till i propositionen men 

som kan ligga till grund för beslutet.  

 

6.3 Konkret tillvägagångssätt  

Empiriinsamlingen görs genom att sex frågor som Bacchi tagit fram ställs upp och besvaras 

med hjälp av lagförslagen och dess förarbeten. I nedanstående tabell återfinns frågorna som 

kommer ställas. Bacchi (2009) menar att hennes WPR-metod ska användas systematiskt från 

fråga ett till sex och där frågebatteriet står som utgångpunkt för empiriinsamlingen. Jag har 

dock inte använt mig av Bacchis frågesammanställning fullt ut. Jag har inte genomfört vad 

som avses med fråga tre och fem i Bacchis (2009) frågeställningar. Vad gäller fråga tre ska en 

genealogisk historiebeskrivning av problemrepresentationerna göras. Detta skulle innebära en 

ökad arbetsbelastning utifrån att problemrepresentationerna ska spåras för att klarlägga deras 

ursprung. Det hade framförallt varit motiverat om studien var en diskursanalys. Istället har jag 

valt att belysa aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare i kapitel 2 och 3 i studien. I 

presentationen av studiens resultat och analys görs även historiska tillbakablickar för att 

kontextualisera och befästa empiri och analys. Fråga fem tolkar jag som att Bacchi (2009) 

efterfrågar effekter i form av statistik och utfall i relation till de studerade lagarna, vilket jag 

inte kunnat besvara. Att svaret uteblir beror på att det inom aktiveringen av arbetslösa inte 

finns effektstudier i någon särskilt hög utsträckning. Det har inte heller varit möjligt för mig 

att göra en egen datainsamling utifrån effekterna då det hade inneburit en hög arbetsbörda 

förhållande till studiens nytta. Det är min bedömning att effekter inte behöver redovisas för att 

uppnå studiens syfte. Den tidigare forskning som finns om aktiveringens effekter kommer 



 

 
19 

 
 

dock lyftas fram och diskuteras i förhållande till det empiriska materialet och redovisas även 

kort i kapitel 2 och 3.  

Lagändringarna i 4 kap 4§ SoL och i 4 kap 1§ SoL har först studerats och analyserats 

var för sig. I båda lagändringarna har tre av de fyra utvalda frågorna som Bacchi (2009) tagit 

fram använts till datainsamlingen på samtligt material enligt tabellen. Den fråga som inte 

använts på allt underlag är fråga ett. Fråga ett har enbart använts till den faktiska lagändringen 

i respektive lag, i enlighet med WPR-metodiken (jmf Bacchi, 2009).  

 

Tabell över frågeställningar till empiriinsamling2;                                                                    
 

Frågor enligt Bacchis (2009) What’s the problem represented to be approach.  

 

Använd för empiriinsamling       
1. Vad är problemet representerat som i en specifik lag? Ja.  

2.  Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom problemrepresentationen?  Ja.  

3. Hur har den här representationen kommit till? Nej. Beskrivs i kap 2 och 3 

4. Vad lämnas oproblematiserat I problemrepresentationen? Var är tystnaderna? 

Kan ”problemet” betraktas annorlunda?  

Ja. 

5. Vilka effekter produceras genom den här problemrepresentationen?  Nej. Beskrivs i kap 2 och 3 

6. Hur/var har den här representationen av problemet blivit producerad, spridd och 

försvarad? Hur kan den ifrågasättas, avbrytas eller bytas ut? 

Ja.  

       

Vad gäller besvarandet av fråga ett är tanken att forskaren ska arbeta baklänges från den 

konkreta lagändringen och den åtgärd som lagändringen innebär för att finna vad som är 

representerat som ett problem inom lagförslaget (Bacchi, 2009, Eleveld, 2015). Processen i en 

lagändring är ofta komplex och kan innehålla fler än ett lagförslag, varför det således också 

kan finnas mer än ett problem representerat (Bacchi, 2009). Det är vid besvarandet av fråga 

två som det egentliga analysarbetet börjar menar Bacchi (2009). Antaganden som analyseras 

fram ska vara de som finns inom problemrepresentationen (Bacchi, 2009). Det är inte frågan 

om att analysera fram enskilda politikers egna, personliga, antaganden och logiker, så som 

exempelvis fördomar gentemot vissa grupper eller enbart hänvisa till politiska ideologier. 

Detta kan vara en fin linje att balansera på och Bacchi (2009) framhåller att tanken med WPR 

är att metoden frammanar att studera det som finns utöver människors huvuden för att sikta 

mot att analysera formen på argument och vilken kunskap som argument baseras på. 

                                                
2 Frågeställningara är fritt översatta av mig från engelska. Frågeställningarna i original återfinns i Bacchis (2009) 
bok ”Analysing Policy: What ́s the problem represented to be?” 
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Forskaren ska inte utgå från frågan ”varför händer något?” utan snarare fråga sig hur något är 

möjligt att hända (Bacchi, 2009).  

Vad gäller besvarandet av fråga fyra innebär det att efterfråga vad är det som lämnas 

icke-problematiserat i lagändringen. Meningen är inte att utgå från att det finns andra sätt att 

se på ämnet som behandlas i lagändringen utan att lagar och föreskrifter är skapade på ett 

sådant vis att de endast representerar ”problemet”. Därför är det av vikt att lyfta fram andra 

perspektiv på ämnet som har blivit nedtystat (Bacchi, 2009).  

Målet med att besvara fråga sex är att uppmärksamma de medel som möjliggör att viss 

problemrepresentation blir dominant (Bacchi, 2009). Fråga sex riktar således intresset mot 

olika processer och praktiker som möjliggör att en särskild problemrepresentation dominerar 

och erhåller legitimitet (Bacchi, 2009).  

Efter empiriinsamlingen har jag lagt samman mina fynd och sedan har jag kategoriserat 

dem utifrån problemrepresentationer, antaganden, tystnader och produktionsplats.  Totalt sett 

har cirka fyrtio antaganden identifierats i de fyra dokument som analyserats för 

empiriinsamlingen utifrån problemrepresentationerna. Dessa antaganden har i sin tur 

kategoriserats till (4) huvudantaganden. Huvudantagandena förekommer i samtliga fyra 

dokument, dock i olika omfattning. Även flertalet tystnader har kunnat identifieras utifrån 

problemrepresentationerna som återfinns i de fyra dokumenten som studerats. Tystnaderna 

har också flikats in i (4) huvudtystnader och även dem valts ut utifrån att samtliga fyra 

tystnader förekommer i samtliga dokument. Vid framställandet av de antaganden och 

tystnader som förekommer i det empiriska underlaget har jag, enligt Bacchis (2009), 

rekommendation, tagit hjälp av nyckelbegrepp, dikotomier samt kategorier. De antaganden 

som identiferats i datamaterialet är framtagna främst med hjälp av de nyckelbegrepp och 

kategorier som framkommer i datamaterialet. Utgångspunkterna för antagandena är att de 

möjliggör för hur problemrepresentationerna är framställda (Bacchi, 2009). Dikotomierna var 

särskilt hjälpsamma vid framställandet av tystnader. Jag utgick från vilka antaganden som 

fanns och därefter framställde jag deras motsatser som tystnader. På så vis kunde jag också 

begränsa analysen och undvika att studien ”spann iväg” till att lyfta fram olika sätt att se på 

aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare (jmf Bacchi, 2009). Att ställa upp vad som 

kategoriseras i lagändringarna innebar också en ökad klarhet kring problemrepresentationer, 

produktionsplats, antaganden och tystnader. Genom att exempelvis lyfta fram en särskild 

grupp eller kategori med människor kan lagstiftaren ge en tydlighet i varför det anses finnas 

ett problem och hur det bäst ska lösas (Eleveld, 2015). Oavsett om det är nyckelbegrepp, 

dikotomier eller kategorier så har de under studiens gång behandlats som sociala 
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konstruktioner. Det vill säga att vad de olika begreppen försöker ringa in har ingen universell 

betydelse eller faktastämpel utan ska snarare behandlas utifrån vad valet av den skapade 

konstruktionen har för innebörd för lagförändringen och dess problemrepresentation (Bacchi, 

2009). I den nyinstitutionella analysen har jag utgått från att det empiriska materialet, i form 

av problemrepresentationer, antaganden, tystnader och produktionsplatser är uttryck för en 

styrande logiks kunskapsanspråk. Problemrepresentationerna, antagandena, tystnaderna och 

produktionsplatserna ska således betraktas som en institutionell logiks kunskapsanspråk som 

genom dokumenten tar materiell form.  

 

6.4 Studiens äkthet och tillförlitlighet  

Studier som har en konstruktionistisk ontologi ifrågasätter den grundläggande idén om den 

samhällsvetenskapliga forskaren som neutral och objektiv i sin strävan att förstå och beskriva 

en i förväg yttre och given verklighet (Bryman, 2011). Den sociala världen bedöms som en 

kontext som kan beskrivas på flertalet olika vis. Utifrån den bedömningen blir också 

kunskaper om den sociala verkligheten relativ och en samhällsvetenskaplig studie betraktas 

som ett av flera olika sätt att beskriva verkligheten på (Bryman, 2011). Det kan således utifrån 

ett konstruktionistiskt perspektiv bli problematiskt att diskutera studiens äkthet. Äktheten 

inom kvalitativa studier bedöms ofta utifrån att studien ger en rättvis bild av det som 

studerats, som om att det finns en bestämd verklighet som kan beskrivas (Bryman, 2011). Den 

här studien gör istället anspråk på är att analysera lagförslagen och på så vis förmedla en 

förståelse för den institutionella logik som styr förändringen av socialpolitiken rörande 

aktiveringen av försörjningsstödstagare. Denna studie gör alltså inte anspråk på att ge en 

rättvis bild av verkligheten. En studies tillförlitlighet mäts utifrån huruvida samma resultat 

hade uppnåtts om studien genomfördes på nytt (Bryman, 2011). I en textanalytisk studie är 

även det svårt att mäta. Det underlättar dock att använda Bacchis WPR-metod utifrån frågan 

om tillförlitlighet eftersom WPR-metoden har en tydlig struktur. Genom att i metodkapitlet 

beskriva och diskutera hur jag applicerat metoden på min studie ökar således tillförlitligheten. 

Winther Jörgensen & Philips (2000) menar också att diskursanalyser, som WPR-metoden är 

sprungen ur, bedöms utifrån huruvida det finns en sammanhängande redogörelse över 

analysen för att tillförlitligheten ska finnas. Utav den anledningen har jag valt att göra en mer 

detaljerad beskrivning av studiens tillvägagångssätt. 
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5.5 Etiska överväganden  

En viktig grund för all forskning är att forskningskravet uppnås. Forskningskravet innebär att 

den forskning som bedrivs är av nytta för samhället och indivders utveckling (Hermerén, 

2011). Detta kan i sin tur innebära att den forskning som bedrivs innebär att rådande 

kunskaper fördjupas och utvecklas samt att forskningsmetoder förbättras (Vetenskapsrådet, 

2017). Då forskningsläget kring de förändringar som skett inom socialpolitiken vad gäller 

arbetslösa försjningstödstagare är knapphändig i Sverige görs bedömningen att den här 

uppsatsen kan bidra med ny kunskap om området. Att bidra med en förståelse kring vad som 

styr förändringar inom socialpolitken kan även i dagsaktuell mening ses som betydande då 

regeringen år 2017 beslutade att genomföra en översyn av socialtjänstlagen (Regeringen, 

2017). Översynen kan komma att innebära ett refomerande av socialtjänstlagen likt den i 

början av 2000-talet. Även vad gället val av metod möjliggör den här uppsatsen att Carol 

Bacchis (2009) i större omfattning kan användas då den enligt min mening inte är särskilt 

välkänd i Sverige och den samhällsvetenskapliga forskningen.  

   

Då studien baseras på empiri utifrån offentliga texter görs bedömningen att den codex kring 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som Vetenskapsrådet beskriver inte kan 

tillämpas på studien fullt ut. Codexen berör studier som inhämtar empiri utifrån enskilda 

personer och codexen ska således tillämpas för att stärka individskyddet, vilket här inte är 

nödvändigt då jag inte studerar enskilda individer. Även om studien inte utgår från individer 

har det ändock varit nödvändigt att bibehålla ett noggrant insamlat material som är 

välstrukturerat och som ska tålas granskas vid behov (Hermerén 2011).   

 Det etiska resonemang jag haft under studiens gång är avsaknaden av etiska 

överväganden i lagtexterna och dess förarbeten. Enligt min mening är socialpolitik en etisk 

fråga i allra högsta grad och de lagförslagen som jag studerat kan komma att påverka personer 

som redan befinner sig i en utsatt position i samhället. Utifrån detta behöver jag även 

tillskriva mig själv kritik, då jag inte heller lyfter eller problematiserar avsaknaden av etiska 

resonemang i studiens resultat och analys.  
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7. Resultat och analys 
Syftet med studien är att analysera lagändringar i Socialtjänstlagen och därigenom förstå 

vilken institutionell logik som styr förändringen inom socialpolitiken rörande aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare under perioden 2012–2016.  

Jag kommer här redogöra för det empiriska materialet och den genomförda analysen som 

ligger till grund för att studiens syfte ska uppnås. Det empiriska materialet kommer flätas 

samman med analysen som utgår från nyinstitutionella begrepp. 

 

7.1 Presentation av lagändringar 

 De lagändringar som studerats i Socialtjänstlagen utgår från paragraferna 4 kap 4§ SoL och 4 

kap 1§ SoL. En presentation av vad lagändringarna innebär görs här för att ge en beskrivning 

kring vad som faktiskt förändrats i Socialtjänstlagen. Lagändringarna är gjorda utifrån redan 

befintliga paragrafer och förändringarna syns genom text som tagits bort och lagts till. I Lag 

2013:421 har pt 1-3 tagits bort som tidigare styrde målgruppen för åtgärden. I Lag 2016:654 

har ett nytt stycke lagts till men inga borttag har gjorts. Den text som lagts till fetmarkeras. 

7.1.1 4 kap 4 § SoL (Lag 2013:421) 

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte 
har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till 
att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska 
stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes 
individuella önskemål och förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 
stycket. (Lag 2013:421). 

 
I 4 kap 4§ SoL beskriver lagen nästintill exakt vad forskningen menar att aktivering är; 

försörjningsstödssystemets arbetsmarknadsinsatser, som avser de som uppbär försörjningsstöd 

och är arbetslösa (Johansson & Hornemann Möller, 2009). 4 § i 4 kap SoL styr nämligen 

socialtjänstens möjligheter att anvisa personer till kommunala arbetsmarknadsinsatser för att 

ha rätt till försörjningsstöd. Om personen som hänvisas till en kommunal insats avstår eller 

har icke-godkänd frånvaro kan försörjningsstödet sättas ned eller helt avslås med stöd av 

denna lag samt 4 kap 5§ SoL. Den faktiska ändring som gjordes år 2013 var ett borttagande 

av åldersbegränsningen som tidigare förekom. När lagen om kommunala 

arbetsmarknadsinsatser tillkom i Socialtjänstlagen år 1997 gjordes det utifrån att framförallt 
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ungdomar hade en svag förankring på arbetsmarknaden och var i behov av särskilda insatser 

från socialtjänsten för att inte hamna i bidragsberoende (Junestav, 2007). I och med 

lagändringen i 4 kap 4 § SoL år 2013 öppnades lagen upp och innebär nu att samtliga 

personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet kan hänvisas av socialtjänsten 

till en arbetsmarknadsinsats för att ha rätt till försörjningsstöd.   

 

7.1.2 4 kap 1§ SoL (Lag 2016:654)  
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

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

livsföring i övrigt. 

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd 

enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det 

finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller 

hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 

enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 

kap. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. (Lag 

2016:654). 
 

Aktivering innebär också att det syftar till att innefatta åtgärder, insatser och lagar som syftar 

till att förtydliga och skärpa kraven för den enskilde individen gentemot välfärdssamhället 

(Salonen & Ulmestig, 2004, Dahlstedt, 2009). I lagändringen i 4 kap 1§ SoL förs det 

genomgående resonemang kring hur förtydligade och ökade krav gentemot arbetslösa som 

söker försörjningsstöd ska verka som incitament för att den enskilde aktivt ska ta eget ansvar 

för sin situation och verka för att bli självförsörjande. Den faktiska lagändringen innebar att 

ett helt nytt stycke (4 kap 1 § 2 st) skrevs in i 4 kap 1§ SoL som enbart är riktad mot personer 

som uppbär försörjningsstöd. Tillförandet av andra stycket i 4 kap 1§ SoL är i sig är intressant 

eftersom det innebär ett avsteg av hur Socialtjänstlagen är konstruerad. Socialtjänstlagens 4 

kap 1§ har tidigare benämnts som en s.k. ramlag, vilket innebär att staten sätter ramen för hur 

kommunerna ska bedöma rätten till bistånd vilket i sin tur ger de svenska kommunerna en hög 

handlingsfrihet att själva konstruera sina riktlinjer och rutiner för att bedöma rätten till 

bistånd. Genom tillförandet av andra stycket införs en statlig detaljstyrning som tidigare inte 
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funnits i riktning mot aktivering där socialtjänsten ska bedöma rätten till försörjningsstöd för 

arbetslösa personer.  

 

7.2 Problemrepresentationer, antaganden, tystnader och produktionsplatser 

I det studerade materialet har problemrepresentationer, antaganden, tystnader och 

produktionsplatser identifierats och materialet har kategoriserats utifrån 

problemrepresentationer, antaganden, tystnader och produktionsplats. Genom lagar och 

offentliga dokument tillhandahåller staten kunskaper om vad staten är, bör och kan göra 

(Ulmestig, 2007). De kunskaper i form av problemrepresentationer, antaganden, tystnader och 

produktionsplatser som här framläggs ses utifrån att de är produkter inom en styrande 

institutionell logik. En institutionell logik använder staten medvetet eller omedvetet för att 

legitimera såväl organisering som handlande inom aktiveringsfältet (jmf. Ulmestig, 2007). 

Logiker består av kunskaper. Problemrepresentationerna, antagandena, tystnaderna och 

produktionsplatserna ska således betraktas som den institutionella logikens kunskapsanspråk 

som genom dokumenten tar materiell form. När staten lägger fram kunskapsanspråken i 

materiell form har ett urval skett och kunskapsanspråken framförs som en sanning (Ulmestig, 

2007).  

En av grundstenarna för problemrepresentationen är de antaganden som de vilar på och 

som ger stöd för just den framställan som görs. De andra grundstenarna utgörs av tystnader 

och produktionsplatser. Tystnader förekommer i ett slags motsatsförhållande till antaganden. 

Här avses tystnader i vad som lämnas icke-problematiserat i åtgärdsförslagen. Det kan dels 

baseras på kritik mot åtgärdsförslagen från remissinsatser men det kan också vara utifrån det 

aktiveringspolitiska forskningsläget. En viktig funktion i att studera tystnaderna handlar om 

att inte enbart lyfta fram vad som stödjer lagförslagen och dess problemrepresentationer utan 

även belysa vad som blivit nedtystat (Bacchi, 2009). Produktionsplatser är viktiga för att 

beskriva vart problemrepresentationerna både har producerats men även tagits i försvar. 

Produktionsplatserna bidrar även med att styrka hur kunskaper och dess logik blir dominanta 

och erhåller legitimitet. De problemrepresentationer, antaganden, tystnader och 

produktionsplatser som beskrivs i studien förekommer i samtliga fyra studerade offentliga 

dokument. Resultat och analys redovisas vidare utifrån kategorierna och i ordningen 

problemrepresentation, produktionsplatser, antaganden och tystnader.  
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7.2.1 Problemrepresentation  

I detta avsnitt kommer empiri presenteras utifrån uppsatsens första frågeställning då det här 

kommer redovisas kring kunskaper som framkommer i det studerade materialet vad gäller 

problemrepresentation.  Någon analys utifrån nyinstitutionell teori förekommer inte i detta 

avsnittet då problemrepresenationerna enbart kortfattat ska redogöras för, enligt WPR-

metodiken (Bacchi, 2009).  

 

Passiva försörjningsstödstagare 

En av problemrepresentationerna i de studerade lagändringarna är passiva 

försörjningsstödstagare. Med passiva försörjningsstödstagare avses arbetslösa 

försörjningsstödstagare som inte är aktiva på arbetsmarknaden och som inte aktivt försöker 

förändra sin situation. Även om lagändringarnas åtgärdsförslag skiljer sig, delar de 

problemrepresentationen. I Lag 2013:421 ämnar staten åtgärda problemet med faktiska 

insatser riktade mot populationen arbetslösa försörjningsstödstagare för att motverka att 

personer som är arbetslösa och uppbär försörjningsstöd kan göra det passivt och enbart 

frivilligt ta emot arbetsmarknadsinsatser från Socialtjänsten. Förändringen i Lag 2013:421 

kan belysas utifrån aktivering som åtgärd; försörjningsstödssystemets arbetsmarknadsinsatser 

riktad mot arbetslösa. (Johansson & Hornemann Møller, 2009). Det förekommer tvingande 

och disciplinerande moment gentemot den arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, såtillvida 

att det inte är helt frivilligt att avstå från kompetenshöjande insatser utan det blir något för 

socialtjänsten att begära.  

 
Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 

nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte 

har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. (Lag 2013:421 1 st). 

 

I Lag 2016:654 är det bakomliggande problemet detsamma även om åtgärden är annorlunda. 

Här är åtgärden snarare att för såväl som för den enskilde som för socialtjänsten att förtydliga 

vad den enskilde har för aktiveringskrav på sig för att ha rätt till försörjningsstöd.  

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt 

första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns 

godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte 

står till arbetsmarknadens förfogande (Lag 2016:654 2 st). 
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Vad som föranleder problemrepresentationen är just hur åtgärderna framställs i lagändringen. 

Båda lagändringarnas åtgärder belyser på olika vis aktivering som en lösning på det 

konstruerade problemet ”passiva försörjningsstödstagare som inte är aktiva på 

arbetsmarknaden och som inte aktivt försöker lösa sin situation”. Då lösningen i lagförslagen 

är aktivering av försörjningsstödstagare ligger problemet att finna i dess dikotomi, passivitet 

hos försörjningsstödstagare. Förändringen i Lag 2016:654 innebär inga faktiska åtgärder 

gentemot arbetslösa försörjningsstödstagare men ändringen i lagen visar ett 

aktiveringspolitiskt resonemang likt det Junestav (2007) beskriver var statens önskan redan 

under 2000-talets början när Socialtjänstlagen reformerades. Det syns dels utifrån att närmare 

koppling mellan Socialtjänstlagen och arbetsmarknadspolitiken görs i båda lagändringarna 

och dels att åtgärden ska syfta till att tydliggöra att det enbart är de aktiva och ansvarstagande 

arbetslösa försörjningsstödstagarna som har rätt till försörjningsstöd.  

 

Hur arbetslösa försörjningsstödstagare ska hanteras organisatoriskt  

Den andra problemrepresentationen som identifierades är hur arbetslösa 

försörjningsstödstagare ska hanteras organisatoriskt. Åtgärderna som föreslås i lagförslagen 

läggs på kommunalnivå och organisatoriskt faller det på socialtjänsten. Utifrån det innebär 

lagförslagen en decentralisering av arbetsmarknadspolitiska frågor och ett skifte i 

ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Genom båda lagförslagen 

framkommer det att arbetslösa försörjningsstödstagare är ett problem som är för socialtjänsten 

att åtgärda. Problemrepresentationen framkommer eftersom åtgärden görs via Socialtjänstens 

styrande lagstiftning. På så vis blir passiva arbetslösa försörjningsstödstagare ett problem som 

ska organiseras och lösas av socialtjänsten. Sedan mitten av 1990-talet har svenska kommuner 

i större utsträckning övertagit ansvaret från Arbetsförmedlingen för att sysselsätta arbetslösa 

försörjningsstödstagare. Det blir således också en skillnad mellan personer som är arbetslösa 

och uppbär försörjningsstöd och personer som är arbetslösa och kan försörja sig via 

socialförsäkringssystemet och/eller A-kassan (Ulmestig & Salonen, 2004). Skillnaden består 

både i det organisatoriska ansvaret för den arbetslösa och i de krav som ställs på den 

arbetslösa.  

 

7.2.2 Produktionsplats  

I detta avsnitt kommer empiri och analysen av den att redovisas utifrån uppsatsens andra 

frågeställning. Problemrepresentationernas produktionsplats har ingen absolut definition som 

innebär att en plats kan pekas ut som skapare av problemrepresentationen. Istället belyser 
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produktionsplatsen vilka praktiker och processer som möjliggjort att problemrepresentationen 

vuxit fram och erhållit legitimitet (Bacchi, 2009). På så vis blir produktionsplatsen en del i att 

förstå den styrande institutionella logikens kunskapsanspråk som studeras.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

I propositionerna framhåller lagstiftaren att de kommuner som varit remissmottagare av 

lagförslagen och dess åtgärder står främst positiva inför förslagen. Anledningen till det 

kommunala stödet i åtgärdsförslagen kan framförallt beskrivas utifrån att flertalet kommuner, 

redan innan åtgärderna fastställdes i lagtext, arbetade på sådant vis som åtgärderna föreslog. 

Problemrepresentationerna och kunskaperna som styr dem är ingen nyhet i Sverige, som 

beskrivet i uppsatsens kapitel om aktivering (Sid 3). Genom att socialtjänsten är 

organisationen som ska tillämpa lagstiftningen får de också en roll i att upprätthålla 

problemrepresentationerna som lagändringarna innehåller, medvetet eller omedvetet. Genom 

propositionerna och dess förarbeten förefaller det även som att de svenska kommunerna redan 

arbetar på sådant vis som staten nu lagstiftar om. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

beskriver i sitt remissvar inför båda lagändringarna; 

 
SKL uppger vidare att många biståndstagare aktiveras via kommunerna även utan den föreslagna 

lagändringen och att det sker utifrån att de allra flesta biståndstagare vill förstärka sin anknytning till 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande. (Prop. 2012/13:94, sid 30). 

Flera instanser, däribland SKL, påpekar att lagändringen inte innebär en förändring av 

praxis eftersom dessa krav redan ställs på arbetsföra biståndstagare. (Prop. 2015/16:136 

sid 19).  

SKL är en viktig produktionsplats för problemrepresentationerna utifrån att SKL är en 

arbetsgivar- och intresseorganisation samt en medlemsorganisation för samtliga svenska 

kommuner och landsting. En del av deras uppdrag blir att lyssna på medlemmarna och verka 

för deras intressen, exempelvis hos staten och dess lagstiftande verksamhet (SKL, 2017). 

Samtidigt kan SKL:s uppdrag också belysas utifrån att det ingår i deras uppdrag att anamma 

de kunskaper och institutionella logiker som styr inom ett fält och reproducera kunskaperna 

och logikerna till medlemmarna. SKL har i rollen som intresseorganisation engagerat sig 

inom aktiveringsfältet. Sedan 2012 har SKL varje år publicerat en rapport kring de svenska 

kommunernas olika arbetsmarknadsinsatser utifrån den statistik som kommunerna rapporterar 

in till SKL. I anförandet om att åtgärderna i 4 kap 4§ SoL bör ändras framhåller lagstiftaren 
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just en av SKL:s rapporter för att belysa det arbete som kommunerna lägger ned med 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Detta kan samtidigt bero på att det är främst SKL som 

har en uppfattning kring de kommunala arbetsmarknadsåtgärdernas utformning då det fram 

till januari 2017 inte fördes någon nationell statistik kring insatsernas omfattning, utformning 

eller effekt. Även om Socialstyrelsen från och med år 2017 har gett kommuner i uppdrag att 

inkomma med viss statistik kring kommunala arbetsmarknadsenheter3 kvarstår dock 

problematiken med att det inte förekommer någon tillsynsmyndighet eller myndighet som 

samlar in kunskap om de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna eller ansvarar för 

kunskapsproduktion i området (Panican & Ulmestig, 2017). SKL står därför år 2017 relativt 

ensamma som den organisation som redovisar nationella siffror kring kommunal 

arbetsmarknadspolitik och besitter därför en makt att styra vilka kunskaper de framför kring 

aktiveringen av arbetslösa mottagare av försörjningsstöd.  

 

Överstatliga organisationer 

Sett till åtgärderna som lagförslagen lägger fram är aktivering av arbetslösa 

försörjningsstödstagare ingen åtgärd som enbart Sverige använder sig av. Utifrån ett 

europeiskt perspektiv är aktivering en av de mest framträdande politiska reformtrenderna. EU 

(Europeiska Unionen) och OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) har på internationell nivå förespråkat att dess medlemsländer ska verka för att 

modernisera sina välfärdssystem, i vilket aktivering står som det mer moderna förslaget 

(Johansson, 2009; De la Porte & Jacobsson, 2012). Varken EU eller OECD har dock någon 

möjlighet att faktiskt gå in och styra över medlemsländernas reformerande och det kan därför 

inte påvisas att EU eller OECD haft någon direkt påverkan av enskilda medlemsländers 

reformer inom socialpolitiken (De la Porte & Jacobsson, 2012). Samtidigt är Sverige som 

medlemsland delaktiga i EES (European Employment Strategy) som idag ingår som en pelare 

i Lissabonstrategin och således också ingår i EU:s tillväxtplan för år 2020. Utifrån 

socialpolitiska mål hade EES bland annat som delmål att 25% av långtidsarbetslösa i 

medlemsländer ska aktiveras till år 2010 (De la Porte & Jacobsson, 2012). Att hänvisa till 

EES och de åtaganden som där förekommer kan vara en möjlighet för svenska staten att skapa 

legitimitet för ett lagförslag som är i linje med den policyram som EES satt upp. I 

departementspromemorian och i den statliga utredningen diskuteras åtgärdsförslagen utifrån 

internationella perspektiv. I DS 2012:26 framhåller författarna att de åtgärdsförslag som 
                                                
3 Svenska kommuner ska från och med januari 2017 månadsvis lämna statistik till Socialstyrelsen utifrån 
vilka kommunala arbetsmarknadsverksamheter klienter deltagit i (HSLF-FS 2015:30).  
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utreds inte påverkar EU-samarbetet. Det framförs också liknelser mellan de föreslagna 

åtgärderna och övriga länders socialpolitiska åtgärder, framför allt USA och den kombination 

av aktivering och finansiella incitament som författarna menar förekommer i USA (DS 

2012:26). De la Porte & Jacobsson (2012) menar att överstatliga organisationer och direktiv, 

så som EES, just kan behandlas som aktörer som påverkar diskursiva förändringar hos 

medlemsländerna vad gäller det social- och arbetsmarknadspolitiken. Överstatliga 

organisationer blir således en viktig produktionsplats, dels för att kunna erhålla legitimitet i 

åtgärdsförslag men också för att de kunskaper och logiker som styr på överstatlig nivå också 

kan komma att påverka enskilda medlemsländer genom de direktiv som medlemsländerna 

antar. De la Porte och & Jacobsson (2012) visar delvis detta genom att belysa hur samtliga 

medlemsländer har antagit den policydiskurs som förekommer hos EES rörande full 

sysselsättning.  

 

Staten 

Den svenska staten är den mest uppenbara produktionsplatsen, eftersom det också är där 

lagändringen utreds, diskuteras och genomförs. Lagarna har beretts av Socialdepartementet. 

Att se till staten som produktionsplats handlar dock om mer än att enbart se till vad de faktiskt 

gör; styrning genom att skapa lagar som ska följas av organisationer och individer i samhället. 

Friedland & Alford (1991) beskriver hur statens lagstiftning bör ses som mer än endast 

tekniska lösningar på materiella problem eftersom lagstiftningen innehåller förändringbara 

uppfattningar om vad staten är samt bör och kan göra.  

 Som beskrivet ovan kan SKL, utifrån dess intresse i de svenska kommunerna och 

landstingen, och överstatliga organisationer så som EU ses som aktörer som påverkat och 

styrt kunskaperna i lagändringarna, och således också den institutionella logiken. Det blir 

således en fråga för staten om legitimitet gentemot övriga organisationer i ett eller flera 

organisatoriska fält. Utifrån aktiveringsfältet kan legitimiteten ses utifrån att andra 

organisationer på fältet har anammat aktivering som en insats, så som Arbetsförmedlingen 

(Dahlstedt, 2009; Ulmestig, 2007).  Svenska staten kan också ses som inkluderade i ett 

organisatoriskt fält tillsammans med andra stater utifrån DiMaggio & Powells (1983) 

definition att de organisatoriska fälten i sin tur består av organisationer vars organisatoriska 

intention är densamma och som följer samma institutionella regler. Utifrån den beskrivningen 

kan en förståelse ges till varför den svenska staten producerar en problemrepresentation som 

innebär åtgärder likt dem som även syns i andra välfärdsstater (Hemerjick 2012). 
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7.2.3 Antaganden 

I detta avsnitt kommer empiri och analys presenteras utifrån uppsatsens första frågeställning. 

De kunskapsanspråk i form av antaganden som presenteras här förekommer i olika omfattning 

i samtliga offentliga dokument som legat till grund för studiens empiri.  

 

Ungdomar och utlandsfödda är särskilt svåretablerade på arbetsmarknaden 

Unga i åldern 18–24 år är överrepresenterade bland dem som får sin försörjning genom 

ekonomiskt bistånd och drygt hälften av de unga hade arbetslöshet som försörjningshinder. 

Även bland utrikes födda är arbetslöshet det vanligaste skälet till behov av bistånd (36 

procent) (prop.2012/13:94, sid 13). 

Redan år 1997, när den första lagen om kompetenshöjande insatser inom socialtjänsten 

infördes förekom det ett resonemang kring ungdomar och utlandsfödda som särskilt 

svåretablerade på arbetsmarknaden eftersom ungdomar och utlandsfödda var 

överrepresenterade i statistiken för försörjningsstöd utifrån sin andel av befolkningen (Prop. 

1996/97:124). Ungdomar och utlandsfödda beskrevs som homogena grupper, vilka hade låg 

utbildningsgrad och hög avsaknad av arbetsplatserfarenhet (Prop. 1996/97:124). Skillnaden 

mellan lagstiftningen i dåvarande 6 c § SoL (idag 4 kap 4§ SoL) och när den år 2013 

förändrades är att förändringen bestod i att kompetenshöjande insatser inte längre skulle riktas 

enbart mot ungdomar och de som var särskilt svåretablerade på arbetsmarknaden, så som 

utlandsfödda. Istället innebär förändringen i lagen att socialtjänsten kan hänvisa klienter till 

kompetenshöjande insatser enbart utifrån att de är arbetslösa och inte erbjudits insatser från 

Arbetsförmedlingen. Ändock består antagandet om ungdomar och utlandsfödda som särskilt 

svåretablerade på arbetsmarknaden i båda lagändringarna. Giertz (2004) lyfter bland annat 

fram utpekandet av utlandsfödda i sin avhandling för att poängtera att det inte är så lätt att 

peka på en heterogen grupp människor i samhället och enbart på vissa attribut insinuera att 

det är anledningen till att exempelvis arbetslöshet är hög inom den gruppen. Bacchi (2009) 

menar att det finns en mening med att lyfta fram kategorier i lagförslag. Kategorier av 

människor och ting är en social konstruktion och skapandet av människokategorier i en policy 

påverkar hur människor ser sig själva och andra. I samtliga fyra studerade dokument 

förekommer kategorierna ungdomar och utlandsfödda som exempel på passiva 

försörjningsstödstagare som är i särskilt behov av arbetsmarknadsinriktade insatser (se 

exempelvis DS 2012:26 sid 26 och SOU 2015:44 sid 49 & 201). 

Biståndsmottagare är oftare yngre, lägre utbildade och i större utsträckning födda 
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utomlands. Biståndsmottagarnas svagare ställning på arbetsmarknaden avspeglas också i 

att de har en längre inskrivningstid på Arbetsförmedlingen jämfört med övriga med andra 

försörjningskällor.  För att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet är det viktigt att 

arbetslösa oavsett försörjning aktivt söker arbete och att de också får det stöd och den 

hjälp de behöver för att komma in på arbetsmarknaden. (prop.2015/16:136, sid 7).  

Att lyfta fram kategorierna ungdomar och utlandsfödda verkar som syndabockar i 

lagförslagen och dess kringmaterial; ”det är dessa kategorier som belastar 

försörjningsstödssystemet”. Friedland och Alford (1991) menar också att kategorier är viktiga 

kunskapsanspråk för staten för att bibehålla makten och legitimitet. Genom liknelsen med ett 

land i krig beskriver de hur konstruktionen av ”vi och dem” är nästan lika viktigt som det 

faktiska erövrandet eftersom det är konstruktionen av fienden som får medborgarna att slåss 

för sitt land utifrån hur fienden framställs. Det nämns exempelvis inte i någon närmre 

utsträckning hur män är det vanligaste biståndshushållet enligt Socialstyrelsens statistisk 

(Socialstyrelsen, 2017). Att staten lyfter fram just ungdomar och utlandsfödda kan också 

förklaras utifrån den samhällskontext som lagarna stiftas i. Runt omkring åren 2012–2016 

befann sig den svenska staten i olika besvärliga situationer utifrån ett arbetsmarknads- och 

socialpolitiskt perspektiv. Ungdomsarbetslösheten var hög vilket härleddes till 

efterdyningarna av den ekonomiska kris som uppstod år 2008. Samma år som den 

ekonomiska krisen beslutade också regeringen sig för att recentralisera delar av 

aktiveringsåtgärderna som legat på kommunal nivå sedan 1990-talet. Detta innefattade bland 

annat ungdomar som nu återigen skulle ut på arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen och 

inte kommunen (Bergman, Bäckman & Minas, 2013). År 2010 infördes Etableringsreformen 

där även en recentralisering skedde från kommun till Arbetsförmedling gällande vissa 

nyanlända flyktingar. År 2014–2015 inträffade det som staten kom att kalla en ”flyktingkris” 

och som föranledde den svenska staten att skärpa såväl migrationslagar som social- och 

arbetsmarknadslagar (Regeringen, 2015). Den svenska regeringen som befann sig som 

minoritetsregering år 2015 träffade avtal med partier i riksdagen om en överenskommelse 

kring flera lagförändringar, där 4 kap 1§ SoL var en. Förändringen av 4 kap 1§ SoL som 

innebar ett förtydligande av vad socialtjänsten ska kräva av arbetslösa för att rätten till 

försörjningsstöd ska infinna sig gjordes således delvis med hänvisning om att det är en insats 

för att stärka nyanländas etablering i Sverige (Regeringen, 2015; prop. 2015/16:136). Det 

påtalas även i prop. 2015/16:136 att det inte förekommer något aktiveringskrav för personer 

som omfattas av Etableringslagen (2010:197), om än att det förekommer ett krav om aktivitet 

för att ha rätt till etableringsersättning som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Genom 



 

 
33 

 
 

aktiveringskravet i 4 kap 1§ SoL kan dock en nyanländ som saknar sysselsättning men har rätt 

till etableringsplan inte heller ha rätt till försörjningsstöd om hen vägrar insatser inom 

etableringsverksamheten (prop.2015/16:136). På så vis kan det förstås som att det säkerställs 

att nyanlända flyktingar som omfattas av Etableringslagen ska aktiveras för att ha rätt till 

ersättning via socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen, även om lagtexten är betydligt mer 

mild, genom att använda kan istället för ska.    

För rätt till ekonomiskt bistånd kan socialtjänsten alltså även ställa krav på att den som 

har rätt till etableringsplan också ska delta i aktiviteter enligt planen och därmed också få 

rätt till etableringsersättning. (prop.2015/16:136, sid 16.) 

Genom att staten använder sig av kategorier och namnger grupper i samhället som särskilt 

svåretablerade på arbetsmarknaden stödjer det således också problemrepresentationen om 

passiva försörjningsstödstagare som inte är aktiva på arbetsmarknaden och som inte aktivt 

försöker förändra sin situation. Det kan också vara ett sätt att legitimera hur arbetet med olika 

grupper i samhället ”flyttas runt” och organiserats olika med bara ett par års mellanrum. När 

staten kopplar samman hur det är utlandsfödda och ungdomar som framförallt är de passiva 

bidragstagarna som tynger ner den kommunala budgeten för försörjningsstöd skapas ett ”vi 

och dem” som möjliggör aktivering och skärpta krav för att ha rätt till försörjningsstöd.  

 

Krav på den enskilde leder till självförsörjande och/eller arbete 

Att frivillighet och självbestämmande är ledorden vid handläggningen av enskilda 

ärenden betyder emellertid inte att det inte går att ställa krav på den enskilde. 

(prop:2015/16:136, sid 59). 

I samtliga fyra analyserade dokument är diskussionen om krav på den enskilde som en möjlig 

väg till självförsörjning påtaglig. Delvis förs den i förhållande till den allmänna bestämmelsen 

i Socialtjänstlagen och dess styrande verksamhet; att alla insatser som beviljas utifrån 

Socialtjänstlagen ska göras utifrån den enskildes frivillighet och samtyckte. 

Tvångslagstiftning ska således inte förekomma i Socialtjänstlagen (prop. 2015/16:136) utan 

istället framför lagstiftaren inför lagändringen i 4 kap 1 & 4§§ SoL de krav som den enskilde 

kan förväntas uppnå för att ha rätt till försörjningsstöd; 

Vad gäller prövningen av om behovet av bistånd kan tillgodoses på annat sätt anges att 

om den enskilde är arbetslös, bör socialnämnden i regel kunna kräva att han eller hon står 

till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta anvisat arbete. I detta krav 
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bör också ingå att den enskilde deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. 

arbetsmarknadsutbildning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Även 

grundutbildning i svenska och s.k. arbetssökarverksamheter bör räknas hit. 

(Prop.2012/13:94, sid 9). 

Huruvida likhetstecken kan sättas mellan krav och tvång i Socialtjänstlagen är en fråga om 

retorik men det är såväl en analytisk fråga. Lagstiftaren menar i prop. 2015/16:136 att tvång 

inte hör hemma i Socialtjänstlagen utan tvångsinsatser hänvisas till särskild lagstiftning 

(lagstiftning som rör så kallad tvångsvård av vissa missbrukare och barn). För lagstiftaren är 

det således tvång när socialtjänsten fattar beslut om en insats mot den enskildes vilja. Vad 

gäller regleringen i 4 4 & 1 §§ SoL kan den enskilde välja själv om hen vill stå till 

arbetsmarknadens förfogande och även delta i aktiveringsinsatser. Om den enskilde inte står 

till arbetsmarknadens förfogande och väljer att inte delta i aktiveringsinsatser finns det stöd i 

socialtjänstlagen att helt eller delvis avslå ansökan om försörjningsstöd. Den enskilde 

bibehåller således sin möjlighet till fribestämmande men kraven som ställs upp på den 

enskilde i 4 kap 1 & 4 §§ SoL:s lagändringar innebär tvingande incitament. Om den enskilde 

vägrar att delta i kompetenshöjande insats riskerar den enskilde också att stå helt utan 

försörjning till uppehälle och andra kostnader. En anvisning till en kommunal 

aktiveringsinsats kan inte heller överklagas till förvaltningsrätten (prop. 2012/13:94) utan den 

enskilde kan enbart vända sig till Justitieombudsmannen (JO) som i syn tur granskar huruvida 

Socialtjänsten arbetar efter de lagar och regler de är skyldiga att följa. JO har bland annat 

uttalat kritik mot en stadsdelsnämnd som hänvisat en biståndssökande till aktivitet innan 

initialt beslut om bistånd fattats, vilket inte är förenligt med lagen (JO dnr 1859–2011). Krav 

på fattiga personer i Sverige är dock ingen nyhet som uppstod i samband med de studerade 

lagändringarna. Snarare har socialtjänsten en lång historia med grunder i den gamla tidens 

fattigvård som var kravfylld gentemot de fattiga (Ernlund 2014; Johansson, 2008; Ulmestig, 

2007) Kravet att söka arbete har sedan 1800-talet haft en stark koppling till det som idag heter 

försörjningsstöd och är snarare förknippat med moraliska förpliktelser om att ”ge något för att 

få något” gentemot de fattiga än förhoppningen att ökade krav ska leda till självförsörjning 

(Stenberg & Brännström, 2009). Från början av 2000-talet har de socialpolitiska frågorna om 

ekonomiskt bistånd i Sverige fått en starkare anknytning till den gamla fattigvården i och med 

den stegrande aktiveringspolitiska trenden i fältet (Nybom 2012; Panican & Ulmestig 2017). 

Att det just förekommer en historisk kontext till att det finns krav på försörjningsstödstagare 

framförs också i de fyra studerade dokumenten. Bland annat framförs det i prop. 2015/16:136 

att försörjningsstöd inte var kravlöst ens år 1982 när Socialtjänstlagen infördes i Sverige. Det 
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framfördes även då, resonerar lagstiftaren i prop. 2015/16:136, att det är befogat att den 

sökande aktivt gör vad hen kan för att närma sig egen försörjning, även om 

biståndsparagrafen i lagen då var mer skriven utifrån den sökandes rättigheter och inte 

skyldigheter (prop. 2015/16:136).  

Det finns alltså redan från SoL:s ikraftträdande 1982 ett arbetskrav beträffande den som är 

arbetsför och kan beredas lämpligt arbete. I förarbetena anförs dock att det, liksom i SoL:s 

föregångare, bör gälla vissa begränsningar i arbets- och självförsörjningskravet. En person 

bör vara berättigad till ekonomiskt bistånd i vissa fall då arbetsförmågan inte utnyttjas om 

han eller hon av hälsoskäl helt eller delvis bör avhålla sig från arbete.  (Prop. 2015/16:136, 

sid 12). 

Även i prop. 2012/13:94 görs historiska tillbakablickar till tidigare lagstiftning och dåtidens 

resonemang kring krav och aktiveringsåtgärder (se exempelvis prop. 2012/13:94 sid. 31–32). 

De historiska tillbakablickarna som görs blir ett sätt för staten att fastslå antagandet om hur 

krav på den enskilde leder till självförsörjning som en kunskap och en redan implementerad 

sanning. Det blir således också ett sätt för staten att öka sin legitimitet i frågan genom att 

påtala att de fortsätter på samma väg som tidigare lagstiftning gjort. I både prop. 2015/16:136 

och prop. 2012/13:94 och dess förarbeten lyfter staten också fram hur vanligt det är med 

aktiveringsåtgärder i de svenska kommunerna. I prop. 2015/16:136 görs det genom att påtala 

en webbenkät som i samband med den offentliga utredningen (SOU 2015:44) skickats ut till 

svenska kommuner där merparten svarat att det ställs aktiveringskrav i olika omfattning på 

personer som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. I prop. 2012/13:94 hänvisas det 

till kartläggningar som SKL gjort kring de aktiveringsinsatserna som finns i svenska 

kommuner. Genom att lyfta fram hur vedertaget aktiveringskrav på arbetslösa är i 

propositionernas förarbeten skapas legitimitet i frågan och antagandet om att krav på den 

enskilde leder till självförsörjning slipper konkurrens och ifrågasättande. Det möjliggör att 

antagandet befästs som ett kunskapsanspråk. Att svenska staten framlägger att krav på den 

enskilde är en möjlighet för självförsörjning kan framstå som ologiskt, eftersom det saknas 

effektstudier som stöd för antagandet. Jag menar dock att det inte är det. Det viktiga för staten 

i framförandet av krav på den enskilde är inte huruvida den enskilde faktiskt kan erhålla 

arbete på sådant vis eller inte. Det viktiga för staten är att upprätthålla det kunskapsanspråk 

som det innefattar. Att socialpolitiken upprätthåller detta kunskapsanspråket är viktigt delvis 

för hur organiseringen kring arbetslösa försörjningsstödstagare ser ut men också för att 

bibehålla makt och legitimitet. Den styrande institutionella logiken som finns inom 
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aktiveringsfältet bibehåller sin makt genom sina kunskapsanspråk och att de befästs genom 

lagar och offentliga dokument som sanningar. På så vis blir också den styrande institutionella 

logikens kunskapsanspråk normerande.  

 

Arbetsmarknadspolitiken är en kommunal fråga för socialtjänsten.  

I föregående del om krav på den enskilde beskrevs det kort hur kraven på arbetslösa 

försörjningsstödstagare om att söka jobb och göra vad en kan för att blir självförsörjande är 

krav som inom socialpolitiken har anor från 1800-talet. Fram till 1990-talet innebar detta 

främst att den arbetslöse vände sig till Arbetsförmedlingen om än att socialtjänsten bedömde 

huruvida den arbetslöse kunde försörja sig på annat vis än med den dåvarande socialhjälpen. I 

och med aktiveringens ökade inflytande i den svenska socialpolitiken under slutet av 1990-

talet skedde dock en förändring i den tidigare organiseringen av arbetslösa 

försörjningsstödstagare (Junestav, 2004; 2007). Att kommunerna fick till uppgift att 

tillhandahålla sysselsättning och arbeta ut personer i arbete är en förändring som också skedde 

relativt fort i Sverige. År 1980 skrev Regeringsrätten och Socialstyrelsen att de arbetslösa inte 

är kommunernas skyldighet (Salonen & Ulmestig, 2004). I de analyserade dokumenten 

rörande lagändringen i 4 kap 4§ SoL resonerar staten utifrån att socialtjänstens arbete 

samverkar med arbetsmarknadspolitiken.  

Målsättningen med det sociala arbetet för personer med ekonomiskt bistånd är i de flesta 

fall att på olika sätt öka möjligheterna för dessa att få ett arbete. Socialtjänstens arbete 

samverkar därför med arbetsmarknadspolitiken. (…) Det är samtidigt viktigt att 

socialtjänsten har tillgång till nödvändiga redskap för att kunna hjälpa den enskilde i detta 

arbete. (Prop. 2012/13:94, sid 31). 

Detta håller även lagstiftaren fast vid i propositionen rörande lagändringen av 4 kap 1§ SoL;  

Det stadgas i 4 kap. 4 § första stycket SoL att socialnämnden får begära att den som får 

försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Härigenom har Regeringen velat tydliggöra att 

socialtjänsten ska arbeta med aktiva insatser som syftar till att stärka ställningen på 

arbetsmarknaden för alla biståndstagare som är i behov av det. (Prop. 2015/16:136, sid 9). 

Lagstiftaren framhåller i båda de studerade propositionerna och dess förarbeten att det 

utökade kommunala ansvaret på arbetsmarknadsfrågor inte innebär någon inskränkning i 

Arbetsförmedlingens uppdrag eftersom de kommunala kompetenshöjande insatserna inte har 
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samma utformning som Arbetsförmedlingen. Exempelvis får kommunerna inom ramen för 

insatserna inte erbjuda arbetsmarknadsutbildningar (Prop. 2012/13:94). I dokumenten rörande 

lagändringen i 4 kap 1§ SoL diskuteras också socialtjänsten kontra Arbetsförmedlingens 

ansvar och organisering. Här förs även ett resonemang kring likheterna mellan 

Socialtjänstlagens praxis samt Arbetslöshetsförsäkringen. Ett uttalat mål från lagstiftaren är 

att Socialtjänstlagen och socialtjänsten ska närma sig arbetsmarknadspolitisk lagstiftning och 

organisering vad gäller arbetslösa försörjningsstödstagare och den offentliga utredning som 

låg till grund för proposition 2015/16:136 beskriver även det som ett av direktiven (SOU 

2015:44).  

Utgångspunkten för utredningen har varit att det i så stor mån som möjligt ska gälla 

samma krav och uppföljning för samtliga arbetslösa oavsett försörjningskälla. (Prop. 

2015/16:136, sid 29). 

Målsättningen med att det ska föreligga samma krav på arbetslösa oavsett försörjningskälla 

innebär ett ställningstagande från lagstiftarens sida. Det har i SOU 2015:44 gjorts en 

kartläggning som visar att socialsekreterare i sex studerade kommuner bedömer rätten till 

försörjningsstöd efter den praxis som bland annat förekommer i Socialstyrelsens allmänna råd 

(2013). Praxisen utgår från att arbetslösa personers rätt till försörjningsstöd bedöms på samma 

grunder som personer som erhåller ersättning från A-kassan. Det är också denna praxis som 

det nu lagstiftas om, för att rätten till försörjningsstöd för arbetslösa personer ska bedömas 

likvärdigt som rätten till A-kassa eller andra socialförsäkringsförmåner. En medföljande 

konsekvens av att socialtjänsten ska bedöma rätten till bistånd likt A-kassan och 

Arbetsförmedlingen bedömer rätten till ersättning är att socialtjänstens handlingsutrymme 

inskränks och det kommunala självstyret påverkas.  

Förslaget om ett förtydligande av kraven på biståndssökande i SoL innebär en viss 

inskränkning i den kommunala självstyrelsen genom att det lagfästs vilka krav som ska 

ställas på en person som är arbetsför och oförhindrad att arbeta och som ansöker om 

ekonomiskt bistånd. (SOU 2015:44, sid 240).  

Att arbetsmarknadspolitiska åtgärder delvis ålagts kommunerna ska inte belysas som något 

som kommunerna upplever som negativt eller som en börda. På 1990-talet, innan 6 c§ i SoL 

infördes, fanns en praxis kring kommunala arbetsmarknadsverksamheter, eftersom 

kommunerna upplevde en frustration över det stigande antalet arbetslösa som sökte 

försörjningsstöd (Junestav, 2007). Likaså är fallet i de studerade lagändringarna; 
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kommunernas praxis har föregått lagstiftningen. Detta framförs också av flera remissinstanser 

inför de studerade lagändringarna, däribland SKL och flertalet kommuner (Prop. 2012/13:94). 

Det kommunala intresset för lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärder kontra statens intresse i 

frågan kan dock anses ha olika bakgrund. I de studerade dokumenten framför flera kommuner 

kritik gentemot Arbetsförmedlingen och det svåra samarbetet med den statliga myndigheten 

(SOU 2015:44, DS 2012:26). Likväl beskriver Hornemann Møller & Johansson (2008) att 

kommunerna tog ett aktivt ansvar under mitten av 1990-talet för arbetsmarknadspolitiska 

frågor eftersom den kommunala budgeten blev starkt drabbad i 90-talets ekonomiska kris som 

innebar en ökad andel arbetslösa samt ökad andel försörjningsstödstagare. På liknande vis 

reagerade även kommunerna under början av 2000-talet när staten recentraliserade det 

arbetsmarknadspolitiska arbetet med ungdomar vilket innebar att den statliga ersättningen för 

kommunala arbetsmarknadsinsatser drogs in. Kommunerna vände sig istället bland annat till 

EU och dess strukturfonder för att söka medel till sina kommunala arbetsmarknadsprogram 

(Bergmark, Bäckman och Minas, 2013). Det kommunala intresset för att bibehålla 

arbetsmarknadspolitiska verksamheter lokalt kan också förstås utifrån en strävan att medvetet 

eller omedvetet upprätthålla den fattigvårdskontext som ligger förankrad i socialtjänstens 

praktiska arbete med försörjningsstödstagare. Ulmestig (2007) menar att den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken styrs av en fattigvårdslogik där aktiveringen av arbetslösa 

försörjningsstödstagare görs bland annat utifrån olika kunskapsanspråk om besparing. Vad 

gäller det statliga intresset att bibehålla kommunen som en aktör inom aktiveringsfältet kan 

det delvis bero på ett styrningsförfarande vad gäller organiseringen av försörjningsstödstagare 

och en statlig vilja att decentralisera aktiveringen av försörjningsstödstagare. Genom att påtala 

att likheterna mellan olika arbetsmarknadslagstiftningar och Socialtjänstlagen tydliggör staten 

att socialtjänsten ska arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor. Friedland & Alford (1991) 

menar också att kunskaper inom styrande institutionella logiker har sin främsta makt genom 

att de försvaras politiskt, likt antagandet om att socialtjänsten ska arbeta med 

arbetsmarknadspolitiska insatser. På så vis förankras också det decentraliserade praktiska 

arbetet med arbetslösa försörjningsstödstagare i kommunerna. Genom att hänvisa till tidigare 

praxis inom socialtjänsten och således också påtala att lagändringen i praktiken inte innebär 

någon närmre förändring för vare sig klienter eller yrkesverksamma innebär samtidigt en 

normering av kommunal aktivering och tillhörande växande krav på den enskilde. Staten 

framför också att en önskad effekt av lagändringen i 4 kap 1§ SoL är att just 

arbetsmarknadskravet ska vinna ökad legitimitet.  
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Det blir tydligare för den biståndssökande, det skapar legitimitet och tillit till systemet, 

det understryker att kraven är viktiga och bidrar till en enhetlig rättstillämpning. (prop. 

2015/16:136 sid 1).  

Bibehållandet av aktiveringskrav inom socialtjänstens hantering av arbetslösa 

försörjningsstödstagare och förstärka den, med att i lagen förtydliga kraven på vad som gäller 

för att erhålla försörjningsstöd, blir också en fråga om konkurrens mellan organisationerna 

som befinner sig i aktiveringen som organisatoriskt fält, exempelvis Arbetsförmedlingen och 

socialtjänsten. Att enbart hänvisa till att rätten till försörjningsstöd ska följa 

arbetsmarknadspolitiska principer via förändringarna i 4 kap 1 och 4 §§ SoL blir en enkel 

beskrivning på en komplex fråga och belyser delvis vad Junestav (2007) menar är ett 

regimskifte inom social- och arbetsmarknadspolitiken när aktivering institutionaliseras. 

Socialtjänsten har blivit en än mer viktig aktör inom arbetsmarknadspolitiken vilket inte 

enbart ska ses utifrån att det är en organisation likt de andra inom arbetsmarknadspolitiken 

som nu tar ett ökat ansvar i frågan. Att socialtjänsten blivit en viktigare aktör inom det 

arbetsmarknadspolitiska fältet bör också belysas utifrån socialtjänstens historiska koppling till 

socialpolitiken och att socialtjänsten genom aktiveringspolitiska åtgärder också tar ett steg 

bort från socialpolitiken. Socialtjänsten som organisation förändras i förhållande till andra 

organisationer inom det aktiveringspolitiska fältet, genom de styrande institutioner som råder 

på fältet. När aktiveringspolitiken institutionaliseras och erhåller stark legitimitet inom det 

aktiveringspolitiska organisatoriska fältet, vilket den gjort genom lagstiftning och åtgärder 

sedan 1990-talet, tenderar organisationer som agerar inom ett gemensamt fält att likrikta sig 

och anpassa sig (DiMaggio & Powell 1983). Friedland & Alford (1991) menar att den 

organisatoriska likriktning som sker på ett organisatoriskt fält beror på de institutionella 

logikerna som finns på fältet. Den uttryckta viljan från lagstiftaren är just att det ska råda en 

samstämmighet kring rätten till försörjningsstöd och rätten till A-kassa genom lagändringen i 

4 kap 1§ SoL, det kan också beskrivas utifrån att organisationerna i det aktiveringspolitiska 

fältet likriktar sig.  
Genom införandet av bestämmelsen tydliggörs också att det ska råda samstämmighet 

mellan villkoren i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF, och 

förutsättningarna för rätt till bistånd enligt SoL (Prop.2015/16:136, sid 19). 

Socialtjänstlagen är enligt lagstiftaren en rättighetslag och staten framhåller i båda 

lagändringarna att försörjningsstöd en rättighet för personer som står utan annan försörjning 

till uppehälle och andra skäliga kostnader (Prop. 2012/13:94; prop.2015/16:136). 
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Försörjningsstöd ska således inträda först när alla andra möjligheter, så som A-kassa, är 

uttömda och det yttersta skyddsnätet i välfärden kvarstår (Socialstyrelsen, 2013). Genom 

aktiveringspolitiken institutionaliseras hos socialtjänsten via lagstiftning byts rättigheter ut 

mot skyldigheter för enskilda personer genom att olika rekvisit ställs upp som en standard för 

alla kommuner att bedöma rätten till försörjningsstöd. Genom aktiveringspolitiska åtgärder 

omdefinierar den svenska staten medborgares rättigheter till skyldigheter för att i demokratins 

anda skapa autonoma samhällsmedborgare som inte belastar välfärdsystemet (Dahlstedt, 

2009; Johansson, 2007). Även socialtjänstens handlingsutrymme inskränks också såväl som 

det kommunala självstyret till förmån för en central styrning. Samtidigt som det sker en 

central styrning i hur rätten till försörjningsstöd ska bedömas och kring aktiveringsinsatser för 

arbetslösa försörjningsstödstagare sker också en decentralisering i form av vart 

aktiveringsinsatser ska genomföras, eftersom det genom de analyserade lagändringarna blivit 

ett utökat ansvarsområde för den kommunala socialtjänsten i förhållande till tidigare 

organisering av arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetslösa personer.  

 

Arbetslöshet är ett individuellt problem som den enskilde bär ansvar likväl som skuld över. 

Det är viktigt att den enskilde själv behåller ansvaret för sin situation och att 

socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla hans eller hennes egna resurser. (SOU 

2015:44, sid 15).  

 

Det sista antagandet som kommer redogöras för i den här uppsatsen är också det som starkast 

återkommer i samtliga fyra dokument och som även i viss utsträckning redan diskuterats i de 

tre tidigare antaganden. Individualisering inom socialpolitikens aktiveringsfält är något som 

ofta belyses inom forskningen (se exempelvis Ernlund, 2014; Dahlstedt, 2009; Junestav 2007; 

Panican & Ulmestig, 2017). Arbetslöshet som en individuell och inte strukturell fråga har 

dock i de fyra analyserade dokumenten två delar; å ena sidan beskrivs individuella åtgärder 

som svaret på problemet med arbetslösa försörjningsstödstagare. Å andra sidan handlar det 

om hur individualiseringen av arbetslöshet innebär en förskjutning av ansvar och skuld på 

individen själv. Här tydliggörs också ett mönster mellan de två olika lagändringarna. I 

lagändringen rörande 4 kap 4§ SoL beskrivs individualiseringen som en närmast ideologisk 

fråga där individuella insatser presenteras som den enda lösningen för att minska andelen 

arbetslösa försörjningsstödstagare (jmf prop.2012/13:93). Staten framför att genom anpassade 

kommunala arbetsmarknadsinsatser efter individuella behov, ska den enskilde komma ur 

bidragsberoende och närma sig arbetsmarknaden vilket förstås utifrån hur regeringen 
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beskriver syftet med lagändringen i 4 kap 4§ SoL kring kompetenshöjande insatser.  

I propositionen föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att 

stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom 

arbete samt utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja 

biståndsmottagare till egen försörjning. (Prop. 2012/13:94, sid 1). 

Det förs även resonemang om att det åligger den enskilde själv att aktivt ta ansvar för sin 

situation och göra vad hen kan för att bli självförsörjande. Vad gäller lagändringen i 4 kap 1§ 

SoL är snarare hela lagändringen skriven utifrån att förtydliga den enskildes skyldigheter och 

ansvar. Detta gäller såväl i förhållande till socialtjänsten men också i samhället i stort.  

Av den tidigare framställningen avseende gällande praxis i fråga om ekonomiskt bistånd 

framgår att en biståndssökande som utan godtagbart skäl t.ex. vägrar att ta anvisat arbete, 

helt eller delvis kan nekas bistånd. Detta ska emellertid inte uppfattas som en sanktion 

utan som ett avslag på grund av att den enskilde inte uppfyllt det grundläggande kravet 

för att få bistånd. (Prop. 2015/16:136, sid 23). 

 

Att det synliggörs två olika riktningar vad gäller individualiseringen i de studerade 

lagförslagen kan förklaras utifrån att de åtgärder som presenteras i lagförslagen skiljer sig åt. I 

4 kap 4§ SoL är det just kommunala arbetsmarknadsåtgärder som presenteras, varför också 

lagstiftaren lägger emfas på vikten av åtgärderna som en lösning på arbetslöshet hos 

försörjningsstödstagare, på så vis förstärks också legitimiteten i förslaget. I 4 kap 1§ SoL är 

åtgärden just att förtydliga de krav som varit praxis inom socialtjänsten i flera års tid. Dessa 

krav är riktade just mot de enskilda individerna som är arbetslösa och söker försörjningsstöd. 

Med följande krav kommer också ansvar. När kraven och ansvaret beläggs på en person som 

inte kan fullfölja det som förväntas kan det också innebära att skulden hänvisas till den 

enskilde. Det uppstår också en dikotomi kring den enskildes ansvar; välfärdssamhällets 

ansvar. Genom att påtala att det är individen som har ansvar för vad hen företar sig och 

således om hen gör ”rätt” och får bistånd, påtalar lagstiftaren också att staten/kommunen står 

utan ansvar för uteblivet bistånd. Om individen inte tagit sitt ansvar, fullföljt sina 

skyldigheter, kan hen inte heller förvänta sig några pengar. Det är inte lagstiftarens, eller 

kommunens, ansvar. Det är individen själv som bestämmer om hen vill göra rätt och få 

bistånd eller leva utan pengar. Detta synliggörs även genom lagstiftarens resonemang kring att 

lagstiftningen ska bli tydligare än tidigare och på så vis kommer den enskilde förstå sina 

skyldigheter och inte heller överklaga beslut om ekonomiskt bistånd;  
Ett tydliggörande av kraven kan vidare leda till färre diskussioner kring kravställandet 
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och därmed ett ökat fokus på socialtjänstens kärnuppgifter. Genom att det i lagen 

tydliggörs vad som förväntas av den enskilde kan även antalet överklaganden till 

förvaltningsrätten påverkas så att färre beslut kommer att överklagas. (Prop. 2015/16:136, 

sid 24).  

Incitamenten för individualisering ska dock inte enbart beskrivas i problematiska termer. En 

individualiserad social- och arbetsmarknadspolitik beskrivs inom forskningen oftast som en 

positiv tanke som i praktiken inte fått det utslag som eftersträvas (Panican & Ulmestig, 2017). 

Att individuella insatser skräddarsys efter den enskildes behov, så långt det går, bör innebära 

en ökad möjlighet för den enskilde att närma sig arbetsmarknaden.  Det saknas dock 

vetenskapliga studier utifrån svenska förhållanden som kan belägga det (Panican & Ulmestig, 

2017). Att aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare inte underlättar att 

försörjningsstödstagare kommer ut i arbete kan dock bero på lokala företeelser eftersom det är 

oklart huruvida lagstiftarens avsikter om individuella insatser efterlevs inom kommunala 

aktiveringsinsatser (Panican & Ulmestig, 2017). Dahlstedt (2009) menar att det har skett en 

förändring i den politiska diskussionen kring social- och arbetsmarknadspolitik som även kan 

urskiljas i detta kunskapsanspråk som återfinns i de studerade dokumenten. Dahlstedt (2009) 

menar att de politiska resonemangen har gått från ”full sysselsättning” till ”full 

anställningsbarhet”. Inom den arbetsmarknadspolitiska diskussionen har det sedan 1990-talet 

mer och mer kommit att handla om hur individer gör sig till aktiva subjekt på 

arbetsmarknaden, snarare än att tala om arbete som en social rättighet i samhället. Genom att 

förskjuta kunskapsanspråket till en individnivå (den enskilde ska anstränga sig för att komma 

ut på arbetsmarknaden) förloras också synen på arbetsmarknaden och arbetslösheten i Sverige 

som en strukturell och kollektivistisk fråga (Panican & Ulmestig, 2017) McDonald & 

Marston (2005) som studerat aktivering i västerländska välfärdsstater menar att 

aktiveringspolitiken fått arbetslöshet att innebära mer än att enbart vara utan jobb; det blir en 

identitet, skapad genom sociala relationer (McDonald & Marston, 2005). Arbetslösheten blir 

också en moralisk identitet som kräver den arbetslöse på korrigering och förbättring. I den 

moraliska identiteten ligger också en föreställning om att ett beroende av arbetsmarknaden 

värderas högre genom att det ger frihet. Beroende till staten i form av ekonomiska bidrag och 

ersättning ses som en personlig defekt som den enskild själv bär skuld över (McDonald & 

Marston, 2005).  

Vidare anges att för yngre människor är det särskilt olyckligt att fastna i ett passivt 

socialbidragsberoende och för att bryta en sådan utveckling bör socialtjänsten ha 

möjlighet att ställa vissa krav i syfte att få ut en sådan person på arbetsmarknaden eller in 
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på en lämplig utbildning som gör honom eller henne bättre rustad att i framtiden försörja 

sig själv. (Prop.2012/13:94, sid 14). 

Det staten framför genom kunskapsanspråk så som det redovisas under detta avsnitt blir en 

fråga om ”hjälp till självhjälp” där det egentliga syftet är att aktivera den arbetslöse 

försörjningsstödstagaren så hen själv kan ordna upp sitt liv. Detta är en förändring som 

uppstått i och med att aktiveringen och aktiveringspolitiken stegvis tagit fäste i Sverige. 

Lagändringar av det slag som analyserats i den här uppsatsen innebär en förändring i 

samhällskontraktet mellan stat och medborgare omdefinierar vad det innebär att vara 

medborgare i och med att aktiveringspolitiken inneburit en ökad individualisering där 

rättigheter byts ut mot skyldigheter (Johansson, 2001; Junestav, 2007; Óskarsdóttir, 2007).  

7.2.4 Tystnader 

I detta avsnittet kommer empiri och analys presenteras utifrån uppsatsens tredje 

frågeställning. Tystnaderna baseras på de antaganden som beskrivits i ovanstående avsnitt. 

Tystnaderna kan beskrivas som antagandenas motsatser; det som beskrivs som antaganden 

innebär samtidigt att något annat inte lyfts fram som dess motsats.  På så vis är det viktigt att 

lyfta fram även tystnader och belysa vad som inte nämns, eller nämns utan att bemötas, i de 

analyserade dokumenten eftersom tystnaderna ger utrymme för kunskaperna i de analyserade 

dokumenten att dominera (Jmf. Bacchi, 2009). Tystnaderna blir således en möjlighet att 

kritiskt analysera de problemrepresentationer, produktionsplatser och antaganden som 

identifierats som kunskaper i lagtexterna.  

 

Effekterna av aktiveringsinsatser och krav på klienter som uppbär försörjningsstöd 

Effekterna av aktiveringsinsatser och ökade krav på klienter som uppbär försörjningsstöd är 

en tystnad i de analyserade lagändringarna och dess förarbeten då de effektstudier som finns 

om aktiveringsinsatser inte lyfts fram, inte heller efterfrågas den typen av statistik av 

lagstiftaren. Att olika former av krav skulle leda till att den enskilde lämnar 

”bidragsberoendet” (prop. 2012/13:94) och kommer ut på arbetsmarknaden saknar 

vetenskapligt stöd, åtminstone vad gäller i svensk kontext. Ulmestig och Panican (2017) 

beskriver i en kunskapsöversikt att aktivering och aktiveringspolitiken är i behov av 

effektstudier. Den senaste effektstudien som gjordes på området gjordes år 2012, därefter har 

det främst gjorts mindre effektstudier. De få effektstudier som finns visar vissa små positiva 

effekter vad gäller självförsörjning på individnivå i förhållande till krav att delta i kommunala 

aktiveringsinsatser (Ulmestig och Panican, 2017). På det stora hela är dock 
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aktiveringsområdet fortfarande i stort behov av effektstudier för att det med tydlighet ska 

kunna påvisa att krav på enskilda leder till självförsörjning. Det lyfts även fram i 

propositionernas förarbeten att det saknas effektstudier och en sammanhållen kunskap kring 

de olika kommunala aktiveringsinsatserna i Sverige (se exempelvis SOU 2015:44, sid 59; DS 

2012:26 sid 89). Samtidigt lyfter förarbetena också upp andra studier, så som kartläggningar 

av hur socialtjänsten arbetar utifrån praxis vad gäller aktiveringskrav (SOU 2015:44). I 

propositionerna förekommer det dock ingen hänvisning till avsaknaden av effektstudier och 

sammanhållen kunskap. Inte i någon av lagändringarna, eller dess förarbeten lyfts studier 

fram som har en kritisk inställning till aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare.  

Istället tas det fasta på SKL:s kartläggning av hur många kommuner som har 

kompetenshöjande insatser (Prop.2012/13:94) eller studien om socialtjänstens arbete utifrån 

gällande praxis (Prop. 2015/16:136). 

 

Vad hände med resten av välfärdssystemet?  

När socialtjänsten i större utsträckning har hand om den arbetslöses försörjning så väl som 

den arbetslöses insatser för att komma ut i arbete, vad kan det komma att innebära för 

resterande välfärdssystem så som Arbetsförmedlingen? Just spänningen mellan den statliga 

arbetsmarknadspolitiken och den kommunala arbetsmarknadspolitiken är något som belyses i 

såväl prop. 2012/13:94 och prop.2015/16:136. I båda propositionerna (2012; 2015) beskrivs 

den kommunala frustrationen i bristande samverkan med den statliga myndigheten och att 

klienter hamnar mellan stolarna. Kommuner så som Växjö kommun och Trelleborgs kommun 

har också påtalat hur de vill ta över Arbetsförmedlingen eftersom de menar att kommunen har 

bättre möjligheten att skräddarsy de arbetsmarknadsinsatser som behövs på lokal nivå 

(Smålandsposten, 2014; Trelleborg kommun, 2014).  

 Under finanskrisen 2008 och framåt skärptes flera av kraven för att ingå i de olika 

välfärdsystemen; bland annat blev det svårare att få sjukersättning eller bibehålla sjukpenning, 

vilket i sin tur innebar att personer förlorade inkomst och plötsligt registreras som arbetslös 

om inte jobbmöjligheter uppstod (Bergmark, Bäckström & Minas, 2013). Det förekom också 

2007 flera beslut på statlig nivå som innebar sänkt A-kasseersättning för många och höjd 

medlemsavgift i A-kassan vilket innebar en sänkning i medlemsantal (Bergmark, Bäckström 

& Minas, 2013). När fler personer än tidigare i högre utsträckning söker försörjningsstöd och 

uppbär det under en längre tid blir aktiveringskravet och tillhörande sanktioner en lösning för 

att handskas med förändringen (Nybom 2011, 2012). Broström (2015) påpekar hur de statliga 

trygghetssystemen sedan 1990-talet har kommit att försämras vilket har påverkat att andelen 
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arbetslösa försörjningsstödstagare ökat. Samtidigt innebär den aktivering som innefattas av 4 

kap 4 § SoL ett uttryck för en nedmontering av välfärdsstaten (Broström, 2015). Att det skulle 

finnas en annan möjlighet, än socialtjänsten, i fråga om välfärdsstatens organisering av 

arbetslösa försörjningsstödstagare, diskuteras inte av lagstiftaren i de analyserade 

dokumenten, varför det blir en tystnad.   

 

Arbetslöshet som strukturell fråga  

Prop. 2012/13:94 beskriver hur enskilda personer genom att stå till arbetsmarknadens 

förfogande kan öka möjligheterna till självförsörjning. Bland annat genom att delta i 

arbetsmarknadsinriktade insatser, så som kommunala aktiveringsinsatser. Vad som inte 

beskrivs är en bredare samhällsbild av hur arbetsmarknaden såg ut i Sverige under det året 

som lagförändringen antogs. När regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen den 13:e 

mars 2013 befann sig Sverige i efterdyningarna av en finanskris som hade inneburit ökad 

arbetslöshet.  Under de kommande åren efter finanskrisen minskade inte arbetslösheten till de 

nivåer som varit innan finanskrisen vilket kan förklaras med att behovet av arbetskraft 

minskade (SCB, 2012). SCB (2012) rapporterade år 2012 att behovet av utbildad arbetskraft 

förvisso förväntas att öka fram till år 2030, dock inte i samma omfattning som tillgången på 

arbetskraft. Det ska också påpekas att det är främst utbildad arbetskraft som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Att lagstiftaren således inte belyser att det rent strukturellt på 

arbetsmarknaden finns ett glapp mellan tillgång och efterfrågan utan istället väljer att 

poängtera den enskildes ansvar och skyldigheter blir en tystnad. 

 När prop. 2015/16:136 lades fram 2016 hade efterfrågan på arbetskraft ökat i Sverige, i 

jämförelse med hur arbetskraftsefterfrågan såg ut år 2013. Det förekommer dock fortfarande 

samma beskrivning av arbetsmarknaden som tidigare; utbildningsnivåerna för de som är 

arbetslösa matchar inte med efterfrågad utbildningsnivå i arbetskraften (SCB, 2017). Enligt 

Arbetsförmedlingens (2016) bedömningsrapport kring arbetsmarknadsutbudet beskrivs det 

även där hur efterfrågan på utbildad arbetskraft är stort, samtidigt som andelen arbetslösa 

personer med låg eller obefintlig utbildning ökar. I båda propositionerna lyfts kunskaper fram 

som ger en bild av hur arbetslöshet är något som den enskilde själv kan åtgärda genom 

ansvarstagande och med hjälp av aktiveringsinsatser från framförallt socialtjänsten. Det blir 

problematiskt att belysa individens ansvar på arbetsmarknaden och hur detta ska uppnås via 

en organisation som inte har de medel som ur ett strukturellt perspektiv skulle kunna öka 

möjligheterna till arbete för arbetslösa, nämligen utbildning. Utbildning kan förvisso erbjudas 

av Arbetsförmedlingen som ett led i de arbetsmarknadspolitiska program som 
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Arbetsförmedlingen ansvarar för (prop.2012/13:94). Samtidigt påtalar Ulmestig & Panican 

(2017) i sin kunskapsöversikt att personer som uppbär försörjningsstöd på grund av 

arbetslöshet i större utsträckning hänvisas till kommunala aktiveringsåtgärder än 

Arbetsförmedlingens. Det skulle i så fall innebära att arbetslösa försörjningsstödstagare inte i 

samma utsträckning erbjuds de arbetsmarknadsinsatser som andra arbetslösa personer erbjuds. 

(Panican & Ulmestig, 2017).  

 

Ett sätt att minska välfärdsutgifter är att öka kraven på individen 

Ytterligare en tystnad i de analyserade dokumenten är att ett sätt att minska välfärdsutgifter är 

att öka kraven. Aktivering kan inom socialpolitiken beskrivas som ett redskap för att forma 

om eller helt förändra välfärdssystemet och att anlägga en aktiveringsdiskurs kan stilla kritik 

gentemot minskade bidragsutbetalningar, både på individuell nivå och strukturell nivå (Van 

Aerschot, 2011). Sjöberg (1999) menar att det finns institutionaliserat att medborgarnas 

sociala skyldigheter har ökat under 1990-talet och framåt i 18 västerländska välfärdsländer, 

varav Sverige är ett av dem. Liknande beskrivningar utifrån svensk socialpolitik gör även 

Junestav (2007) och Dahlstedt (2009). Tillsammans med ökade sociala skyldigheter ligger 

också att kraven på medborgarna i samhället ökar. Detta står att se i olika socialpolitiska 

lagstiftningar, liksom de som i den här uppsatsen analyserats. I prop. 2015/16:136 diskuterar 

lagstiftaren att tydligare krav från socialtjänsten kan innebära att det blir tydligare för den 

enskilde varför ekonomiskt bistånd beviljas eller ej. Det som lämnas utanför är att tydligare 

och skärpta krav riskerar att lämna fler personer utanför välfärdssystemet. En fråga som 

uppstår när välfärdsstaten ökar kraven på medborgarna är vart dessa personer ska vända sig 

om det yttersta skyddsnätet plötsligt är onåbart för dem? Enligt Giertz (2009) samt Persson & 

Vikman (2010) kan aktiveringen av arbetslösa ha som effekt att personer väljer att undvika att 

ta kontakt med socialtjänsten och söka försörjningsstöd, för att undvika att aktiveras mot 

deras vilja. Vart personerna istället tar vägen finns det dock ingen forskning om. Lagstiftaren 

menar också i prop. 2015/16:136 att antalet överklaganden kommer minska i och med att 

kraven är tydliga.  

Ett tydliggörande av kraven kan vidare leda till färre diskussioner kring kravställandet 
och därmed ett ökat fokus på socialtjänstens kärnuppgifter. Genom att det i lagen 
tydliggörs vad som förväntas av den enskilde kan även antalet överklaganden till 
förvaltningsrätten påverkas så att färre beslut kommer att överklagas. (Prop. 2015/16:136, 
sid 24). 
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Det insinuerar att individen kommer acceptera att stå utan ersättning för att det genom 

lagstiftning är tydligare att personen inte gjort det som personen är skyldig att göra och leva 

upp till de krav som ställs. Samtidigt förs det ingen diskussion varken i prop. 2015/16:136 

eller prop. 2012/13:94 vart den enskilde ska vända sig om hen inte når upp till kraven, istället 

blir beskrivningen om hur antalet överklaganden framskrivna som något positivt för 

kommunerna och förvaltningsrätterna som behöver behandla överklaganden. Det lyfts även 

fram och argumenteras för de ökade ekonomiska vinster som stat och kommun får genom 

lagförslagen, likväl som samhällsekonomiska vinster i form av att fler personer förväntas 

komma ut på arbetsmarknaden genom lagförslaget (Prop. 2015/16:136).  

 

7.3 Institutionell logik som kunskapernas ram  

I detta kapitel kommer den sista utav uppsatsens frågeställningar att besvaras utifrån empiri 

och analys. Eftersom syftet med studien är att analysera lagändringar i Socialtjänstlagen och 

därigenom förstå vilken institutionell logik som styr förändringen inom socialpolitiken 

rörande aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare under perioden 2012–2016 

kommer även detta kapitel tjäna som en sammanfattning där de kunskaper som beskrivits i 

ovanstående avsnitt vävs samman och förstås som en styrande institutionell logik.  

  Logiker är en teoretisk ram för olika kunskapsanspråk som staten använder som ett 

styrningsinstrument gentemot ett samhälle och en värld som inte helt går att kontrollera (Reay 

& Hinings, 2009; Ulmestig, 2007). En institutionell logik blir styrande och normerande 

genom att dess kunskapsanspråk används i olika policydokument som just en möjlig 

problemlösning för att definiera lösningar på olika problem. Som beskrivet i början av kapitel 

7.2 är de problemrepresentationer, produktionsplatser, antaganden och tystnader som beskrivs 

i uppsatsen olika kunskapsanspråk som tillhandahålls av staten gentemot organisationer och 

individer inom aktiveringsfältet, och tillhandahållandet sker form av lagändringar. Genom att 

rama in kunskapsanspråken i en institutionell logik kan en tydlighet framkomma i hur 

kunskapsanspråken faktisk hör i ihop och inom den institutionella logiken samverkar för att 

bibehålla logikens position som styrande (jmf. Ulmestig, 2007). 

 Det som skiljer en institutionell logik från en ”vanlig” logik är just att institutionella 

logiker har en organisatorisk tillhörighet och upprätthålls genom politiskt försvar (Ulmestig, 

2007). Den institutionella logiken styr också vad en organisation kan och bör göra (Friedland 

& Alford, 1991). De kunskaper som presenterats i studien används inom lagändringar vad 

gäller arbetslösa försörjningsstödstagare och kan således beskrivas som ett sätt att ta den 

institutionella logiken i politiskt försvar. Den organisatoriska mottagaren av logiken blir 
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främst socialtjänsten, som verkar inom det organisatoriska fält som i den här uppsatsen 

benämns som aktiveringsfältet. Den institutionella logiken som i det här kapitlet används för 

att rama in de beskrivna kunskaperna blir således ett sätt för staten att styra socialtjänstens 

organisering runt arbetslösa försörjningsstödstagare. Styrningen innebär även att personer 

som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet också påverkas av den institutionella 

logikens kunskapsanspråk.  

Det går dock inte utifrån det empiriska materialet att uttala sig om hur socialtjänsten faktiskt 

tar emot de styrande kunskapsanspråken. Vad som kan beskrivas är dock statens uppfattning 

om att de kunskaper som ingår i den institutionella logiken ska styra socialtjänsten; 

Syftet är att minska risken att de blir långvarigt beroende av försörjningsstöd. Yngre 

personer som uppbär försörjningsstöd löper i dag inte högre risk än äldre personer i 

motsvarande situation att hamna i långvarigt bidragsberoende och yngre och äldre har 

därför samma behov av att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  

(DS. 2012:26 sid 94). 

Genom att tydliggöra lagändringens positiva syfte och önskade mål klargör staten varför 

socialtjänsten ska följa lagändringen och de kunskapsanspråk som lagändringen medföljer. 

Liknande politiskt försvar görs vad gäller förändringen 4 kap 1§ SoL dock utifrån en 

rättssäkerhetssynpunkt;   

Med anledning av att en betydande andel av dem som tar emot ekonomiskt bistånd gör 

det på grund av arbetslöshet menar Regeringen att det ur rättssäkerhetssynpunkt behövs 

någon form av tydliggörande i lagstiftningen. Det blir tydligare för den biståndssökande, 

det skapar legitimitet och tillit till systemet, det understryker att kraven är viktiga och 

bidrar till en enhetlig rättstillämpning. (Prop 2015/16:136, sid 1). 

Att lagstiftaren påtalar att lagändringen görs för att socialtjänsten, och dess klienter, ska följa 

lagen kan också utifrån valet av teoretiska begrepp belysas utifrån att lagstiftaren vill att 

socialtjänsten ska följa de kunskapsanspråk som är uppställda i lagen. Friedland och Alford 

(1991) påtalar dock hur institutionella logiker och dess kunskaper tillhandahålls genom 

styrning till organisationer och individer som sedan utvecklar och tillämpar dem, utfallet kan i 

sådant fall bli ett annat än det staten syftar till att uppnå.  

7.3.1 En styrande institutionell logik om aktiveringspolitik  

Som ovan beskrivet menar Friedland & Alford (1991) att institutionella logiker, genom 

kunskapsanspråk, styr vad en organisation kan och bör göra. I de analyserade offentliga 
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dokumenten som legat till grund för uppsatsens empiri framkommer det en återkommande 

aktiveringspolitisk logik som är institutionellt och organisatoriskt förankrad. Den 

aktiveringspolitiska logiken innebär en tydlig statlig styrning vad gäller socialtjänstens 

uppdrag gentemot arbetslösa försörjningsstödstagare; att enbart de arbetslösa 

försörjningsstödstagare som är aktiva på arbetsmarknaden och tar ett aktivt ansvar för sin 

situation har rätt till försörjningsstöd. Detta kan ytterligare belysas genom Dahlstedts (2009; 

2013) beskrivning om hur målet med aktiveringspolitiken är att skapa den ideala 

samhällsmedborgaren vilken är den autonoma samhällsmedborgaren. Med hjälp av olika 

tekniker, så som reformer, ideal och åtgärdsförslag skapas aktiva och ansvarstagande 

samhällsmedborgare i demokratins anda, där vikt läggs vid individens autonomi, valfrihet 

gentemot statlig styrning och initiativförmåga (Dahlstedt 2009;2013). Den svenska staten styr 

således socialtjänstens arbete, genom kunskapsanspråk i lagar till att arbeta på ett sådant vis 

att personerna som kommer i kontakt med socialtjänstens på grund av arbetslöshet också 

uppmanas att efterleva idealet. 

 Anledningen till att rama in de identifierade kunskapsanspråken till en 

aktiveringspolitisk logik beror på att oavsett om det handlar om kunskapsanspråk kring hur 

arbetet med arbetslösa försörjningsstödstagare ska organiseras eller kring hur vissa grupper 

konstrueras till särskilt problematiska kategorier för socialpolitiken återkommer staten via 

sina offentliga dokument till resonemang om ökad individualisering. Likt Dahlstedt (2009) 

behandlas indvidualiseringstrenden i den här uppsatsen som ett symptom på aktivering. Även 

Bengtsson (2012) och Ulmestig & Panican (2017) påtalar hur den kommunala 

aktiveringsinsatser förskjuter skiljelinjen mellan kollektivt och individuellt ansvarstagande, 

samt att individualisering är ett nyckelord i Sverige när det kommer till aktivering och 

aktiveringspolitik. Att således enbart tala om en logik kring individualisering blir inte 

tillräckligt i den här studien. Att istället beskriva den styrande logiken i de socialpolitiska 

lagförslagen rörande aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare utifrån en 

aktiveringspolitisk logik innebär en bredare ”teoretisk ram” där aktivering tillsammans med 

individualisering, organisering och kategorisering är olika starka kunskapsanspråk. 

Kunskapsanspråken riktas mot socialtjänsten för att minska andelen passiva bidragstagare och 

förmå dem att bli autonoma samhällsmedborgare i demokratins anda (jmf Dahlstedt, 

2009;2013). Kunskapsanspråket om att arbetslösa försörjningsstödstagare ska organiseras 

ifrån socialtjänsten kan utifrån den här logiken förstås som en möjlighet att dels befästa 

individualismen, då socialtjänsten främst ska arbeta med individuella lösningar för den 

enskilde enligt 3 kap 5 § SoL, vilket lagstiftaren beskriver i prop. 2015/16:136. Samtidigt 



 

 
50 

 
 

besitter också socialtjänsten, enligt tidigare forskning, en fattigvårdslogik som använder 

aktiveringsåtgärderna i disciplinerande och moraliserande syfte gentemot de arbetslösa som 

hänvisas till åtgärderna (Panican & Ulmestig, 2017). De tystnader som finns i det empiriska 

materialet innebär för de övriga kunskaperna en möjlighet till ökad legitimitet. Genom att 

vissa antaganden inte omnämns erbjuder staten en beskrivning av verkligheten utifrån 

kunskapsanspråk i form av problemrepresentationer och antaganden. 

Problemrepresentationerna försvaras och produceras av svenska staten, SKL samt överstatliga 

organisationer så som EU och OECD. 

Den aktiveringspolitiska logiken 

Kunskaper 

 

Problemrepresentation     Produktionsplats          Antaganden                             Tystnader  

Passiva 

försörjningsstödstagare  

 

SKL Ungdomar och utlandsfödda är 

särskilt svåretablerade på 

arbetsmarknaden 

Effekterna av 

aktiveringsinsatser och krav 

på klienter som uppbär 

försörjningsstöd 
Krav på den enskilde leder till 

självförsörjande och/eller 

arbete  

Vad hände med resten av 

välfärdssystemet?  

Överstatliga 

organisationer 

 

Arbetsmarknadspolitiken är en 

kommunal fråga för 

socialtjänsten  

Arbetslöshet som strukturell 
fråga  

 

Effekterna av 

aktiveringsinsatser och 

krav på klienter som 

uppbär 

försörjningsstöd 

Staten Arbetslöshet är ett individuellt 

problem som den enskilde bär 

ansvar likväl som skuld över 

Ett sätt att minska 
välfärdsutgifter är att öka 
kraven  

 

 

Kunskapsanspråken som härleds till en institutionell aktiveringspolitisk logik blir utifrån den 

beskrivna institutionella logiken ett styrningsredskap för staten gentemot socialtjänsten och 

individer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Genom aktiveringsåtgärderna 

som staten lagstiftar om styrs socialtjänsten i vad de kan och inte kan göra. Om än att det inte 

är tvingande att ha kommunala aktiveringsåtgärder blir det en fråga om legitimitet och 
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organisatorisk likriktning (DiMaggio & Powell, 1983). Särskilt när lagstiftaren beskriver att 

det tillsammans med den offentliga utredningen gjordes en webbenkät kring de krav som 

ställs på arbetslösa försörjningsstödstagare, vilken skickades ut till samtliga kommuner och 

där resultatet beskrivs som en samstämmig syn på de krav som ställs på arbetslösa 

försörjningsstödstagare; 

Resultaten visade på en samstämmig syn hos kommunerna gällande vad kraven att stå till 

arbetsmarknadens förfogande och att vara aktivt arbetssökande innebär i praktiken. (Prop. 

2015/16:136, sid 135). 

Att kommunerna hade en samstämmig syn innebär enligt propositionen att de kommuner som 

besvarade enkäten i mångt och mycket följer den praxis som finns inom socialtjänsten vad 

gäller att bedöma rätten till försörjningsstöd (Prop.2015/16:136). Det kan således innebära 

förlorad legitimitet att stå som kommunal socialtjänst och inte hålla med om de 

aktiveringsåtgärder som belyses som vedertagna hos kommunerna i propositionen, i 

förhållande till de kommuner som väljer att följa lagstiftarens åtgärdsdirektiv. För individen 

blir den aktiveringspolitiska logiken ett styrningsinstrument genom de disciplinerande och 

moraliserande karaktärsdrag som den kommunala aktiveringen innebär och som tidigare 

beskrivits i studien. För den enskilde individen blir dock aktiveringsåtgärderna särskilt 

problematiska. Då den enskilde å ena sidan får ökade krav och skyldigheter visar den tidigare 

forskningen (Panican & Ulmestig, 2017) som finns inom området att ökade krav och 

aktiveringsinsatser inom socialtjänsten inte i någon större utsträckning ger särskild effekt vad 

gäller möjligheten till egen försörjning. Det indikerar att den styrning som sker genom statens 

lagstiftande gentemot den kommunala socialtjänsten är otydlig i såväl kunskapsanspråk som i 

åtgärder.  Den statistik som SKL (2017) producerar, samt den statistik som Socialstyrelsen 

(2017) för över försörjningsstödstagare beskriver att andelen arbetslösa 

försörjningsstödstagare inte minskat i nämnvärd utsträckning under 2010-talet, inte heller har 

personer som deltar i kommunala aktiveringsinsatser minskat, eller i större utsträckning 

kommit ut i ökad sysselsättning. Detta belyser i sin tur den motsägelse som finns inom 

aktiveringsfältet och indikerar hur det även finns andra institutionella logiker som kan styra 

delar av aktiveringsfältet. Aktiveringsfältet, liksom flertalet delar av samhället är ett komplext 

område där flertalet olika faktorer och aktörer påverkar vad som sker och vilka institutionella 

logiker som styr olika områden av det organisatoriska fältet.  
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8. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer studiens övergripande resultat att diskuteras i förhållande till studiens 

syfte och dess frågeställningar samt i förhållande till tidigare forskning. Även teoretiska så väl 

som metodologiska val kommer här att lyftas och diskuteras utifrån kritiska reflektioner. 

Avslutningsvis kommer en kortare diskussion föras kring vilka nya frågeställningar som 

väckts i samband med studien. 

 
8.1 Diskussion utifrån studiens syfte 
Syftet med studien är att analysera lagändringar i Socialtjänstlagen och därigenom förstå 

vilken institutionell logik som styr förändringen inom socialpolitiken rörande aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare under perioden 2012–2016. Studien har bedrivits utifrån 

två lagändringar i socialtjänstlagen, Lag 2013:421 och Lag 2016:654 samt dess förarbeten. 

Metoden för studien har varit en textanalys med inspiration från Carol Bacchis (2009) metod 

”What’s the problem represented to be?”. Studien har haft en konstruktionistisk ontologi och 

analysen har genomförts med hjälp av nyinstitutionella begrepp med särskilt fokus på 

institutionella logiker.  

 
Den styrande institutionella logiken som utifrån studiens empiriska material kan förstås är en 

institutionell logik om aktiveringspolitik. Denna består utav olika kunskapsanspråk som i 

studien har beskrivits utifrån kategorierna problemrepresentationer, produktionsplatser, 

antaganden och tystnader. Återkommande utifrån framförallt de antaganden som presenteras 

är att antagandena innefattar kunskaper om en socialpolitik i förändring, där aktivering står att 

finna i såväl politiska resonemang som i lagändringarnas åtgärdsförslag. Lagstiftaren 

beskriver återkommande hur socialpolitiken samverkar med arbetsmarknadspolitiken vilket i 

åtgärdsförslagen tar form i aktiveringsåtgärder. Samtidigt har detta varit särskilt intressant att 

belysa utifrån tidigare forskning kring aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare. 

Tidigare forskning belyser snarare hur tidigare aktiveringsåtgärder på kommunal nivå handlar 

om att bevara den tidigare fattigvårdslogiken, där aktiveringen snarare är ett sätt att 

disciplinera och moralisera försörjningsstödstagare, än att faktiskt få ut dem på 

arbetsmarknaden.  

 Det kan te sig föga förvånande att den styrande institutionella logiken som beskrivs i 

uppsatsen är en aktiveringspolitisk sådan, eftersom den här uppsatsen haft ett fokus på just 

aktiveringen av arbetslösa försörjningsstödstagare. Samtidigt belyser den institutionella 
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logiken om aktiveringspolitik en harmoni på det organisatoriska fältet utifrån att de 

kunskapsanspråk som analyserats fram i lagstiftningen gentemot socialtjänsten också 

samstämmer med de aktiveringsinsatser som erbjuds arbetslösa försörjningsstödstagare (Se 

Panican & Ulmestig, 2017). Tidigare studier om institutionella logiker, så som Ulmestigs 

(2007) avhandling beskriver ett organisatoriskt fält där det förekommer motstridiga logiker på 

olika analysnivåer och hur aktiveringsinsatserna på kommunal nivå är en symbol för en 

fattigvårdslogik och på statlig nivå innebär insatserna en symbol för en arbetsmarknadslogik. 

Ulmestig (2007) beskriver således ett konfliktfyllt organisatoriskt fält då det förekommer flera 

olika institutionella logiker, dels förekommer konflikterna mellan de olika analysnivåerna, 

men dels är det också konfliktfyllt på den nationella analysnivån eftersom den styrande 

logiken innefattar kunskaper om arbetsmarknadspolitik men resulterar i aktiveringsinsatser. 

Aktiveringsinsatserna hade en annan innebörd än arbetsmarknadsinsatser hade traditionellt 

sett under tiden för Ulmestigs (2007) studie. I förhållande till detta visar min studie hur den 

nationella nivån av det organisatoriska fältet blivit mer harmoniserat vad gäller vilken 

institutionell logik som styr och hur det återspeglas i lagstiftningens kunskapsanspråk såväl 

som i faktiska åtgärder som det lagstiftas om.  

 

I studien har enbart en institutionell logik identifierats utifrån det empiriska materialet; den 

aktiveringspolitiska logiken. Att det bara är en institutionell logik som lyfts fram utifrån de 

kunskaper som finns i det empiriska materialet beror framförallt på att den tidigare forskning 

som finns om institutionella logiker menar att det enbart kan förekomma en styrande logik 

inom ett aktiveringsfält (se Reay & Hinings, 2009), om än att det kan förekomma flertalet 

institutionella logiker som tävlar om styrandet på fältet. En analys som hade inneburit att fler 

institutionella logiker lyfts in hade kunnat innebära en djupare beskrivning av 

aktiveringsfältet och den förändring som sker inom socialpolitiken vad gäller aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare, under studiens period. Samtidigt hade det inte varit 

möjligt, utifrån det empiriska materialet att lyfta fram logiker som verkar på annat än på 

policynivå. Friedland & Alford (1991) som myntade institutionella logiker som begrepp har 

inte varit särskilt utförliga i hur logiker faktiskt konstrueras, det ges därför ett utrymme att 

själv styra vad institutionella logiker som teoretisk ram ska innefatta. 

  Kunskaperna i den styrande institutionella aktiveringspolitiska logiken handlar vidare 

om hur individualism förordas framför kollektivism och om hur rättighet bytts ut mot 

skyldighet. Oavsett antagande vill jag här påstå hur individualismen genomsyrar samtliga av 

de fyra antaganden som redovisats i uppsatsen tillsammans med en av staten 
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kunskapsproducerad sanning om vilka skyldigheter medborgarna i samhället har. 

Kunskaperna som beskrivs i studien, utifrån det empiriska materialet, har ramats in i en 

institutionell logik om aktiveringspolitik utifrån den starka betoning på individualisering som 

återkommer framförallt i problemrepresentationerna och antagandena. Att individualisering är 

en trend inom social- och arbetsmarknadspolitiken i Sverige, så väl som i flertalet andra 

västerländska länder, beskrivs i studien mer som en lösning för sociala problem, så som 

arbetslöshet. I slutändan handlar den institutionella logiken som beskrivs i uppsatsen inte om 

vare sig individualisering eller enbart att enskilda försörjningsstödstagare ska aktiveras för att 

ha rätt till försörjningsstöd. Logiken kan snarare beskriva hur den svenska socialpolitiken 

kommit att förändras till att styra socialtjänsten till att uppfostra arbetslösa 

försörjningsstödstagare i vilka skyldigheter de har gentemot välfärdssamhället snarare än att 

förvalta de rättigheter de som medborgare har. Att socialpolitiken går mot den förändringen är 

i sig ingen nyhet utan har påvisats i tidigare forskning (Se Dahlstedt, 2009; Johansson, 2001; 

Junestav, 2007; Panican & Ulmestig, 2017). I den här studien förstås det dock utifrån 

lagstiftning som ännu ej har hunnits studeras i någon större utsträckning och således innebär 

det att studien kan påvisa hur förändringen av socialpolitiken fortskrider utifrån de 

lagändringar som har legat till grund för studien.   

 

8.2 Kritiska reflektioner  

Efter att ha genomfört studien och dess analys har jag anlagt ett kritiskt förhållningssätt till 

det presenterade resultatet och de val jag gjort vad gäller metod och teori. Det metodologiska 

valet har inneburit att resultatet kan presenteras, på ett för mig, nytt sätt. Studiens resultat kan 

dock inte bedömas som heltäckande. Min analys av den styrande institutionella logiken och 

dess kunskapsanspråk inom lagändringarna kan ha påverkats genom mina val och bortval i 

vad jag har presenterat. Trots det menar jag att jag med hjälp av metod och analysredskap 

ändå kunnat ge en förståelse kring den institutionella logiken och dess kunskapsanspråk som 

styr förändringen inom socialpolitiken rörande aktiveringen av arbetslösa 

försörjningsstödstagare. Jag har i studien utgått från en metod som hade en förhållandevis 

tydlig utformning i hur den skulle utföras och hur det empiriska materialet sedan skulle 

analyseras. Jag har dock valt bort vissa delar, så som frågeställningar och teoretiskt 

analysverktyg och format om metoden så den passar min studie och dess teoretiska begrepp. 

Det hade således varit intressant att bedriva studien helt och hållet så som Bacchi (2009) 

utformat den för att se om resultatet blir annorlunda och på vilket vis. Exempelvis har den 

historiska beskrivning som gjorts i denna studien knappast varit fullgod för en hel WPR-
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studie då jag inte använt mig av primärkällor, utan främst av tidigare forskning. På så vis kan 

visst material gått förlorat och omformulerats. Detta är dock särskilt viktigt i en diskursanalys 

och i en renodlad WPR-studie, som antar Foucaults genealogiska studie av en 

historiebeskrivning.   

Vad som många gånger tett sig frustrerande under studiens gång och som till viss del 

återspeglas i studiens resultat är bristen på forskning inom det svenska aktiveringsfältet. 

Vilket resluterat i att vissa analyser och beskrivningar utifrån studiens empiri lämnas icke-

problematiserade eller bemötta i förhållande till tidigare forskning. Som exempel kan lyftas 

att det råder en stor brist på effektstudier inom området kommunal arbetsmarknadspolitik, 

såväl som studier kring styrande kunskaper på statlig nivå vad gäller aktiveringen av 

arbetslösa försörjningsstödstagare. Det har på så vis varit en större utmaning än jag trott i 

uppsatsens början att ge en nyanserad analys av det empiriska materialet och det är således 

också svårt att sammankoppla studiens resultat med tidigare forskning som konkret beskriver 

vad aktivering innebär för socialtjänstens klienter konkret som uppbär försörjningsstöd.  

 

8.3 Framtida studier  

För att återkoppla till ovanstående stycke är den kommunala arbetsmarknadspolitiken i 

Sverige i stort behov av att studeras. En frågeställning som dök upp under studiens gång och 

som inte på ett fullgott sätt kunde besvaras utifrån empirin var ”vilken roll har SKL i den 

svenska arbetsmarknadspolitiken?”. Jag finner frågan intressant framförallt då SKL är en 

mångfacetterad organisation med flera intresseområden, inte minst vad gäller i frågor kring 

kommunal arbetsmarknadspolitik. Likväl hade det varit intressant att studera huruvida den 

institutionella logiken om aktiveringspolitik faktiskt är styrande inom socialtjänstens praktik, 

och om inte, vilken logik är då styrande och hur kan den förhålla sig till den institutionella 

logiken om aktiveringspolitik? Det är även viktigt för framtida studier att bevaka 

samhällsmedborgaren i frågan om aktivering inom såväl socialtjänsten som övriga 

välfärdssystem. Som beskrivet i studien vet forskningen idag inte särskilt mycket kring hur 

ökade aktiveringskrav upplevs och tas emot av arbetslösa försörjningsstödstagare och det är 

framförallt en viktigt fråga som behöver vidare forskning.  
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