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FOR ORD
I föreliggande bok skildras de vardagliga kontakte rna mellan enskilda
människor och 'myndighetsvärlden '. Jag vill visa hur privata problem beskrivs av de enskilda medborgarna och överförs tiU den terminologi och
de beskrivningssätt som är giltiga inom ramen för offentllgt organiserad
verksamhet. De individer som ingår i studien består av persone r som
ansöker om ekonomiskt bistånd samt de tjänstmän som arbetar med
hanteringen av biståndsansökningar. Dessa persone r deltar anonymt i

studien men bidrar med det allra viktigaste under.laget. Tack för att jag
fått ta er tid och en liten bit av ert liv i anspråk.
Beskrivningar och analyser av vardagliga situationer av denna typ
kräver en omsorgsfull dokumentering. Det som registrerats med hjälp av
papper och penna eller bandinspelningar skall sedan bearbetas och tolkas
så att det kan bilda underlag för beskrivningar av meningsfull a mönster.
De tta arbete har varit möjligt via den kompetens som finn s samlad på
Tema Kommunikation, som utgör den forsknin gsmiljö där stud ien
planerats och där bearbetningar och analyser genomförts. Tack till alla
personer på tema K som bistått med råd och stöd under den tid jag arbetat
med studien.
Undersökningen har genomförts inom ramen för projektet "Myndighetskontakt i medborgarperspektiv" , som fått finansiellt stöd från
Delegationen för forskning om offentlig sektor. Projektet har genomförts
under ledning av professor Roger Säljö, som även varit min handledare
under mina år som doktorand på tema K. Jag vill här tacka honom fö r
den tid vi tillsammans arbetat med studien och för den värdefulla och
konstruktiva kritik han bistått med under planering, genomförande och
rapportering av studien.
Jag vill även tacka min andra handledare professor Per Linell, som
bistått med förslag till bearbetningar, analyser och tolkninga r av
materiale t. Ett vannt tack riktas även till professor Lena Johannesson för
värdefulla kommentarer på två tidigare versioner av föreliggande bok.
Den redovisade studien har presenterats vid två seminarier på tema K
och jag tackar seminariedeltagarna för deras förslag till föränd ringar.
Särskilt vill jag rikta mig till Lars-Christe r Hyde n på grund av hans
omsorgsfulla läsning av manuskriptet och fö r hans synpunkter på mina
tolkningar av det insamlade materialet. Det har va rit viktigt för mig att
kunna relatera mitt arbete till annan forsknin g inriktad på studie r av
socialtjänsten. Lars-Christer har därvid varit en av föregångarna när det
gäller studiet av mötet mellan socialarbetare och klient. Två andra
forskare, som också studerat det sociala arbetet, och som varit viktiga
diskussionspartner är Christian Kullberg och Erik Fredin som båda givit
mig betydelsefulla synpunkter.

-

De inspelade samtalen och intervjuerna har skrivits ut av Elinor Sviberg
Carlberg. Slutredigeringen av föreliggande bok har genomförts av Lotta
Strand. Tack Elinor och Lotta för ett bra arbete.
Till sist vi11 jag rikta ett tack tiU min man Hans-Åke och våra två söner
Gunnar och Olle, som alltid givit mig stöd och uppmuntran i min vardag.
Linköping, mars 1992

Elisabet Cedersund

Kapitel 1

INLEDNING

1.1

Mötet mellan medborgarna och 'det
offentliga'

I detta arbete kommer jag att skildra vad som sker när människor ansöker
om ekonomiskt bistånd, dvs den typ av finansiell hjälp som även brukar
benämnas socialbidrag. Jag kommer att beskriva hur det går till när de
biståndssökande tar sin första kontakt med socialtjänsten för att ansöka
om ekonomisk hjälp, hur de tas emot av socialtjänstens organisation och
hur deras ansökan hanteras fram till beslut om bistånd. Valet att ingående
studera handläggningen av ekonomiskt bistånd bottnar i ett intresse att
undersöka vad som händer i mötet mellan enskilda medborgare och
myndigheter 1 . Mötet mellan klienter och socialtjänstemän utgör ett
exempel på en kontaktsituation av ett slag som är vanligt förekommande i
dagens samhälle, och som i litteraturen refererats till som 'Kontakten med
det offentliga. Mötet mellan medborgare och stat' 2. Dessa olika typer av
möten inom offentliga inrättningar - exempelvis i skolan , sjukvården,
socialtjänsten - mellan tjänstemän och enskilda medborgare har vissa
gemensamma kännetecken: De innebär någon form av direkt kontakt
mellan en enskild medborgare/lekman och en tjänsteman/expert. Mötena
är formade enligt en tradition som utveckats under skilda tidsepoker, i
olika myndighets- och yrkesområden. Språket - i form av samtal och
skrivna texter - används som ett viktigt redskap när enskilda personer
och deras 'problem' omvandlas till 'fall' och 'ärenden' . Medborgarna är
oftast beroende av den service, hjälp eller yrkeskompetens som finn s att
få via tjänstemannen. Detta beroende ökar i situationer där medborgarna
1 Den studie som redovisas i föreliggande rappon utgör en del av ett större projekt med
titeln "Myndighetskontakt i medborgarperspektiv", som genomförts vid Tema
Kommunikation, Universitetet i Linköping under åren 1988-1991. Projektet har genom föns med ekonomiskt stöd från Delegationen för forskning om den offentliga sektorn.
2 Detta uttryck är en modifierad översättning av titeln på amerikanen Charles T.
Goodsells bok "The Public Encounter. Where State and Citizen Meet" (Goodsell, 1981 ).
Olika forskare har nyttjat etiketter av varierande slag för att beskriva mötet mellan
medborgare och myndigheter tex Michael Lipsky (1980) "the relation between clients
and street-level bureaucrats" eller Jeffrey M. Prottas (1979) "people-processing". Det
som beskrivs med dessa olika tenner är dock någorlunda näraliggande fenomen.
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saknar alternativa sätt att få den hjälp eller serv ice som efterfrågas
(Lipsky, 1980; Schwartz, 1975).
Syftet med föreliggande studie är att bidra till att belysa 'kontakten
med det offentliga' (Goodsell, 1981) så som det gestaltar sig vid handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Avsikten är att visa hur
mötet mellan den biståndssökande personen och socialtjänstens anställda
är utformat, hur en första kontakt - som i regel är initierad av den
biståndssökande - äger rum, samt hur den enskilda människan s problem
och bekymmer förs över till organisationens terminologi och bregreppsvärld fram till dess att beslut om bistånd fattats.
De frågor jag ställt inom ramen för undersökningen är av följande typ:
Vad för människor fram som problem och bekymmer när de söker
ekonomisk hjälp? Vad händer med de problem som aktualiseras och hur
beskrivs de i ärendets olika faser under handläggningens gång? Hur äger
överföringen till de icnstitutionella beteckningarna rum , vilka arbetssätt
och metoder används? Innebär socialtjänstens sätt att beskriva och
processa människors ansökan om bistånd ett förändrat innehåll i förhållande till människornas egna redogörelser av sitt behov av hjälp?
Vilken innebörd har i så fall dessa förändringar? Vad förefaller vara de
väsentliga skillnaderna i människornas vardagliga framställningar av
ekonomiska problem och de beskrivningar och beteckningar som görs på
institutionell nivå?
Före presentationen av studiens resu ltat vill jag ge några kommentarer
till socialbidragshandläggning som företeelse. Jag kommer i första hand
att peka på sådana aspekter som inte kommer fram i den resultatredovisning so1n ges i bokens övriga kapitel. Inledningen innehåller också en
kort redogörelse för den litteratur som haft betydelse för projektet samt
något om dess teoretiska inriktning och metodiska uppläggning.

1. 2

Socialbidragshandläggning - en okänd verksamhet?

De kontaktsituationer och möten mellan människor som beskrivs inom
studiens ram kan förefalla vardagliga och triviala. Att söka hjälp utifrån
när de egna resurserna inte räcker till de dagliga utgifterna är något som
människor rimligtvis gjorL under olika tidsperioder och i ski Ida
samhällen. Trots denna vardaglighet tycks hanteringen av socialbidragsansökningar vara okänd för många människor - kanske kan den kännas
främmande eller till och med skrämmande. Det är förklarligt med tanke
på att denna bidragshantering är omgärdad av sekretess. Handläggningsarbetet utförs till stor del genom enskilda kontakter mellan den biståndssökande och den tjänsteman som ansvarar för ärendet. Det är därför
endast ett fåtal personer som har insyn i vad som sker när ett ärende tas
upp till prövning. Den som ansöker om bistånd, kanske inte vill tala om
att han eller hon sökt samhällets hjälp för att klara den egna försörj-
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ningen. Den tjänsteman som tar emot ansökan är genom sin tystnadsplikt
fö rhindrad att berätta för någon utomstående person om detalje rna kring
enskilda ärenden.
Trots att socialbidragshante ringen förefaller vara e n svåråtkomlig
företee lse, är den en sedan länge etablerad hjälpform i vårt samh älle.
Många människor - såväl de som någon gång själva varit biståndstagare
som andra persone r - har bestämda uppfattningar om vad hjälpen
innebär, vilka grupper som får tillgå ng till den och vilka moraliska
värderingar som bör läggas på den som söker och tar emot ekonomiskt
bistånd. Socialtjänstens före gångare, den kommunala fattigvården, och
den filantropiska omsorgen om samhällets sämst ställda medborgare
(Förhammar, 1991 , ss 31-60), ger således återverkningar även i nutida
uppfattningar och värderingar. Stort uppslagna tidningsartiklar om
felaktigt utbetalda bidrag och bedrägerier mot i många fall överbelastade
socialtjänstemän i svåra beslutssituationer späder gissningsvis på de
fördomar som finns m o t denna typ av medel som utbetalas utan någon
egentlig motprestation.
Ett av syftena med studien är att försöka skildra det konkreta mötet
mellan socialarbetare och biståndssökande för att därigenom avdramatisera det och göra det publikt. Utgångspunkten för studie n är
därvid att socialtjäns tens organisation utgör en viktig institution i sam hället; den har makt och fördelar resurser av olika slag till medborgarna.
Det sätt på v ilket denna fö rdelning sker i det konkreta och praktiska
arbetet på socialkontoret är väl värt att beskriva. Min strävan är att
fokusera på såväl klientens problem som valda delar av tjänstemannens
yrkesutövning, och framförallt inrikta mig på det språkliga arbete som
utförs. Genom att skildra hur hanteringen sköts i de olika stegen i ärendegå ngen är de t förhoppningsvis möjligt att skild ra på vilket sätt
människors möten med socialbidragshandläggare liknar eller skiljer sig i
förhållande till andra möten mellan medborgare och stat.

Mitt eget möte med socialtjänsten som miljö
När jag själv närmade mig de olika socialkontor där materialet till
föreliggande undersökning samlats in, var det naturli gtv is med e n
osäkerhet: Hur skulle miljön se ut och hur skulle människorna - de
biståndssökande och de anställda tjänstemännen - komma att bemöta mig?
Skulle jag känna mig utanför genom min upp gift som forska re e ller
skulle det gå att få en mellanmänsklig kontakt med de personer som kom
att bli mina 'undersökningsdeltagare'? De minnen jag har när jag nu efter
ett par år sammanfattar tiden ute i verksamheten på kontoren består i att
olika dagar och situationer såg mycket olika ut. Vid några tillfällen
följdes mina uppgjorda planer medan andra situationer kom att kräva
snabba omställningar och anpassningar på grund av att människor och
omständigheter visade sig vara annorlunda än jag fö rutsett. Variationen
kan även sägas gälla den fysiska miljö där jag vistades: några rum kunde
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vara nyligen iordninggjorda med god standard, medan andra byggnader
och kontorsutrymmen snarare visade på de hårda ekonomiska villkor
under vilka socialtjänsten ofta arbetar.
Även människorna jag mötte under tiden som forskare på socialkontor
var högst varierande och mångskiftande precis som vi människor är i alla
andra olika sammanhang. Både de bidragssökande och tjänstemännnen
som jag hade kontakt med vid min insamling av forskningsdata utgjorde
alltså en blandning av personer i olika åldrar, såväl kvinnor som män,
både människor med stora svårigheter och hårda villkor i sin vardag och
individer med någorlunda små, hanterliga problem möjliga att lösa på ett
tämligen enkelt sätt. Det är dock svårt att återge denna bild av de
mångskiftande människorna med varierande egenskaper, förmågor och
bekymmer, när jag skall beskriva det vardagliga och rutinbundna arbetet.
Delvis kan denna svårighet att skildra det unika förklaras av att jag i den
redovisade studien vill visa hur själva socialbidragshanteringen går till
och att denna hantering i sig ofta innebär en reduktion av de individuella
olikheterna - vare sig människor deltar i den som biståndssökande eller
som yrkesutövare.

Det unika och komplexa reduceras - även i forskningsprocessen
När jag arbetat med och försökt hitta generella mönster i det empiriska
materialet - lyssnat till inspelade samtal och intervjuer, läst och bearbetat
skriftliga dokument - ser jag ofta hur det individuella och unika hos
människorna, som deltar i de möten som jag försöker beskriva i min
framställning, ständigt tittar fram och vill göra sig hört. Denna motsättning mellan det unika och det generella är dock ett dilemma som gissningsvis finns vid allt arbete som innebär att sammanställa något
komplext till något hanterbart, såväl inom forskning och dokumentation
som i handläggning av ärenden och i många andra olika sammanhang. Det
paradoxala är bara att jag själv som forskare i viss mån tvingas följa en
process som liknar den reduktion av individer till fall och ~trenden som
jag studerat och bitvis känner mig kritisk till, med den skillnaden att jag
själv sysslar med att förvandla unika människor till 'undersökningsdeltagare' i stället fö r att skapa 'klienter' som söker socialbidrag Ufr
Cicourel, 1968, om polisens, domstolarnas - och forskarnas - roll vid insamling av 'data').
Min önskan är att jag skall lyckas skildra såväl det unika som det
generella. Jag vill studera de strukturella mönstren i de situationer, samtal
och handlingar som finns i det insamlade materialet Ufr Boden &
Zimmerman, 1991). Dessutom vill jag dock även beskriva något av de
unika människor, vilka utgör de aktörer som ständigt återskapar och
omskapar de grundläggande strukturerna som fortlever och som tar sig
uttryck bland annat i våra vanor, rutiner och traditioner. Genom studier
av det individuella kan vi förvisso lära oss något om det generella.
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1.3

De biståndssökandes möte med
socialtjänsten

I mitt förberedelsearbete inom projektet sökte jag efter litteratur som
beskriver socialtjänstens verksamhet och det sociala arbetet så som det
bedrivs i Sverige och andra jämförbara länder. Särskilt intresserade jag
mig för det som publicerats om mötet mellan den enskilda männi skan/
klienten och socialtjänstens anställda. Det visade sig dock finn as
jämförelsevis få studier som be rör just det som ske r när socialtjänsten
möter kliente r. Kanske har socialtjänstens möte med enskilda klienter
varit för trivialt att studera och samtidigt alltför känsligt och sekretessbelagt för att någon mer omfattande fo rskningsverksamhet skulle ha
kunnat komma till stånd. Det är dock i mötet med klienter som en stor del
av det sociala arbetet utförs och som olika sociala reformer och åtgä rde r
fattade på politisk nivå 'verkställs' (Lipsky, 1980).
De studier om socialtjänsten som jag funnit och som väckte mitt
intresse redan vid starten av projektet va r främst några intervju undersökningar som genomförts med kl ienter. Ett exempel är den klassiska
intervjustudien "The client speaks. Working class impress ions of
casework" (Mayer & Timms, 1970). I denna bok redovisas ett antal
intervjuer med kliente r som haft kontakt med en socialvårdorganisation
(The Family Welfare Association) i London under 1960-talet. Resul taten
visar bl a att klienter och personal inom socialt (hjälp)arbete i vissa fa ll
kan ha olika perspektiv på och uppfattningar om de problem som ska
avhjälpas, hur hjälpen ska utformas och vad den bör leda till (Mayer &
Timms, 1970). Dessa skillnader sägs bl a bestå i att klienterna förefaller
mer inriktade på att deras problem skall lösas så snabbt och enkelt som
möjligt, medan socialarbetarna snarare strävar efter att se de konkreta
problemen i ett vidare persp ektiv där även problemens o rsaker
uppmärksammas. Dessa resultat tillsammans med andra senare genomfö rda intervjuundersökningar (t ex Nilsson, 1989) - som visat på
klienternas bitvis kritiska uppfattningar och negativa e1farenheter av sina
kontakter med socialtjänsten - har enligt min mening ytterligare understrukit betyde lsen av att ingående dokumentera klienternas möte med
socialarbetare. Detta låter sig dock inte göras enbart genom fortsatta
intervjustudier. Under senare år har även forsknin g som är baserad på
'förstahandsdata' från det sociala arbetet efterfrågats. Likaså har olika
typer av frågor som rör mötet mellan klient och tjänsteman fått ökat
intresse och uppmärksamhet under det gångna årtiondet (se tex Börjesson
& Mether, 1989).
Unde r den tid som jag själv arbetat med det projekt om
ärendehantering som redovisas i föreliggande rapport har dock ett antal
studier rapporterats, vilka bör nämnas eftersom de har stor relevans för
mitt forskningsområde. Dels är det Marianne Rangers arbete om ve rk-
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samheten på ett norskt socialkontor (Ranger, 1986), dels det s.k. "Mötesprojektet" som Lars-Christer Hyden och hans medarbetare genomfört vid
ett antal socialvårdsbyråer i Stockholm (Hyden, 1988; Hyden, 1991 a).
Därutöver har jag även haft möjlighet att fortlöpande följa arbetet inom
två avhandlingsprojekt (Fredin , 1992; Kullberg, 1992) som bl a berör
social interaktion och språk i det sociala arbetet.

1.4

Teoretiska och metodiska utgångspunkter

I föreliggande arbete kommer jag att skildra medborgarnas möte med
socialtjänsten på huvudsakligen två olika sätt. Den första typen av
analyser fokuserar de språkliga och kommunikativa mönster som kan
iakttas i de samtal och de texter som dokumenterats. Denna del av studien
har hämtat teoretiska och metodiska förebilder från den sarntalsanalytiska
forskningstraditionen, en tvärvetenskaplig forskningsinriktning inom
samhällsvetenskap och humaniora. Med hjälp av samtalsanalys har
forskare bl a studerat interaktion mellan människor i olika institutionella
miljöer (Agar, 1985; Nordberg, 1988; Linell, 1990; Drew & Heritage,
1992). De metoder som utveckats inom denna forskning stradition
erbj uder ett kraftfullt redskap när olika typer av möten mellan medborgare och tjänstemän skall undersökas. Via detaljerade analyser av
samtalsdata har vi genom dessa studier kunnat iaktta hur människors
sociala positioner formas, upprätthålls och 'omförhandlas' i en rad olika
vardagliga situationer. Vi har kunnat se hur samtal mellan människor
utgör ett viktigt led i formandet av en social identitet (bl a Erickson &
Shultz, 1982). Studier genomförda inom den samtalsanalytiska traditionen
har sålunda visat hur interaktionen mellan människor är formad av och
samtidigt ger form åt den sociala ordning i vilken människo r ingår (bl a
Maynard, 1991).
Den andra typen av analyser inom ramen för föreliggande arbete utgår
från en mer övergripande beskrivning av den sociala struktur i vi lken
samtalen om ekonomiskt bistånd äger rum Ufr Ahrne, 1990, om
byråkrati som en typ av social organisation). Detta innebär att j ag för in
och beskriver ekonomihandläggningen med hjälp det organisationsteoretiska begreppet 'street-level bureaucracy' - en term hämtad från
amerikansk statsvetenskaplig forskning (Lipsky, 1980; jfr Esping, 1984,
som använder den försvenskade termen 'gräsrotsbyråkratier'). Med hjälp
av byråkratiforskningen vill jag visa på de allmänna drag och arbetssätt,
som används i de organisationer som sysslar med institutionellt processande av människors problem och som i sitt arbete 'omvandlar' enskilda
medborgare till klienter. Användningen av teoretiska perspektiv och begrepp som utvecklats inom forskning om sk gräsrotsbyråkratier ger
således möjlighet att peka på hur transformeringen av medborgarna och
deras problem till administrativt definierade ärenden äger rum.
Slutligen kommer jag att försöka förena de två typerna av beskrivninga r genom att visa hur transformeringen av de sökandes problem sker
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via cle språkliga mönstren som förekommer i denna typ av institutionellt
organiserad verksamhet. För att kunna beskriva mötet mellan medborgare och tjänstemän kommer jag här att ge en kortfattad introduktion
av vissa begrepp och grundläggande synsätt som förekommer inom de
forskningstraditioner inom vilka jag valt att arbeta.
Kommunikativa mönster i olika verksamhetssfärer
De språkliga aktiveter som studerats ingår som all mänsklig kommunikation i en verksamhet med vissa övergripande syften. För en biståndssökande innebär mötet med socialarbetaren en möjlighet att föra fram
sina önskemål om ekonomisk hjälp, medan ett sådant samtal för den
tjänsteman som tar emot medborgarens begäran snarast utgör en del i en
arbetsrutin som ingår i den egna yrkesutövningen (jfr exempelvis Berger,
Berger & KeJlner, 1973, ss 58-59; Rees, 1978). Det som sägs i mötet är
således bundet till en viss aktivitets- och verksamhetstyp där flera o lika
syften kan förekomma parallellt. Vi kan vidare konstatera att det som
sägs i mötet förefaller vara starkt bundet till den kontext i vilken
interaktionen utspelas. Ämnen som är relevanta att tala om i en viss
situation kan vara helt omöjliga att beröra i en annan. Olika språkliga
beteckningar för liknande företeelser kan komma till använd ning beroende på i vilket sammanhanget yttrandet fälls. Språklig aktivitet och
kommunikativa mönster är således i hög grad situationsberoende (jfr den
engelskspråkiga termen 'situated'). För att kunna beskriva de ski lda
kommunikationsmönster som används har begreppet 'verksamhetsspråk' (Allwood, 1980, 1981, 1985) introducerats. Det verksamhetsspråk
som används i mötet mellan socialarbetare och biståndssökande är således
utformat med hänsyn till de olika typer av krav som ställs i institutioneJia
sammanhang av detta slag (Allwood, 1981, s 47). Begreppet verksamhetsspråk kan dock kompletteras med den näraliggande termen 'genre' så som
detta kommit att användas inom samtalsforskningen (ten Have, 1989;
Linell, 1990).
Eftersom genregreppet förekommit i många olika vetenskap liga
sammanhang skall jag här kort ange i vilken bemärkelse jag själv kommit
att nyttja det. Jag kommer här att stödja mig på vetenskapliga referense r
hämtade både från språkteori - framförallt den berömda essän "The
problems of speech genres" (Bakhtin, 1986) - och från samhällsvetenskaplig teori, främst beskrivningar av 'kommunikativa genrer' i samtida
sociologisk forskning (Luckmann, 1986; 1989; 1990).
Det genrebegrepp som används av Bakhtin brukar till svenska överättas
som 'talgenre' (eng.: 'speech genres' se Bakhtin, 1986) och en ligt hans
beskrivning utgör språk och verksamhet två oskiljaktliga företeelser.
Bakhtin betonar i sin framställning att vi människor alltid är beroende av
användningen av genrer. Om vi inte hade tillgång till dessa talgenrer
skulle vi i stället vid varje tillfälle under den språkliga processens gång
vara tvingade att formulera alla våra yttanden på nytt, vilket skulle göra

7

kommunikation mellan människor snart sagt omöjlig (s 79). Inom varje
livssfär där språk används, har relativt stabila sätt att tala med speciella
typer av yttranden utvecklats. Dessa sätt att tala är visserligen individuellt
präglade i sina formuleringar, men de följer ändå vissa grundläggande
och återkommande mönster. Det är dessa mer eller mindre stabila
yttrandetyper som Bakhtin benämner talgenrer. Vi lär oss att använda
dessa genrer på samma sätt som vi tillägnar oss vårt modersmål. Vi lär
oss dem sålunda inte genom ordböcker eller grammatikor, utan genom att
lyssna på andra som talar och genom att själva formulera muntliga och
skriftliga budskap inom en viss social verksamhet. Enligt Bakhtin kan de
olika talgenrema kännas igen genom att de följer en viss strukturell
uppläggning, har ett visst tematiskt innehåll samt sin specielJa språkl iga
stil (s 60). Vi avpassar det vi säger eller skriver med hänsyn till i vilket
sammanhang det yttras, vem vi riktar oss till och mot bakgrund av den
verksamhet yttrandet formuleras.
Bakhtin framhåller att det finns en rik variation av muntliga och
skriftliga genrer. Medan genrer som används i vissa livssfärer och i
samband med vissa aktiviteter är mer flexibla och kreativa, är andra mer
stereotypa och oflexibla. Som exempel på aktiviteter som följer en
fixerad form nämner Bakhtin genren 'hälsningsfraser ', vilken dock samtidigt är högst varierande med hänsyn till de interagerande personernas
sociala position, deras inbördes relation och den situation i vilken de
möts. Hälsningar kan följa en officiell eller en mer familjär genre och de
kan även fordra en speciell intonation. Varje yttrande är dock individuellt
utformat, även om vissa mycket strikta genrer exempelvi s militär
kommandogivning, i stort sett enbart medger röstmässiga variationer med
hänsyn till talarens fysiska egenskaper. Alla genrer återspeglar dock inte
talarens/skribentens individualitet i samma omfattning. Enligt Bakhtin ger
de konstnärliga litterära genrerna de största möjligheterna att uttrycka
individualitet, medan denna är minst inom de talgenrer som kräver en
standardiserad form t ex affärsbrev eller militär kommandogivning.
Under 1980-talet har Bakhtins texter om talgenrer översatts från ryska
till engelska, och kommit att användas och citeras av många personer som
vill beskriva språkliga aktiviteter av olika slag (i Sverige bl a av Hyden,
1988). Samtidigt med och gissningsvis relativt oberoende av Bakhtins
teori om talgenrer, har inom annan forskning om samtal och interaktion
begreppet genre kommit att användas och då fått benämningen
'diskursgenre' (exempelvis i van Dijk, 1984, s 81 med termen ' genres of
discourse'). Även om begreppet i dessa sammanhang inte alltid förklaras
lika explicit som i Bakhtins text, finns således en allmän uppfattning om
att språket följer mönster, vilka är återkommande och beskrivbara och
utgör grunden till olika kommunikativa skeenden i vilka människor
deltar.
Det genrebegrepp som Thomas Luckmann och hans forskarkollegor
utvecklat i ett antal publikationer (Luckmann, 1986, 1989; 1990;
Bergmann, 1987) är dock något annorlunda. Här används uttrycket
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'kommunikativa genrer' (eng.: 'communicative genres'; ty.: 'Gattungen').
Luckmann beskriver de kommunikativa genrernas betydelse för tradering
av kunskap. Han framhåller dessutom att genrerna utgör rutiniserade sätt
att lösa kommunikativa problem, vilket framgår av följande citat:
( ... ) the elementary funclion of communicative genres in social life is to organize,
to routinize, and to render (more or less) obligatory the solutions to recurrent
communicative problems.
(Luckmann, 1989, s 161).

Jag är intresserad av att använda genrebegreppet för att kunna beskriva
de kommunikativa mönstren som förekommer i mötet mellan medborgare och myndigheter. Teorierna om verksamhetsspråk och talgenrer
indikerar att den person som har (eller tar sig) rätten att definiera till
vilken aktivitets- eller verksamhetstyp en viss situation skall räknas även
föreskriver de kommunikativa mönster som anses passande och således
anger de genrer som är möjliga att använda sig av i mötet. Privilegiet att
definiera en situation innehas i institutionella sammanhang oftast av den
professionella parten (tjänstemannen). Lekmannen (medborgaren) kan
enbart 'omförhandla ' dessa definitioner i den utsträckning den egna
personens kommunikativa resurser förmår och med hänsyn till vad de
uppställda ramarna tillåter.
Byråkrati som ram för transformationen av människors problem till
'ärenden'
Det byråkratibegrepp jag valt att använda är som redan nämnts hämtat
från den amerikanske statsvetaren Michael Lipsky (1980), som myntat
uttrycket 'Street-Level Bureaucracy', vilket på svenska betecknats med
termen 'gräs rotsbyråkrati' (Esping, 1984). Lipsky har i sin beskrivning
särskilt intresserat sig för de lägre tjänstemän som i sitt arbete har direkt
kontakt med den enskilde medborgaren. Han nämner som typiska 'streetlevel-bureaucrats' tjänstemän verksamma inom polisen, domstolarna,
socialvården, skolan, hälso- och sjukvården. Även om de tjänstemän som
Lipsky studerat befinner sig i skilda organisationer, anser han att deras
arbete har många gemensamma drag eftersom det utförs under liknande
villkor. Exempelvis råder i denna typ av verksamhet alltid en knapphet på
materiella och personella resurser. Den organisation som byggs upp inom
'gräsrotsbyråkratiema' utformas därför efter principer som bl a möjliggör ett hushållande med organisationens resurser och tjänstemännens tid.
Hanteringen av människors behov av hjälp etc kommer att ingå i en
rutiniserad arbetsgång där vissa strategiskt placerade tjänstemän har stor
grad av kontroll exempelvis över vilka klienter som släpps in i organisationen. En etikettering och kategorisering av nya klienter genomförs,
vilket medför att en enskild människa inte kommer att beaktas i sin helhet
utan enbart med hänsyn till de egenskaper som har relevans inom
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organisationen (jfr termen 'categorization' som används i Lipsky, 1980;
Prottas, 1979; Hummel, 1982). En form av masshantering av klienter
byggs sålunda upp där en prioritering och sortering av klienterna
kommer att utgöra grunden för vem som får tillgång till de rättigheter
och förmåner som organisationen disponerar (eller i vissa organisationer
snarare vem som blir fö remål för myndighetens tillrättavisningar eller
ingripanden).
En av Lipskys grundteser om 'gräsrotsbyråkratier' innebär sålunda att
tjänstemännen har ett stort inflytande över vilka avgöranden och beslu t
som fattas. Visserligen finns mer eller mindre preciserade regler fö r de
beslut som skall fattas om enskilda personer, men dessa regler och
principer är vanligtvis inte uttryckta så att de kan tillämpas omedelbart i
förhållande till en enskild klient. En definiering av exempelvis den
enskilda klienten och dennes situation krävs innan det står klart om och
hur hans eller hennes önskemål kan tillgodoses inom ramen fö r en viss
verksamhet. Det slutliga avgörandet när det gäller en enski ld kl ients
framgångar inom organisationen blir på så sätt beroende av tjänstemannens ställningstaganden. 'Gräsrotsbyråkraten' blir alltså i praktiken
den som utformar innehållet i de frågor av politisk natur och den vä lfärdspolitik som är avsedd att komma medborgarna tillgodo i form av
sociala förmåner, sjukvård, undervisning etc. Lipsky framhåller att 'gräsrotsbyråkraterna' och det arbete dessa utför utgör ett mycket viktigt led i
realiserandet av beslut fattade på politisk nivå, att tjänstemännens avgöranden och deras rutiniserade hantering av medborgarna utgör innehållet i den konkreta politik man beslutat om. Den grupp av tjänstemän
som Lipsky identifierat och beskrivit har alltså inte bara den direkta
kontakten med enskilda medborgare utan även ett stort inflytande över
vilka åtgärder som vidtas och vilka olika beslut som fattas.
Det finns förvisso andra vetenskapl iga beskrivningar av byråkratier
som på olika sätt har relevans för min studie av mötet mellan medborgare
och tjänstemän i byråkratiskt ordnade verksamheter. Den mest välkända
beskrivningen av byråkrati som ' idealtypisk' modell är skriven av Max
Weber (1922). De kännetecken Weber ger i denna ofta citerade
beskrivning av byråkratier ger främst en bild av hur denna typ av arbete
är organiserat: att det är hierarkiskt ordnat, regelstyrt med hjälp av
skrivna dokument samt specialiserat. Lipsky hänvisar inte till Weber när
han tecknar sin beskrivning av 'street-level bureaucracies'. Vi kan
däremot se att Webers beskrivning av den byråkratiska organisationen är
en viktig beståndsdel i de teorier som utvecklats av många andra sentida
byråkratiforskare (se t ex H ummel, 1982; Berger, Berger & Kellner,
1973; Ahrne, 1987). Jag har dock valt att som huvudreferens i föreliggande studie använda mig av Lipskys skildring, eftersom den på en
detaljerad nivå fokuserar individens möte med myndighetens företräda re.
Avsikten är sammanfattningsvis att jag via organisations insriktade
begrepp om gatuni våns byråkratier, skall kunna beskriva transformationsprocessen och de karaktäristiska och övergripande dragen i
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hanteringen av de bidragssökande, medan jag med hjälp av de samtalsanalytiska redskapen och metoderna skall kunna ge en ingående skildring
av de språkliga mikroprocesserna som äger rum i raden av möten mellan
medborgare och tjänstemän.

1. 5

Studiens uppläggning och genomförande

Studien innehåller empiriskt material som insamlats under perioden april
1988 - juni 1989 på tre olika socialkontor i två medelstora svenska
städer. Under min datainsamling har jag följt ett 20-tal klienter från deras
första kontakt med socialförvaltningens tjänstemän tills dess att beslut om
ekonomiskt bistånd fattats. I min framställning har jag dock valt att
främ st foku sera på situationer och verksamheter i stället för personer
eller enbart på enskilda ärenden. Avsikten är att på detta sätt skildra de
rutiner och den praxis som förekommer vid handläggningen av ärenden
Ufr Svensson & Östnäs, 1990, ss 12-13 om studiet av situationer snarare
än individer). I bokens senare del kommer jag att ge utrymme även för
en individinriktad framställning genom att jag lämnar en detaljerad
skildring av några enskilda klienters väg genom det administrativa
systemet.
Deltagare i undersökningen
Totalt ingår i undersökningen 25 klienter! och 15 socialarbetare.
Klienterna är a11a ' nya' biståndssökande, dvs de har inte ansökt om
bistånd de senaste månaderna2. Sex av dessa har aldrig tidigare ansökt om
ekonomiskt bistånd. Socialarbetarna i studien utgörs dels av de tjänstemän
som arbetade med telefonmottagning när de deltagande klienterna tagit
sin första kontakt med socialtjänsten, dels av de tjänstemän som handlagt
klienternas ansökningar och därmed mött dem vid deras besök på
socialkontoret. Dessutom ingår även de tjänstemän som varit föredragande vid de sammanträden där beslut om några av ansökningarna
1 För 20 av de klienter som deltar i studien har hela förloppet från första telefonsamtal till
beslut om bistånd dokumenterats inom studiens ram. För ytterligare 5 klienter har enbart
besökssamtal och beslut dokumenterats. Därutöver har två av de totalt fem klienter som
inte accepterat att ingå i undersökningen lämnat bidrag till undersökningen i det ena fallet
genom att låta forskaren närvara så att besökssamtalet har kunnat observeras (men inte
spelas in) och i det andra fallet genom att en intervju kunnat genomföras.
2 Inom hanteringen av socialbidragsansökningar finns vanli gtvis en uppdelningar av
ärenden i 'nybesök', 'återbesök' och 'akutbesök' Gfr Meeuwisse, 1991 , s 8-9). Föreliggande studie inriktas i första hand på klienter som kommer på s k nybesök. De kan
trots denna etikett ha sökt socialbidrag vid tidigare tillfälle, men de kommer ändå att
betraktas som 'nya' eftersom de inte ansökt om bistånd under t ex de tre senaste
månaderna (dvs en viss tidsperiod som finns angiven).
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fattats. En mer ingående beskrivning av deltagarna i undersökningen återfinns i appendix 1.
Då studien varit inriktad på att innehålla en relativt detaljerad
dokumentation av de biståndssökandes möte med socialkontorets tjänstemän har endast ett begränsat antal 'fall' kunnat ingå i undersökningen.
Det urval av deltagare som kommit att ingå i studien visar dock på en stor
variation vad gäller klienternas ålder (19-64 år), kön (13 kvinnor och 12
män), och tidigare erfarenhet av ansökningsproceduren (6 deltagare utan
tidigare erfarenhet). Valet av socialkontor har dock inneburit att jag
enbart fått sökande bosatta i medelstora städer medan sökande från
mindre städer, landsort och glesbygd samt storstäder saknas. Dessutom
kan noteras att ingen av de sökande är ålderspensionär eller minderårig,
dvs under 18 år. Därutöver finns heller ingen sökande som kan anses
tillhöra kategorin 'tunga missbrukare'.
Även bland de socialarbetare som ingår i studien är ålderssp ridningen
någorlunda stor (ca 25-55 år). Däremot är en majoritet av socialarbetarna
kvinnor (12 kvinnor och 3 män), vilket dock förmodligen stämmer väl
överens med den kvinnodominans som förefaller vara vanlig bland de
som arbetar med ekonomfaka ärenden vid svenska socialkontor.

Ärendehantering: rutin via samtal och blankett
För att kunna beskriva ärendeförloppet, från människors redovisning av
sina problem till att beslut om bistånd fattats, har jag i min studie följt de
olika steg som är gängse i socialtjänstens handläggning av biståndsansökningar. Kontakten mellan bidragssökande och företrädare för socialtjänsten sker i ett enskilt ärende ofta vid flera tillfällen - såväl via samtal
som med hjälp av skriftliga ansökningsblanketter och andra typer av
texter, uträkningar samt beslut. Vid muntliga kontakter kan dessa ske
både via telefon och personliga sammanträffanden. Handläggningen av
ärenden byggs upp kring en serie av samtal med den bidragsökande
kombinerade med underlag via de skriftliga dokument som begärs in.
Därutöver hämtar den handläggande tjänstemannen ofta in ytterligare
upplysningar från andra källor exempelvis från försäkringskassa och
arbetsförmedling.
I kortfattad form kan arbetsgången som förekommer vid hanteringen
av ansökningar om socialbidrag sägas bestå av de fyra delarna
telefonsamtal, ansökningsblankett, besök på socialkontor samt beslut om
bistånd. De beskrivningar som görs inom studiens ram skildrar dessa
olika faser såväl vad gäller samtal mellan parterna som de skriftliga
dokument som förekommer i de enskilda ärendena. Presentationen innehåller även till viss del en redovisning av de intervjuer jag genomfört
med de bidragssökande och berörda socialsekreterare eller annan
ekonomihandläggare, som arbetat med de ärenden som ingår i studien. En
mer detaljerad redovisning av uppläggningen och insamlingen av det
empiriska material som ingår i studien ges i appendix 2.

12

Medier i ärendehantering

Vid handläggningen av ett ärende - från människors första kontakt till
dess beslut är fattat - nyttjas en rad olika medier. Detta innebär att även
den bidragssökandes kontakter med de personer som handlägger ansökan
om bistånd äger rum på flera olika sätt: både via text och tal, via telefon
och vid direkta möten. I min framställning vill jag uppehålla mig vid
denna variation av medium för kontakt. Vilka skillnader kan iakttas i de
olika stegen och vilken betydelse har dessa medieskillnader för hur mötet
mellan medborgare och tjänsteman kommer att gestalta sig? Syftet med
beskrivningen är att lyfta fram vad som är karaktäristiskt för telefonkontakten, besökssamtalet, blanketten och det skrivna beslutet samt att
visa hur de olika medierna medverkar till att bygga upp och understödja
denna typ av administrativ hantering av människors problem.
Från första kontakt till meddelande om beslut

En schematisk framställning av hanteringen av ett biståndsärende brukar,
som nämnts ovan, visa ett rutinbundet mönster - en handläggningsgång som bl a reglerar kontakten mellan medborgare och tjänsteman. Detta
mönster innehåller fyra steg, vilka även har fått utgöra rubriker för de
följande fyra kapitlen (kapitlen 2 - 5) i min framställning:
1) Första kontakt: Den person som söker ekonomisk hjälp tar
kontakt med socialtjänsten via telefon. Han eller hon får då upplysningar om möjligheten att erhålla ekonomiskt bistånd med hänsyn till den egna finansiella situationen och i förhållande till lagar,
regler och praxis för bistånd. Om personen förefaller kunna
erhålla ekonomiskt bistånd fortsätter handläggningen enli gt
följande.
2) Blankett: Den bi dragssökande får sig tillsänd en ansöknings-

blankett, som den sökande skall fylla i och komplettera med
skriftliga handlingar som visar inkomster, hyreskostnad mm.
3) Besök hos en handläggande socialsekreterare/ekonomiassistent:

Den bidragssökande möter tjänstemannen i dennes kontor och
lämnar över blanketten samt ger kompletterande upplysningar om
sin ekonomi och övriga förhållanden av betydelse för ansökan om
bistånd. Eventuellt sker ytterligare kontakter via telefon mellan
parterna efter besöket. I vissa ärenden - dock inte i något av dem
som ingår i föreliggande undersökning - utesluts det personliga
besöket och ersätts med enbart telefonkontakt.
4) Beslut om ekonomiskt bistånd: Beslutet fattas antingen av en
social distriktsnämnd eller - vilket gäller många ärenden - av en
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socialsekreterare/annan handläggare efter delegationsbeslut från
nämnden. Den sökande ges besked om beslut per brev eller via ett
telefonsamtal med handlägga ren. När det är möjligt att fatta
beslut redan under besökssamtalet meddelas detta muntligt under
samtalets gång. Utbetalningen av pengarna sker antingen med
hjälp av en postgiroutbetalning eller i undantagsfall via en
kontantutbetalning som omgående kan lösas ut på posten.
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Kapitel 2

TELEFONSAMTALET

2.1

Den första kontakten via telefon

Människors första kontakt med den avdelning inom socialtjänsten som
handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd sker i de allra flesta fall
via ett telefonsamtal. Varje vardag finns nämligen på socialkontoret i en
särskild telefontid då personer som nyansöker om ekonomiskt bistånd kan
ringa och höra sig för om möjligheten att få ekonomisk hjälp. De
personer som ringer kommer först till en telefonväxel där de slussas
vidare till en av de tjänsteman som har ansvar för inkommande samtal.
De som ringer får under telefonsamtalet chans att berätta om sina
problem och tjänstemannen som svarar i telefon - det är nästan alltid en
socialsekreterare - har då till uppgift att avgöra vilka åtgärder som kan
bli aktuella i det enskilda fallet.
Under min tid som deltagande observatör på socialkontoret följde jag
tjänstemännens arbete i denna typ av telefonmottagning under ett tj ugotal
telefontider. De socialsekreterare jag observerade vid deras möten med
allmänheten arbetade enbart med ekonomiska ärenden och inte med
behandlingsärenden2 • Beskrivningen av socialtjänstens telefonmottagning
bygger i första hand på de 20-tal ärenden jag dokumenterat i den fortsatta
processen och som ingår i undersökningen. Vid vistelsen på social-

1Empiriska data har samlats in på tre olika avdelningar för handläggning av ekonomiskt
bistånd (socialbidrag). För att underlätta läsningen av texten kommer jag att benämna alla
dessa avdelningar 'social kontoret' och för att skydda deltagarnas anonymitet inte heller
skilja avdelningarna åt i min redovisning.
21nom socialkontoret skiljer m an ärenden som gäller klienternas ekonomi från
behandlingsärenden (jfr Socialstyrelsen, 1985). I föreliggande studie har e nbart ingått
ärenden som gäller ansökningar om ekonomiskt bistånd, även om några av klienterna i
annat sammanhang kan ha haft kontakt med socialkontoret då någon typ av 'behandlingsinsats' varit aktuell.
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kontoret kom jag dock att få en god inblick i telefonmottagningen som
allmän företeel se, vilket jag har kunnat använda som referensram när jag
bearbetat och analyserat det insamlade materialet. Dessa allmänna intryck
redovisas även i min inledande beskrivning om telefonsamtalens innehåll
och struktur.
Beskrivningen av telefonsamtalen grundas på de anteckningar jag fört
med hjälp av penna och papper under samtalens gång 1 • Eftersom jag inte
har tillgång till bandinspelningar av de samtal jag tagit del av under
telefontimmarna, kan jag här endast göra en relativt grov och översiktlig
beskrivning av samtalen och de kommunikativa mönster som råder. Det
bör således påpekas att det empiriska materialet inte kommer att användas
för en samtalsanalys av traditionellt slag med transkriptioner och bearbetningar på en mycket detaljerad nivå (vilket däremot är möjligt när de
1judbandsinspelade besökssamtalen analyseras i senare kapitel). Svenska
forskare har hittills inte i någon större utsträckning ägnat sig åt att
studera socialtjänstens - eller andra myndigheters - telefonkontakter med
allmänheten och bl a av denna anledning bedömer jag att mina empiriska
data från telefontimmarna bör redovisas relativt utförligt.
De samtalsstudier som genomförts inom socialtjänstens ram i nordiska
sammanhang har främst gällt personliga samtal mellan klienter och
socialsekreterare på socialkontor, dvs olika former av direkta möten utan
att telefon används som medium (tex Ranger, 1986; Hyden, 1988). Om vi
vill få en bild av hur hela kedjan av kontakter mellan kliente r och socialförvaltningens tjänstemän förlöper måste dock även den initiala kontakten
beaktas, dokumenteras och ingå i beskrivningen. En sådan första kontakt
är från socialförvaltningens sida, som redan nämnts, oftast förutbesUimd
att ske per telefon. Detta första telefonsamtal är alltså av största intresse
om vi vill skapa oss en uppfattning om hur ärenden processas i
organisationen. Det är just vid den initiala kontakten som det preliminärt
avgörs vilka personer som uppmanas att söka bistånd och vilka som av
olika skäl får andra råd som svar på sina förfrågningar. Den stora
betydelse telefonsamtalet har för ärendehantering gör att jag nännare vill
beskriva dessa samtal såväl vad gäller deras allmänna uppläggning och
innehåll som deras funktion i bearbetningen av de sökandes problem.
Kapitlet om socialkontorets mottagning av telefon från allmänheten har
följande uppläggning. De första två avsnitten ägnas åt att beskriva hur
telefonsamtal från bidragssökande är utformade vad gäller innehåll och
struktur. Här ges också en beskrivning av telefonsamtalet som kommunikativ genre (jfr beskrivningen av talgenrer i avsnitt 1.4 ovan) såväl med

1 Upplysningar om hur dessa anteckningar sam lats in via deltagande observation ges i
appendix 2.
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utgångspunkt i tidigare forskning om telefonsamtal som med hänsyn til I
resultaten inom föreliggande studie. Därefter ges en beskrivning av
samtalet som en del i ett byråkratiskt förlopp Ufr byråkratibegreppet som
det beskrivits i avsnitt 1.4 ovan). I kapitlets sista avsnitt kommer jag bl a
att visa vilka olika preliminära avgöranden och beslut som fattas under
telefonsamtalets gång.

2. 2

Telefonsamtalens innehåll och struktur

Under telefonmottagningen finns en (eller, på vissa kontor, flera) socialsekreterare tillgänglig för samtal och under denna tid vidarebefordras de
inkommande samtalen till socialsekreteraren via socialförvaltningens
växel 1. Socialkontorets telefontid omfattar ofta en eller två timmar.
Ringer den sökande vid andra tillfällen måste han eller hon återkomma,
men får då från växelpersonalen uppgifter om vilka telefontider som
finns för nya biståndssökande. Den allra första kontakten mellan den
biståndssökande och socialkontoret sker alltså med växelpersonalen, som
kopplar samtalet vidare till den (eller de) socialsekreterare som ansvarar
för biståndsansökningar och ekonomisk rådgivning från personer bosatta
i ett visst geografiskt definierat område.2
Telefonsamtalen kommer mestadels från allmänheten, men även till
viss del från andra myndigheters tjänstemän och gäller då ofta frågor som
rör handläggningen av gemensamma klienter och ärenden. Samtal kan
dessutom komma från personer som redan haft kontakt med socia lkontoret om ekonomiskt bistånd, men som har frågor om handläggningen
eller ytterligare upplysningar att lämna kring den egna ansökan.
Telefonmottagningen innebär som regel ett intensivt arbete fö r den
socialsekreterare som svarar i telefon. Under vissa tide r kommer
samtalen i mycket tät följd och kan gälla de mest skiftande type r av
förfrågningar, önskemål och problem. Vissa samtal visar sig dessutom
ofta röra brådskande ärenden som bör åtgärdas omedelbart. Många
människor som söker hjälp har väntat i det längsta med att ta kontakt,

1 Det har inte varit möjligt att inom föreliggande undersökning dokumentera detta första
samtal mellan de sökande och växelns personal.
2 Ett socialkontor har ofta ansvar för biståndssökande som bor i ett visst geografi~kr
avgränsat område (ett s.k. socialdistrikt eller del av ett distrikt). Ibland kan etr kontor
ansvara för fler områden och då är vanligen en eller ett par socialsekreterare avdelade att
ta emot sökande från något av dessa områden. Fördelning av de sökande på o1ika tjänstemän kan dessutom göras med hänsyn ti1l deras födelsenummer exempelvis grundat p:\
vilken dag i månaden den biståndssökande är född.
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vilket gör att deras situation förefaller ohållbar och ett snabbt agerande
från socialtjänstens sida krävs.
Människor som ringer till socialkontoret kan önska hjälp med sina
akuta problem med den egna försörjningen. Några av dem som ringer
kan även ha fått hot om vräkning från den egna bostaden på grund av
obetalda hyror. Andra samtal gäller kanske i stället den uppringandes
släktingar, vänner eller arbetskamrater som anses behöva hjälp att reda
upp problem med ekonomi och arbetslöshet och där även olika former av
missbruk eller kanske till och med misshandel inom familjen påtalas. En
del av samtalen kanske inte alls är relaterade till ekonomiska problem och
kan tyckas vara av perifert intresse för socialtjänstens ansvarsområde.
Sådana samtal som rör annat än ekonomi kanske kommer från någon
person som bekymrar sig om en sjuk grannes ensamma katt eller
liknande. Samtliga telefonsamtal som ingår i min studie gäller dock i
första hand ekonomiskt bistånd.
Samtalen mellan den biståndssökande och socialsekreteraren utgör
exempel på en typ möten som förekommer mellan enskilda personer och
ansvariga tjänstemän även i en rad andra olika sammanhang. Det är alltså
möjligt att inordna samtalet i en talgenre (Bakhtin, 1986) som preliminärt
kan benämnas 'medborgarens myndighetskontakt via telefon'. l föregående kapitel refererades kort hur en talgenre kan beskrivas. Där framgick att en genre bl a kan kännas igen genom att den har en viss tematiskt
uppläggning, följer en speciell strukturell uppläggning och har särskilda
stilmässiga kännetecken. Ett annat ytterligare kännetecken är att samtal
inom en viss genre brukar ha en viss förutbestämd längd.

Samtalens längd
De kortaste telefonsamtalen är fem minuter och merparten av samta len
varar mindre än femton minuter. Genomsnittlig tid för telefonsamtalen i
denna studie är ca 11 minuter medan motsvarande siffra för besökssamtalen är ca 31 minuter. De telefonsamtal som ingår i stud ien är
sålunda som regel betydligt kortare än klienternas personliga besök på
socialkontoret.1
Telefonsamtal mellan medborgare och tjänsteman innebär ett möte fyllt
av detaljer om stora och små frågor i klientens liv. Under några minuter
skall personens liv kartläggas på de punkter som är relevanta fö r en
eventuell ansökan om ekonomiskt bistånd. Oavsett om telefonsamtalet
varar fem minuter - eller 28 minuter som det längsta telefonsamtalet i

1 Längden på de telefonsamtal mellan biståndssökande och socialsekreterare som ingår i
undersökningen framgår av den sammanställning som återfinns i appendix 1.
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studien - finns emellertid en viss stomme av ämnen och samtalsfaser som
rutinmässigt förekommer. För att ge ytterligare beskrivningar av denna
typ av samtal kommer jag att ingående skildra hur dessa ämnen och
samtalsfaser ser ut i grova drag samt även visa vilka olika kommunikativa
uppgifter parterna har under samtalet. Av särskilt intresse är att se hur
och av vilken person de olika ämnena och faserna initieras. Beskrivningen
kommer att vara uppbyggd kring några empiriska exempel där utdrag ur
telefonsamtalen används.

Ämnen, samtalsfaser och parternas kommunikativa uppgifter
I ett telefonsamtal är det den uppringande parten som förväntas säga 'vad
saken gäller' . Denna regel gäller inte enbart samtal till en institution utan
alla typer av telefonsamtal (Schegloff, 1979). Alla samtal från bidragssökande, som ingår i denna studie, följer traditionen om den uppringandes ansvar för presentation av ärendet. Detta gäller således även
början på följande samtal, som kommer från en ung ensamstående kvinna
med ett litet barn:

Exempel 1.
Ur telefonsamtal nr 7
Sl:

Socialkontoret, Anette Rickardsson (1)

K:

Ja hej j ag heter Karin Persson (2)

S:

Ja hej (3)

K:

Jag har så dåligt med pengar. Jag är mammaledig och har bara sexti kronor om
dagen och bostadsbidrag på tvåhundra femtitvå kronor per månad (4)

I ett samtal till en myndighet anges oftast ärendet i den uppringandes
första eller andra yttrande. I ett samtal mellan vänner skulle inledning,
utbyte av hälsningar, frågor om "hur det står till" vanligtvis ha föregått
själva sakfrågan eller ärendet (Hopper, 1989). Så är alltså inte fallet i
denna genre av samtal när det äger rum mellan två personer som inte haft

1 S= socialsekreterare; K= klient. Telefonsamtalen har numrerats med utgångspunkt från
den klient som deltar i samtalet. I telefonsamtal nr 1 deltar sålunda klient nr 1.
Numreringen av klienterna framgår av den förteckning över undersökningsdeltagarna och
insamlade data som finns i appendix 1. Namnen i utdragen är fingerade. Ytterligare upplysningar om utskriften av telefonsamtal ges i appendix 2.
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kontakt med varandra förr och där den ena är en blivande klient och den
andra en tjänsteman. Efter en kort, informell hälsning med ett "hej", och
en presentation av namn och följer genast anledningen till samtalet.
Efter den inledande samtalsfasen då den som ringer upp säger sitt
ärende, kommer ansvaret fö r samtalets fo rtsättning att till största delen
läggas på den tjänsteman som deltar i samtalet. Hon 1 börjar då att ställa
ett antal frågor med utgångspunkt frän det ärende som den upp ringande
angivit. I samtalet j ag citerat innebär detta att tjänstemannen först frågar
om den bidragssökandes möjlighet till yrkesarbete.

Exempel 2.
Ur telefonsamtal nr 7
S:

Har du något jobb att gå tillbaka till? (5)

K:

Ja jag skulle ha börjat för ett tag sen, men det finns ju ingen barnomsorg så jag
kunde inte börja jobba. (6)

S:

Var jobbar du? (7)

K:

På Svenssons livs. (8)

Social sekretaren fortsätter därefter att fråga den bidragssökande om
hennes situation på en rad punkter: hur hon ligger till i kön för
barnomsorg, när hon skulle börjat att arbeta, hur mycket pengar hon fått
från försäkringskassan. Samtalet har nu gått över från ärendepresentation
till vad som kan be tecknas som en utredningsfas där socialsekreteraren
utreder vad som gälle r i fråga om bl a den sökandes anstä11ningförhåll anden, familjeförhållanden , inkomster och utgifter.
Efter en stunds utredande frågor från socialsekreteraren, interfolierade
med upplysningar och svar från den bidragssökande, brukar samtalet
komma till en vändpunkt då socialsekreteraren fattar ett avgörande om
vad som bör ske med ärendet. Detta sker vanligen genom att hon föreslå r
en åtgärd. I samtalet med den unga kvinnan formuleras förslaget ti ll
åtgärd enligt följande:

1 Samtliga social sekretare under de telefontimmar jag observerat var kvinnor. Jag
använder därför 'hon' som pronomen när jag refererar till socialsekreteraren.

20

Exempel 3.
Ur telefonsamtal nr 7
S.

Vi får göra så här att du och jag kan träffas (25)

K:

Jaa. (26)

((några yttranden utelämnade))

S:

Jag skickar en ansökan. Så får du fylla i ansökan (31)

K:

Jaa. (32)

S:

Vi sätter upp en tid. När passar det dej? (33)

K:

När som helst. (34)

Samtalet har alltså övergått till en åtgärds/as där socialsekretaren föres lår
vad som bör hända med bidragssökandes förfrågan om hjälp. Socialsekreterarens förslag meddelas genom att hon lägger fram ett av de
alternativ som kan vara möjliga. I de samtal jag citerat ovan, innebär
åtgärden att tid för ett besök på socialkontoret bokas samt att den sökande
kommer att få en ansökningsblankett på posten som skall fyllas i innan
besöket.
I åtgärdsfasen finns ofta ett utrymme för den bidragssökande att göra
invändningar mot de saker tjänstemannen föreslår skall eller inte skall
göras. Det händer exempelvis att den föreslagna tidpunkten för ett besök
förläggs långt bort i tiden, vilket gör att den bidragssökande invänder och
vill komma tidigare för att få snabbare beslut om bistånd. En förhandling
(jfr Strauss, 1978 tex s 187, om förhandling kopplad till social ordning)
om vilka åtgärder som skall vidtas och när det skall ske kan alltså äga
rum i åtgärdsfasen. Bud och motbud lämnas om vad som bör ske, när
detta bör äga rum etc. I samtalet vi hittills tagit del av, finns inslag av
argumentering från den bidragssökandes sida. Parterna är inte oeniga om
tiden för besöket, men när besökstid skall bokas påpekar den unga
kvinnan att det är bråttom med betalningen för nästa månadshyra.
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Exempel 4.
Ur telefonsamtal nr 7
K:

Nu är det så att hyran ska betalas till i morgon. (36)

S:

Eftersom du inte kan betala den nu ska du ringa hyresvärden och säga det. (37)

K:

Så det är bara att låta hyran vara'! (38)

S:

Det förstår dom (hos hyresvärden) om du säger att vi jobbar med det här. (39)

K:

Mm. (40)

S:

Om du kommer fem ton och tretti på onsdag? (41)

K:

Mm. (42)

Åtgärdsfasen resulterar alltså i att den unga kvinnan får en besökstid som
hon accepterar. Efter att de bestämt en tid för besök, följer en fas med
frågor om den bidragssökandes personuppgifter. Socialsekretaren begär
att få veta den sökandes namn, adress och personn ummer. Hon ställer
dessutom en fråga för att försäkra s ig om den bidragssökandes familjesituation, att den sökande är ensamstående med ett ban1. Det är alltså
jämförelsevis sent i samtalet som den uppringande parten uppmanas att
lämna fullständiga personuppgifter, först när tid för besök bokas och
ansökningsblankett skall sändas via post. Personuppgiftsfasen kommer
alltså mot slutet av samtalet alldeles före avslutningsfasen, vilken innehåller några påminnelser om vad som den bidragssökande skall ta med sig
vid besöket och ett kort informellt 'hej' som avslutande hälsning Ufr
Nordberg, 1989; Schegloff & Sacks, 1974).
Karaktäristiskt för de studerade telefonsamtalens första del är att det
här lämnas jämförelsevis stort utrymme för upplysningar och berättelser
som gäller den bidragssökandes situation. Först därefter kommer de
formella delarna av ärendehanteringen med frågor om personuppgifter
etc. Denna uppläggning går igen i flertalet av de telefonsamtal som jag
analyserat. Det dominerande mönstret i telefonsamtal mellan socialsekretare och personer som söker ekonomiskt bidrag kan schematiskt
framställas med en indelning av ämnen och samtalsfaser som framgår av
figuren nedan. Här anges ramarna för såväl vad som kan avhandlas och i
vilken ordning de olika ämnena kan tas upp Ufr Erickson & Shultz, 1982;
Linell, 1990).
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Sa mta Is faser

Amnen och innehåll

1. Inledning

Presentation av namn,
hälsning

2. Ärendepresentation

Presentation av den fråga eller begäran, som lir
anledning till telefonsamtalet

3. Utredning

Yrkesarbete, inkomster, utgifter,
familjeförhållanden mm

4. Åtgärder

Tid för besök,
ansökningsblankett via post

5. Personuppgifter

Namn, adress, personnummer,
telefonnummer

6. Avslutning

Påminnelser inför besök,
avslutande hälsning

Figur 1. Samtalsfaser och ämnen i telefonsamtal mellan socialsekreterare och
biståndssökande som erhåller besökstid

Samtalens strukturella uppläggning har dock betydelse inte enbart för
vilka ämnen som kommer upp i samtalets olika delar och i vilken ordnin g
dessa ämnen förekommer (se figur I ovan), utan anger även vilket
interaktivt utrymme som medborgaren respektive tjänstemannen har till
sitt förfogande under respektive fas Qfr. Linell, 1990, där begreppet
interaktionsformat används). Parternas utrymme och ansvar är relativt
jämnt fördelat i inlednings- respektive avslutningsfasen. Klienten har
dock oftast en huvudroll i ärendefasen, medan det är socialarbetaren som
står för merparten av frågorna och andra typer av initiativ i utredn ings-,
åtgärds- samt personuppgiftsfasen.
I några telefonsamtal finns emellertid ett delvis annorlunda mönster
vad gäller ordning mellan samtalsfaserna. Medan faserna inledning,
ärende och avslutning alltid förekommer som första respektive sista del
av samtalet, kan personuppgiftsfasen i vissa samtal komma mycket
tidigare än vad som är fallet i det schema som framställts i figur 1. Detta
mönster har jag funnit framförallt när det är en annan tjänste man som
ringer för att begära hjälp för en av sina klienter. Så här kan ett sådant
samtal med denna alternativa fasstrnktur påbörjas:
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Exempel 5.
Ur telefonsamtal ang/1.ende bistdndssökande nr 2
S:

Eva Pettersson. (1)

Kurator:

Det här är Annika Berg. Jag arbetar som kurator på sjukhuset. Jag ringer
för en patient som jag har haft kontakt med som behöver hjälp med att ~öka
socialbidrag. Hon heter Anna Holm och hon bor i Skogås ((stadsdelens
namn)). (2)

S:

Har du hennes personnummer? (3)

Ku:

Ja, sexti tio tretton, tjugo noll tre. (4)

S:

Har du hennes adress? (5)

Ku:

Nej men jag tror att hon bor på Lillgatan. (6)

S:

Den kanjag slå upp. Vet du vad hon har för ekonomi? (7)

De inledande faserna i denna typ av samtal kommer alltså i följande
ordning: inledning (i det citerade samtalet med enbart presentation av
namn och inte hälsning), ärende, personuppgifter och utredningsfas .
Genom att personuppgifterna tas upp tidigt får samtalet en delvis annan
och mer formell karaktär. Att först fråga om namn, personnummer,
adress och andra detaljupplysningar är dock en mycket vanlig ordning i
en rad olika typer av samtal till myndigheter av delvis annat s lag
(Cedersund & Säljö, 1992; Nordberg, 1989; Franke!, 1989). Att fråga om
personuppgifter tidigt i samtalet mellan bidragssökande och socialsekreterare är dock en avvikelse från det grundläggande mönstret för
denna typ av samtal. Det utan tvivel vanligaste mönstret är i stället, som
framgått ovan, att socialsekretaren först låter den som ringer tala om sitt
ärende. Det är som regel inte förrän vid det tillfälle då socialsekreteraren
ser att hon kan föreslå någon åtgärd som hon börjar ta upp personuppgifter om den blivande klienten. Att detta mönster ändras när en
annan tjänsteman ringer är kanske förklarligt bl a med tanke på att
socialsekreteraren då kan utgå från att någon åtgärd kommer att kunna
vidtas och socialsekreteraren sålunda kan påbörja arbetet med att ta upp
personuppgifter om den aktuella klienten relativt tidigt i samta let.
Principen bakom fasindelningen av telefonsamtalen kan sägas visa bl a på
en strävan frän socialsekreterarens s ida att inte avge löften om hjälp för
tidigt i samtalet. Att inte ta upp personuppgifter tidigt i samtalet kan
vidare uppfattas som en a rbetsbesparande strategi. Innan soc ialsekreteraren vet att samtalet leder fram till ett 'ärende' är det inte något
skäl att använda tid och kraft åt att skriva upp namn och andra personuppgifter.
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2.3

Telefon som medium för myndighetskontakt

De bidragssökandes första kontakt med socialkontoret sker således via
telefon. Denna regel att förfrågan om ekonomiskt bistånd skall ske via en
telefonkontakt är ett starkt påbud i organisationen. Liknande arrangemang med telefonen som medborgarnas kanal in i den institutionella
miljön förekommer i en rad olika sektorer inom t ex sjukvård och räddningstjänst.
När en medborgare ringer för att begära hjälp eller service från en
myndighet eller institution finns redan från telefonsamtalets inledning ett
grundläggande mönster för hur samtalet påbörjas och hur det sedan
fortlöper och avslutas (Hopper, 1989; Whalen & Zimmerman, 1990) Den
tjänsteman som svarar i telefon har en rutin som anger vilka ärenden som
kan anses tillhöra myndighetens ansvarsområde Ufr Berger, Berger &
Kellner 1974) och som samtidigt ger en strukturerad uppläggningen av de
klientsamtal som brukar förekomma vid olika typer av förfrågningar.
Även den enskilde medborgaren har givetvis en föreställning om hur ett
telefonsamtal med en tjänsteman kan vara upplagt, även om hans eller
hennes föreställning förmodligen utgår från en mer allmänt hålle n
förmodan. Kanske bygger medborgaren sitt verbala agerande under ett
första samtal med en tjänsteman på hur han eller hon tidigare brukat
presentera sig själv och sitt ärende vid kontakten med institutioner eller
myndigheter av liknande slag.
Tidigare forskning om telefonsamtal i institutionella miljöer har beskrivit vilka olika diskursiva mönster och rutiner som är rådande när en
medborgare ringer för att be om hjälp i en mer eller mindre akut
situation. En stor del av dessa studier har genomförts av telefonsamtal till
larmcentraler eller poJisstationer (Frankel, 1989; Nordberg, 1989;
Whalen, Zimmerman & Whalen, 1988; Larsen, 1976). Med hjälp av
empiriska data inom denna typ av studier har man, trots en begränsning
vad avser valet av institutionell miljö, lyckats väl med att beskriva de
karaktäristiska egenskaperna för telefonsamtal mellan medborgare och
myndigheter. Larmsamtalen uppvisar en någorlunda stor variation när
det gäller ärendetyper och i dessa samtal kan den rutinmässiga hanteringen av de olika typerna av förfrågningar iakttas. I en av dessa undersökningar (Whalen m fl, 1988) påvisas hur ödesdigra konsekvenserna kan bli
när parterna inte förstår varandras budskap under telefonsamtalets gång.
Här visas nämligen hur en medborgare som önskar en ambulanstransport
inte lyckas att beskriva sitt ärende och bli trodd utan blir avfärdad unde r
samtalets gång varpå den sjuka avlider utan att ha fått begärd hjälp.
Att tala med en annan person per telefon är en så vardaglig företeelse
såväl i privat som offentligt liv, att vi sällan reflekterar över vilka villkor
och allmänna karaktäristika som gäller för samtal via detta medium.
Genom en kort forskningsöversikt är min avsikt att visa på några av

25

telefonsamtalets särdrag jämfört med exempelvis samtal ansikte mot
ansikte.

Telefonsamtalets karaktäristika
Telefonsamtalet uppvisar på ett plan många likheter med samtal som äger
rum ansikte mot ansikte. Detta kan förklaras med att parterna ta lar med
varandra i en dialog som är samstämmig i tid. De särdrag som trots allt
kan påvisas, kan bl a förklaras av att parterna inte ser varandra under
samtalet, dvs de är beroende av parternas rumsliga åtskillnad (j fr
Houtkoop-Steentra, 1987, ss 8-11).
Jag har i föregående avsnitt visat att telefonsamtal mellan socialsekreterare och biståndstagare innehåller vissa återkommande samtalsfaser liksom att de analyserade telefonsamtalen är uppbyggda enligt en
särskild struktur. Denna uppläggning är dock inte enbart kännetecknande
för olika typer av institutionella samtal via telefon utan kan till vissa delar
även sägas vara kännetecknande för telefonsamtal genomförda även i
andra vardagliga situtioner. Här en sammanfattande beskrivning av dessa
telefonsamtalets karaktäristika:
Samtalsfaser. Särskilda regler finns för hur och i vilken ordning
hälsning, presentation av namn, anledningen till samtalet brukar vara
utformade. Det är framför allt i telefonsamtalets inledning och slutfas
som en stark rutinisering kan iakttas, men även fasindelningen av samtalet
som helhet är förhållandevis starkt påverkad av traditioner för hur och i
vilken ordning vissa ämnen kan tas upp i samtal mellan medborgare och
myndigheter (Hopper, 1989; Nordberg, 1989). Den avslutande hälsningen
i telefonsamtal till en myndighet är som regel mycket kortfattad av typen
'det var bra, då säger vi så, hej då'. Med en sådan snabb och rutinmässigt
utformad avslutning finns det mycket små möjligheter för medborgaren
att dröja sig kvar i slutet av ett samtal på ett sätt som exempelvis sker när
någon stannar kvar i dörren och i förbi gående ställer de frågor som han
eller hon har, men som inte kommit upp tidigare under samtalets gång
Ufr för- och eftersnack i polisförhör, Jönsson, 1988). Uttryck av typen
'Hade du något mer du ville fråga om?' utgör snarast en signal om att
samtalet snart är slut än att det är en genuin uppmuntran till motparten att
ställa frågor (Schegloff & Sacks, 1974).
Interaktiv struktur: I telefonsamtalet finns strikta regler för turtagning,
dvs för vem av parterna som 'har ordet' och hur de lämnar över ordet till
varandra under samtalets gång. I telefonmedierade samtal förekommer
jämförelsevis få tillfällen av överlappande tal, dvs att parterna pratar i
mun på varandra. Telefonsamtalen tenderar vidare att vara kortare än ett
samtal som sker vid ett personligt sammanträffande.
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Telefonsamtalet som talgenre - ett stöd för' gräsrotsbyråkratin'
Telefonmediets användning vid samtal mellan medborgare och myndigheter innebär uppenbarligen att mötet formas och hamnar i e n specifik
kommunikativ genre. För myndigheten möjliggör användningen av denna
genre - som bla innebär en fast fas indelning, striktare mönster fö r
turtagning, pausering, samt kortare tidsåtgång för tjänstemannen - att
kontrollen över klienterna förefaller att öka jämfört med samtal som äge r
rum ansikte mot ansikte. Myndigheten tillåter i många fall inte att
samtalet sker på annat sätt än via telefon Ufr vissa undantag t ex
Försäkringskassan som ibland inrättar lokalkontor i ytterområden så att
direk ta möten med allmänheten underlättas), och denna föreskrift innebär
inte endast att de samtal som äger rum medieras via telenätet utan även att
valet av talgenre kommer att föreskrivas . Ett sådant val av genre innebä r
uppenbarligen att makt och kontroll utövas över de deltagande personerna
genom att de på detta sätt blir underställda telefonmediets särskilda krav,
förutsättningar och traditioner. Denna kontroll gäller såväl klient som
socialarbetare, även om den senare om hon så önskar (och om hon har tid
med tanke på sina övriga arbetsuppgifter) kan ingripa under telefonsamtalets gång och i stället föreslå att en tid för ett personligt besök
bokas.
Det bör nämnas att vissa kliente r i de uppföljande inte rvjuerna
framhåller fördelarna med att den första kontakten sker via telefon.
Några av fördelarna som nämns är följande: de slipper att stå vid en
receptionsdisk och berätta om sitt behov av ekonomisk hjälp, telefonkontakten spar tid genom att de kan ringa från sitt arbete eller bostad.
Trots dessa positiva omdömen innebär telefonmediet att samtalet helt
ofrivilligt formas på det sätt som är karaktäristiskt för samtal via detta
medium. Denna makt att föreskriva vilket medium och därmed även
vilken genre som kan användas i en initial kontakt ligger när det gäller
socialbidragshandläggning helt hos organisationens fö reträdare. Önskemål
från klienter som vill sköta denna fö rsta kontakt i ett direkt samta l
tillgodoses nästan aldrig.

2. 4

Telefontimmen som 'dörrvakt'. Arbetet med inkommande ärenden till socialtjänstens telefonmottagning

Regeln att första kontakt skall ske via telefon fö refa ller inom
ekonomihandläggningen vara näst intill tvingande såsom ru tinerna är
upplagda på de socialkontor som ingår i föreliggande undersökning. Att
hänvisa nya sökande till telefonmottagningen är sålunda en rutin som följs
i stort sett utan undantag. Det är däremot inte alltid den bidragssökande
som tar kontakt personligen. I flera ärenden är det som redan påpekats
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någon annan tjänsteman, exempelvis en socialsekrete rare eller en kurator,
som tar denna första telefonkontakt.
Ett komplement till socialsekreterarnas mottagning av telefonsamtal på
socialkontoret förekommer visserligen genom den bemannade receptionsdisk som finns vid entren på den våning där ekonomihandläggarna ha r
sina tjänsterum. Här är en eller ett par tjänstemän placerade och de ger
bl a hjälp till de klienter som bokat besökstid i fö rväg eller som ska ll
hämta eller lämna handlingar i anslutning till sin ansökan om ekonomiskl
bistånd (receptionsdisken som företeelser beskrivs även nedan i kap itel 4,
där även receptionens kontrolle rande funktion berörs). Denna receptionsfunktion är dock inte avsedd att bistå persone r som nyansöker om
ekonomisk hjälp. Ufr. Zimmerman, 1966 m fl ref som visar på ett annat
sätt att organisera inflödet av nya klienter, vilket sker just via en
receptionsdisk. Detta är även fallet i socialbidragshanteringen beskriven i
Ranger, 1986).
Under min tid på socialkontoret har jag sett en mängd exempel som
visar hur regeln om telefonmottagning som första kontakt kan komma att
tillämpas i enskilda bidragsärenden. Ett av dessa exempel rör den man,
som ingår i s tudiens telefonsamtal nummer 16, och som tog sin första
kontakt för att söka ekonomiskt bistånd direkt med tjänstemannen vid
receptionsdisken. Han blev då avvisad med ett påpekande att det enbart är
via telefon som bidragssökande kan komma i kontakt med soc ial sekreterarna i deras mottagning av nya ärenden. Eftersom telefonmottagningen pågick just när mannen kom till socialkontoret, uppmanades han
att ringa från den mynttelefon som finns placerad i samma byggnad. Han
ringde följaktligen från telefonautomaten och fick på så sätt tid för besök
enligt den f öreskrivna rutinen för nyansökningar. (Hanteringen av
sökande nr 16 beskrivs ytterligare nedan i kapitel 6.). Telefonmottagningen kommer på detta sätt att fungera som en 'dörrvakt ' för nya
bidragssökande klienter Ufr. Erickson & Shultz, 1982 som använder
begreppet 'gate-keeper' dvs ' grindvakt'). Denna dörrvaktsfuntion medför
en välo rganiserad kontroll av nya klienter, en företeelse som kan iakttas
på flera olika sätt och med olika fysiska och diskursiva tillvägagångssätt.
' Vaktande' av inkommande klie nter innebär en kontroll dels av när, hur
och med vem nya bidragssökande tillåts få kontakt när de söker hjälp från
socialkontoret, de ls av hur själva samtalet för löper, dvs socialsekreterarens rutin och de diskursiva mönster som hon här tillämpar när
hon talar med personer som söker hjälp.
Telefonmediet gör att tjänstemannen får en chans att samtala med nya
klienter i tur och ordning och att avgöra hur den fortsatta hante rin ge n
skall utformas. Det är via en etikettering och sortering av de sökande som
socialsekreteraren kan få en uppfattning om och en överblick över de
sökande som ringe r. Jag ska h är visa hur detta går till i några av de
studerade samtalen.
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Etikettering av de bidragssökande: Vem är det som ringer och varför?
Under den första delen av telefonsamtalet mellan den bidragssökande och
socialsekreteraren äger en kategorisering och etikettering I) av den
bidragssökande rum. Den som ringer kan själv ge en beskrivning av
vilken klientkategori han eller hon anser sig tillhöra. Ett exempel på ett
samtal där den bidragssökande, en man i 40-årsåldem, ger en sådan beskrivning finns i följande utdrag.

Exempel 6.
Ur telefonsamtal nr 17
S:

Socialkontoret, Therese Nilsson. (1)

K:

Ja hej. Det är så att vi skulle behöva ekonomisk komplettering. (2)

S:

Mm. (3)

K:

Vi har tidigare bott i Storängen ((förort till en annan stad)). Vi har flyttat hit
första oktober. (4)

S:

(skriver samtidigt det som sägs) "Första i tionde flyttat till Sandvik" (den egna
staden). Har ni arbete på gång? (5)

K:

Det har förekommit tidigare att vi sökt hjälp. Vi är en missbrukarfamilj. Men
vi har inte haft missbruksproblem på sju år. Vi flyttade till ARA-hemmet.
Tidigare hade vi kontakt med Anna Jönsson ((en socialarbetare i Sandvik)).

(6)

I denna presentation får socialsekretaren ett omfattande underlag för att
bedöma vilka kategorier som är tillämpliga för att beskriva den uppringande personen och dennes situation. En kategorisering och etikettering av klienten kan påbörjas. Det vi får veta är följande: att samtalet
gäller ekonomiska problem (och inte någon typ av 'behandling' av den
sökande), att det är en familj som söker ekonomiskt bistånd, att de är
bosatta på den ort där socialkontoret är placerat (sedan några månader

1 Begreppen 'kategorisering' och 'etikettering' kan jämföras med termen 'categorization ',
som använts i tidigare forskning om 'gräsrots byråkratier' (Lispky, 1980, s 59 ff; Prottas ,
1979: 5 ff). Här betonas även betydelsen av att skilja rutinfallen från undantagen.
Termerna kan även jämföras med begreppen 'types' (set ex Torode, 1989, s l 59) och
'typification' (set ex Gerhard, 1989; jfr även Cicourel, 1968 som bl a använder rermen
'typicality' med hänvisning till Schutz och Garfinkel).
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tillbaka eftersom samtalet äger rum i slutet av januari), att de haft missbruksproblem tidigare, samt att de haft kontakt med en av socialkontorets
handläggare vid tidigare tillfälle.
Ytterligare kategorisering av den bidragssökande behövs dock uppenbarligen. Den mest angelägna detaljen i många ärenden är den uppringandes situation när det gäller hans eller hennes 'status' som yrkesverksam. Socialsekreteraren ger ytterligare frågor som gäller den biståndssökandcs arbete.
Exempel 7.
Ur telefonsamtal nr 17
S:

Du hur länge har du varit arbetslös? (9)

K:

Sen sjuttonde i tionde. Jag har varit sj ukskriven sedan dess. (10)

S:

Har du varit sjukskriven hela tiden? (11)

K:

Nej . (12)

S:

Var finns din läkare? När var du senast hos läkare? (13)

K:

Den sextonde januari. Det var på psyk. (14)

S:

Du har varit då sjukskriven och arbetslös? (15)

K:

Ja. (16)

S:

Hur länge är du sjukskriven? (17)

Här får socialsekreteraren underlag för ytterligare etikettering av den
sökande: han är sjukskriven och arbetslös. Socialsekreteraren frågar även
om hustruns 'status' när det gäller arbete och får veta att hans fru ännu
inte har fått något arbete, men att hon är aktivt arbetssökande och har
kontakter med en handläggare på arbetsförmedlingen.
I andra samtal ger den uppringande personen mindre underlag för
etikettering och ärendekategorisering. Socialsekreteraren som tar emot
förfrågan måste då aktivt efterfråga det som den uppringande personen
annars själv kommer med i sin inledande presentation. Det följande
samtalet visar hur en bidragssökande öppnar samtalet med au enbart he
om hjälp och hur socialsekreteraren följer upp en sådan allmän förfrågan
för att få veta mer om vad som är bakgrunden till det ekonomiska
behovet. Den som ringer upp i detta samtal är en 25-årig kv inna. Både
hon och hennes man är invandrare från ett land i Asien. Hon kom till
Sverige för åtta år sedan.
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Exempel 8.
Ur telefollsamtal nr 15
S:

Socialkontoret, Elinor Torstensson. (1)

K:

Jo hejsan, jag heter Linda Asiri. (2)

S:

Jaa. (3)

K:

Ja tänkte jag skulle fråga, jag behövde få litet hjälp va /svagt skratt/. (4)

S:

Vad kommer det sej? (5)

K:

Jag har jobbat förut. Jag har en man och barn också. (6)

S:

Hur gamla är barnen? (7)

K.

Fem och två och ett halvt. (8)

S:

Vad har ni för hyra? (9)

K:

Två tusen trehundra har vi. (10)

S:

Har ni bostads bidrag? (11 )

K:

Tvåhundra tolv kronor. (12)

S:

Vad har din man för lön? (13)

K.

Sextusen tvåhundra. (14)

S:

Du har varit hemm a. Har ni inte barnomsorg? (15)

K:

Jo, först har jag jobbat på LB-varuhuset. Jag har besvär med ryggen då och har
varit sjukskriven. ( 16)

Utdraget visar en lång serie frågo r från socialsekreteraren där hon
hämtar in information om den bidragssökande kvinnan: att hon haft
arbete tidigare, att hon har två barn, hur stor inkomst maIU1en har och att
hon har barnomsorg för sina barn. Den biståndssökande har här in te
genast på egen hand presenterat sitt ärende. Med hjälp av frågorna från
socialsekreteraren har dock detta kunnat ske så att en etiketteri ng av
ärendet kan komma till stånd och åtgärder föreslås.

Att beskriva problem och bekymmer i ett första telefonsamtal
Som vi kan se i exemplen ovan ger många bidragssökande en beskri vning
av sina ekonomiska problem allra först i telefonsamtalet, ofta redan när
de presenterar sitt ärende. Detta sker dock på skilda sätt i de ol ika
samtalen Ufr Sharrock & Tumer, 1978, där medborgares olika sätt att
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göra polisanmälningar per telefon redovisas). Vissa bidragssökande ge r
inledande beskrivningar som består av några konkreta uppl ysningar om
vad som hänt och varför han elle r hon nu behöver ekonomisk hjälp. En
sådan berättelse kan vi finna i nedanstående utdrag. Samtalet kommer
från en ung, ensamstående kvinna.

Exempel 9.
Ur telefonsamtal nr 6
K:

Ja hej jag skulle vilja prata med någon som kan hjälpa mej och betala en hyra.
(2)

S:

Jaa. (3)

K:

Jag har sagt upp mej från en jobb. (4)

S:

Jaha. (5)

K:

Nu har min förra arbetsgivare varit litet jävlig mot mej. Han har inte skickat
tillbaka mitt arbetskort. (6)

S:

Varför har du sagt upp dej för? (7)

K:

Jag har jobbat förut som platschef. Läkaren rådde mej att säga upp mej själv
av hälsoskäl. Jag hade ont i magen när jag gick till jobbet och grät när jag var
där. (8)

Den bidragssökande i ovanstående exempel berättar med hjälp av
vardagliga beskrivningar om de problem som orsakat hennes arbetslöshet
och om b ekymren hon haft att få de papper som hon behöver för att få ut
sin arbetslöshetsersättning. Socialsekretaren lyssnar och påbörjar sin
utfrågning med utgångspunkt från den redogörelse som kvinnan ge r.
Be rättelsen ger underlag för socialsekreteraren när hon skall avgöra i
vilken klientkategori den sökande bör sorteras och påverkar därmed vilka
förs lag till åtgärder som komme r att bli aktuella. En liknande typ av
redogörelse för konkreta händelser och omständigheter förekommer även
i det samtal som citerats i exemplen nummer 1 och 2 ovan.
Alla bidragssökande berättar dock inte på egen hand om sina problem
på liknande sätt med en vardagsnära och detaljerade redogörelse i börja n
av telefonsamtalet. Vissa sökande presenterar i stället sitt ärende med
hjälp av mer allmänna beteckningar. Detta presentationssätt kan vi iaktta i
de samtal som citerats ovan i exempel nummer 6. Där använde den
uppringande personen uttrycket 'ekonomisk komplette ring' när han i
början av samtalet gav en beskrivning av sin anledning att ringa till
socialkontoret. Användningen av en sådan term ger ett intryck av att vara
hämtad från organisationens eget sätt att beskriva människors behov av
hjälp i form av socialbidrag. En liknande strategi förekommer även i
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nedanstående samtalsutdrag. Här är det en ung man som ringer och ber
om hjälp. Han är flykting från ett land i Asien och har varit bosatt i
Sverige i drygt tre år.
Exempel JO.
Ur telefonsamtal nrl6.
K:

Jag har flynac hit från Södersrad. Jag har ekonomiska problem och
bostadsproblem. (4)

S:

Jaha, och var bor du nu? (5)

K:

Nu bor jag hos mina föräldrar. (6)

S:

Tyvärr har vi inte någon chans att hjälpa till med bostad. Du får gå till

bostadsförmedlingen själv. (7)
K:

Men jag har ekonomiska problem också. (8)

Genom att använda beteckningarna "ekonomiska problem " och
"bostadsproblem" ger den bidragssökande i sin ärendepresentation ingen
bild av vilka direkta händelser som föregått behovet av hjälp. För att få
mer underlag för sin bedömning av ärendet måste socialsekretaren på
egen hand ställa frågor för att på så sätt uppmana den sökande att berätta
om sin situation. De sökande som ringer för att begära hjälp kan alltså
redan i sina första inlägg i telefonsamtalet ge jämförelsevis allmänt hållna
beskrivningar av sitt behov av hjälp. Uttrycken "ekonomisk komplettering' (från exempel 6); "ekonomiska problem och bostadsproblem"
(från exempel 10) utgör sådana allmänna etiketter som personerna själ va
anger när de ringer. Dessa personer redogör således redan från början av
samtalet för sina behov av stöd med hjälp av uttryck som tycks ha inslag
av socialtjän stens egna formuleringar. Socialsekreteraren försöker dock
föra in samtalet på den sökandes situation. Hon frågar exempelvis om den
som ringer har någon anställning och om han eller hon tidigare klarat sin
egen ekonomiska försörjning.
I andra samtal kan vi som nämnts iaktta att de som ringer ti Il
socialkontoret däremot börjar samtalet med att berätta om sina svårigheter i jämförelsevis konkreta ordalag. Exempel på detta sätt att börja
samtalet finns bl a i citaten "Jag har så dåligt med pengar. Jag är
mammaledig och har bara sexti kronor om dagen" (från exempel 1) och
"Jag har sagt upp mej från ett jobb" (från exempel 9). Även här ställe r
socialsekreteraren ytterligare frågor, men kan i dessa samtal knyta an till
den sökandes egna beskrivningar.
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Utredningsfasen
I

Den sökande etikeneras och
kategoriseras.
0

/

Atgärdsfasen

/
Den sökande sorteras.

1,

Fortsatta åtgärder föreslås.

,

Inget förslag om fortsatta åtgärder;
enbart information, råd
eller hänvisningar ges.

,

Blankett skickas och
besök bokas.

Enbart blankett skickas
(postärende).

H

Besök hos socialsekreterare.

Besök hos ekonomiassistent.

F igur 2. Socialsekreterarens avgöranden under telefonsamtal med biståndssökande

Åtgärder i telefonsamtalet: erbjudande om tid för besök och ansökningsblankett
Efter att socialsekreteraren under telefonsamtalets presentations- och
utredningsfas fått en uppfattning om vilken typ av ärende förfrågan
gäller, vilka omständigheter den sökande befinner sig i och hur han eller
hon kan etiketteras, kommer socialsekreteraren att föreslå vissa åtgärder.
I de samtal som ingår i undersökningen består de föreslagna åtgärderna
av att den bidragssökande erbjuds "en tid" då han eller hon kan få träffa
en handläggare på socialkontoret, antingen en socialsekreterare el ler en
ekonomiassistent. Därutöver får den sökande veta att tjänstemannen på
socialkontoret kommer "att skicka en ansökan".
De avgöranden som socialsekretaren fattar under telefonsamtal med en
bidragssökande kan schematiskt beskrivas enligt följande:
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I telefonsamtalet framgår dock endast indirekt att avgöranden av olika
slag har fattats. Genom att förelägga förslag till åtgärder lyckas socialsekreteraren formulera sina avgöranden och val av åtgärder som
möjligheter och erbjudanden som framförs på ett närmast självklart sätt. I
telefonsamtalet jag citerat i exempel nummer 8 (med den bidragssökande
i ärende nummer 15) formuleras förslagen till åtgärder enligt följande:

Exempel 11.
Ur telefonsamtal nr 15
S:

Ni ska få träffa en som heter Anna Berglund ((namn på handläggande
tjänsteman)). (52)

K:

Jaa. (53)

S:

Vi skickar hem en ansökan. Då fyller ni i den ordentligt och skriver under b;1da rvft.
(54)

Som jag tidigare påpekat finns under åtgärdsfasen ett visst utrymme för
den biståndssökande att invända mot de åtgärder som föreslås. Om någon
argumentering förekommer, gäller denna ofta vilka insatser som skall
vidtas och när dessa skall utföras. Kvinnan som deltar i det telefonsamtal
som citerats i exempel 11 får en besökstid två veckor bort i tiden. J
samtalet kommer hon inte med invändningar mot att besöket bestäms så
långt fram i tiden. Hon accepterar den föreslagna besökstiden genom att
inte invända. Som vi senare kan se kommer dock hennes missnöje med
den föreslagna besökstiden upp som ett ämne i besökssamtalet med
tjänstemannen (se citat nedan i kapitel 4). Den som inte uppfattar elle r
använder sig av möjligheten att argumentera för skyndsamma åtgärder
riskerar att bli placerad långt ner i högen av ärenden som skall åtgärdas.
Den som ger sig in i en diskussion om tidpunkten för sitt besök på
socialkontoret kan själv agera för att åtgärderna påskyndas, medan den
bidragssökande som tiger kan uppfattas som en som samtycke r Ufr
exempel 11 ovan).

Tjänstemannens alternativ: att avvakta, avvisa, hänvisa eller besluta
De samtal jag följt inom studiens ram leder alla till någon form av
fortsatta åtgärder. Detta är givetvis beroende på att jag inriktat mig på
biståndssökande i deras möten med socialkontorets tjänstemän och därmed
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valt att studera ärenden som slussas vidare i organisationen. Många 1
samtal till socialkontorets telefonmottagning leder dock inte till några
fortsatta åtgärder. Vissa samtal avslutas redan vid denna första telefonkontakt, exempelvis genom att socialsekreteraren hänvisar ti Il all de
aktualiserade problemen inte faller inom socialtjänstens ansvarsom råde
utan i stället föreslår andra tänkbara lösningar på problemen än sådana
som socialkontoret förfogar över. I andra fall kan den person som ringer
redan ha kontakt med en handläggare på socia1kontoret och får då oftast
beskedet att samma tjänsteman bör kontaktas igen.
Även i de samtal jag studerat, vilka således alla leder till fortsatta
åtgärder från socialkontorets sida, förekommer trots detta att socia lsekreteraren under någon del av samtalet, eller på någon punkt, ger den
sökande avvaktande eller till och med avvisande besked eller komme r
med hänvisningar till andra lösningar. I ärenden som är av mindre akut
natur, men som är svåra av avgöra under telefonsamtalets gång, kan e n
avvaktande strategi från socialsekreteraren förekomma genom att hon ber
'att få ringa upp' och lämna besked senare under dagen. (Detta förekommer exempelvis i telefonsamtal nummer 14 där socialsekreteraren
ger följande förslag: "Men du Pelle kan inte jag ringa upp dej ". ) Det
finns i samtalen även exempel på hur för klienten negativa eller på annat
sätt avvisande åtgärdsförslag uttrycks. Följande utdrag ur samtal visar
några sådana tillfällen:

Exempel 12.
V r telefo11samtal nr I 6
S:

Du vet, om du har studielån så har du inte rätt att söka ekonomiskt bidrag. ((några
yttranden utelämnade)) Du f:ir det i så fall endast på avbetalning. Och du kan inte fä
ett lån på skolan? (15 & 19)

Ur telefo11samtal nr 17
S:

Du när ska du träffa din läkare? (52)

K:

Tjugonde februari. (53)

S:

Du bör nog diskutera sjukbidrag eller så. (54)

1 En viss del av de samtaJ som kommer in under en telefonmottagning leder inre till några
fortsatta åtgärder från sociaJsekretarens sida. Förmodligen utgör dessa samtal ca hiilftcn
av samtliga inkommande samtal. (Jfr muntlig uppgifter från Lars-Christer Hyden om en
(opublicerad) studie som visat att ca 60% av samtalen som tas emot unde r en telefontid
inte blir föremål för ytterligare åtgärder.)
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Ur telefonsamtal nr 18
S:

Ekonomiskt bistånd blir svårt för dej att fä. Reducerat socialbidrag kan du fä. (17)

Ur telefonsamtal nr 20
S.

Det enda du kan få hjälp är efter nionde juni ((datum för terminsslut)). (23)

De besked som socialsekretaren lämnar i samtalen med de bidragssökande
i ovanstående exempel visar på avgöranden, bedömningar eller överväganden som utfaller negativt för den sökande när det gälJer möjligheterna att få bistånd beviljat. I något enstaka samtal förekommer dock att
socialsekreteraren anser att hon kan lämna besked om bistånd redan under
telefonsamtalets gång. Att ge besked redan vid första kontakten förefaller
vara mycket ovanligt. Denna beslutsform tillämpas emellertid i ett av de
studerade ärendena, nämligen i telefonsamtal nummer 8. Telefonsamtalet
som ingår i detta ärende är dessutom det längsta som finns med i
undersökningen genom att det varar i ca 28 minuter. Den uppringande
kvinnan som deltar i detta samtal befinner sig i en situation där hon
behöver hjälp snabbt genom att hon är sjuk, ensam med ett minderårigt
barn, utan mat, bor på landet, saknar bil samtidigt som hon just fått en
lägenhet i stan. Hon h ar även kontakt med och kan hänvisa till andra
handläggare på socialkontoret, vilka uppmanat henne att höra sig för om
möjligheten att söka ekonomiskt bistånd för extra kostnader i samband
med flyttning och eventuella utgifter för dubbla hyreskostnader. Socialsekreteraren som tar emot telefonsamtalet beslutar under telefonsamtalets
gång att bevilja denna bidragssökande ekonomiskt bistånd ' i avvaktan på
utredning'. Den sedvanliga proceduren med ifyllning av blankett och
besök på socialkontoret får äga rum när kvinnan ti11frisknat (se kapitel 5
om beslutet). Socialsekreteraren bedömer sålunda det som angeläget att ge
ekonomiskt bistånd till denna klient så snabbt som situationen kräver och
beslutar därmed att låta den formella hanteringen av ärendet klaras av nHr
en praktisk möjlighet för denna procedur finns. Vi kan alltså konstatera
att socialsekreteraren i detta fall använt den handlingsfrihet hon har inom
rådande regelverk. Om hon som i detta fall finner att någon bör få hjälp
omgående och hon själv har tid och möjlighet att prioritera denna klient
som befinner sig i ett akut läge kan bistånd ges även utanför de gängse
rutinerna.
Sortering av biståndssökande enligt organisationens prioriteringslisza

Socialsekreterarens etikettering och kategorisering av de ärenden som
kommer in under en telefonmottagning innebär en möjlighet till sortering
av de sökande i olika grupper som kan tas om h and enligt en

37

prioriteringsordning som organisationen utvecklat under Jång tid och som
i någon mån även kan accepteras av de bidragssökande. Ett mycket
brådskande ärende som kräver ett snabbt ingripande kan sorteras u l och
åtgärdas före ett som kan avhjälpas vid ett något senare tillfälle. Genom
en sortering av ärenden kan man hushålla med socialkontorets resurser i
form av tid, pengar och övrig typ av service från de anställda såsom
hjälp, information och olika typer råd (Lipsky, 1980). I denna typ av
kösystem där inte alla med behov av hjälp kan få bistånd omgående, blir
det dock alltid vissa grupper som bereds företräde på bekostnad av andra.
Vid prioriteringar av detta slag är det inte givet att de som bäst behöver
hjälpen tas om h and först. Grupper som har alternativa sätt att lösa sina
problem kan dessutom välja att söka andra vägar, medan de som har
störst behov kanske inte har tillgång till dessa alternativ Ufr Schwartz,
1975, som skriver om olika klientgruppers kostnader för att stå i kö och
vänta på hjälp).
Telefonmottagningen ger socia lsekreteraren möjlighet att bedöma vilka
personer som förefaller uppfylla de villkor som ställs på den som kan få
ekonomiskt bistånd. Den sökande som förefaller uppfylla krave n kan
slussas vidare för utredning och beslut Ufr Zimmerman, 1974, om
' intake' i amerikanska socialhjälpsorganisationer). Socialsekreteraren behöver i ett inledningsskede inte ägna mer än några minuter av en telefontid åt den person som önskar hjä1p. Visar det sig under detta samtal att
den uppringande personen inte förefaUer vara berättigad att få bistånd
kan samtalet avslutas utan att kräva ytterligare tid i anspråk.
Socialsekreteraren kan visserligen samtidigt med ett negativt besked
under ett första telefonsamtal säga något i stil med "du har ju all tid rätt
att söka, men vi bedömer det som att du kommer att få avslag på din
ansökan". Med denna typ av kommentarer kommer dock den sökande ofta
att avstå från att gå vidare med sin begäran om hjälp. Denna typ av
'genomlysning' av de sökande och deras presenterade problem och bekymmer som äger rum under te1efontimmen ger organisationen möjlighet
att sortera de mest komplicerade ärendena (samt de som behöver extra
snabba insatser) till en socialsekreterare för en mer ingående utredning
och bedömning, medan de ärenden som anses enklare att avgöra kan
lämnas över till en ekonomiassistent, som därmed kan handlägga ett
större antal ärenden samt sköta utbetalningen till de bidragssökancle som
beviljats bistånd som skall löpa under längre tid. (Lipsky 1980; m fl ref)
Denna sortering av ' lätta' eller 'normala' ärenden och undantag kan dock
till vissa delar ifrågasättas. Inga ansökningar om ekonomiskt bistånd förefaller egentligen att vara 'lätta'. De bedömningar som socialarbetarna gör
- dvs såväl socialsekreterare som assistenter - förefaller a ll tid innehålla
komp licerade bedömningar med någon form av etikettering och sortering
under utrednings- respektive beslutsfasen Ufr nedan i kapitlen 4 och 5).
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Telefonsamtal som inte leder till att besökstid bokas
De biståndssökande som jag följt 'från problem till beslut' har alla fått en
besökstid bokad när de haft telefonkontakt med kontoret. Det finns dock,
som nämnts, flera andra typer av åtgärder som socialsekreteraren kan
överväga att föreslå när hon samtalar med de medborgare som ringer
under en telefontid. Jag skall här kort redogöra för några av dessa andra
alternativ som kan förekomma:
a) Socialsekreteraren bedömer under telefonsamtalet att ansökan om
ekonomiskt bistånd förefaller kunna skötas per post (s k postärende).
Den sökande får då veta att han eller hon kommer att få sig en blankett
tillsänd, som sedan kan returneras per post till kontoret. De ytterligare
muntliga kontakter som sedan kan behövas innan beslut kan fattas
kommer därefter att ske per telefon.
b) Socialsekreteraren bedömer att den som ringer endast kan få råd om
vilka olika vägar han eller hon själv kan söka sig - utanför el ler inom
socialtjänsten - för att få hjälp. Dessa telefonsamtal betraktas alltså
som 'förfrågningar' om olika möjligheter att lösa den uppringandes
svårigheter.
c) Den som ringer hänvisas till en annan socialsekreterare, som redan Hr
ansvarig handläggare för denna person. Hänvisningar Ull annan
socialsekreterare kan även göras om den som ringer bor i 'fel' on1råde
(eller ibland fel kommun), dvs inte i det geografiskt avgränsade område som socialsekreteraren har ansvar för.
d) Den som ringer har frågor om det socialbidrag han fått beviljat
tidigare eller har frågor om eller kompletteringar till en ansökan om
bistånd som redan skickats in men där beslut ännu inte fattats.
e) Den som ringer är en släkting, vän eller arbetkamrat till den pe rson
som anses behöva hjälp med ekonomiska (och ibland även andra typer
av) problem. Den uppringande personen vill då vanligtvis enba rt höra
sig för om reglerna för att få ekonomisk hjälp. Socialsekreteraren
lämnar här de allmänna upplysningar som efterfrågas, men vill oftast
att den person som frågorna gäller själv hör av sig till socialkontoret.
Jag har under min tid som deltagande observatör vid socia lkontoret
kunnat få ett allmänt intryck av hur dessa samtal är upplagda. Intrycket är
att dessa samtal på flera sätt liknar de samtal som analyserats inom
studiens ram. Visserligen är det andra förslag som föreläggs från socialsekreterarens sida när hon talar med dessa personer som inte bokas in för
besök. Den grundläggande strukturen för samtalen och det allmänna tillvägagångssättet som socialsekreteraren använder sig av vid dessa kontakter har dock sannolikt många drag gemensamma med de telefonsamtal
där besökstid bokas.
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2.5

Sammanfattning: Administrativ hantering via
telefon

Det skeende som äger rum under telefonsamtalets gång har jag valt att i
ovanstående avsnitt skildra som ett processande av männi skor, en
hantering som i forskningssammanhang brukar benämnas 'p eopleprocessing' (Prottas, 1979). Inom denna tradition beskrivs hur en enskild
medborgare i kontakten med myndighetens tjänsteman omvandlas till en
klient. Detta sker genom att tjänstemannen etiketterar den hjä1psökande
personen så att hon eller han kommer att tillhöra en viss administrativ
kategori Ufr Lipsky 1980, s 59 ff). I telefonsamtalen som ingår i min
studie är denna omvandling av medborgare till klienter tydlig och lätt att
iaktta. De personer som ringer under s ocialkontorets telefontimmar får
under samtalet möjlighet att redogöra för sin situation och b ehov av
hjälp. De socialsekreterare som tar emot telefonsamtalen ställer vanligen
under samtalets gång ett antal frågor och tar ofta redan under samta let
ställning till vad som bör ske med de uppringande personernas förfrågan.
De klienter som ingår i studien har i och med att detta administrativa
moment är avklarat fått en tid för besök hos en av socialkontorets
handläggare samt i de flesta fall även en blankett som skall fyllas i innan
besöket.
Processen där medborgaren överförs till klientrollen och de olika
avgöranden som fattas under telefonsamtalets gång, har schematiskt
framställts i figur 2 ovan, där några av socialsekreterarens avgöranden
finns återgivna. Visserligen sker ytterligare kategori sering och
etikettering av den sökande även under den fortsatta kontakten me llan
bidragssökande och socialsekreterare. Det förefaller dock ofta vara i den
initiala telefonkontakten som många av de viktigaste avgörandena fattas,
även om dessa måste betraktas endast som en preliminär ' diagnos' (Agar,
1985) av ärendet. Genom studier av de observerade samtalen ser vi hur
människors problem omvandlas till fall och ärenden i en ratione ll
hantering med vissa givna administrativa rutiner och med i förväg
uppgjorda kategorier.
Denna typ av kategorisering och sortering av de enskilda personer som
kommer in i det administrativt-byåkratiska systemet ger möjlighet li 11 en
för organisationen effektiv och målinriktad utfom1ning av tjänstemännens
arbete. Det är dock viktigt att notera att mötet mellan de bidragssökande
och socialförvaltningens tjänstemän formas starkt genom att dessa
förtecken av 'people-processing' lagts som ram för kontakten mellan de
interagerande parterna. Personerna som möts i telefon s amta le t är
reducerade till att vara klient respektive tjänsteman och deras uppgifter i
samtalet är definierade med hänsyn till vad som är gängse för människor
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när de deltar i samtal av detta slag (Hummel, 1982; Ahrne, 1987;
Johansson, 1992).
Är det då inte möjligt att organisera socialkontoret så att e n större
öppenhet åstadkommes? Skulle en annan organisation av socialkontoret
och dess biståndshantering kunna innebära att en bistånd ssökande
exempelvis kan erbjudas mer tid då han eller hon kan ta kontakt per
telefon jämfört med de enstaka timmar som står till buds inom de gängse
relativt slutna systemet med mycket begränsade telefontider? För att
belysa svårigheten att organisera socialkontoret enligt en princip med
ökad öppenhet mot allmänheten skall jag här kort redogöra för hur ett
försök med bl a ökade telefontider genomfördes - och avslutades - på ett
av de tre kontor där data samlades in.
En av förändringarna innebar en radikal utökning av telefontiden. För
att förbättra allmänhetens möjlighet att komma i kontakt med
socialtjänstens handläggare infördes en telefonmottagning som sträckte sig
över större delen av den tid som kontoret är bemannat (dvs alla vardagar
från kl 8 till 17). Denna generöst tilltagna telefontid visade sig dock redan
efter en kort tid vara mycket svår att upprätthålla och kom efter någ ra
månader att åter begränsas till att enligt gängse mönster omfatta e n elle r
ett par timmar per dag. Det som ursprungligen förefö11 att vara god
service i form av en stor öppenhet mot allmänheten, visade sig ohållbart
med tanke på de tidsmässiga och personella resurser som socialkontoret
förfogade över för handläggningen av ekonomiskt bistånd. Summan av
tjänstemännens tid för arbetet med bidragssökande kan rimligen inte i
nämnvärd utsträckning ökas utan att mer ekonomiska och personella
resurser tillförs. Vissa forskare anser för övrigt att denna typ av
verksamhet som är organiserad enligt 'gräsrotsbyråkratins' principer bl a
kännetecknas av att det alltid är större behov av hjälp än vad tillgängliga
medel kan täcka Ufr Lipsky, 1980). Mycket tid till telefonmottagning
innebär litet tid till andra delar av ärendekedjan. En 'dörrvakt' fö r nya
inkommande ärenden förefaller därvid vara en mycket viktig del för att
organisationen skall kunna upprätthålla kontrollen av vilka klienter som
tas in så att preliminära beslut om ärendens handläggning skall kunna
fattas och verkställas.
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Kapitel 3

BLANKETTEN
3 .1

Ett brev per post. Steget vidare för beslut
om bistånd

Någon dag efter att den biståndssökande haft kontakt med telefonmottagningen kommer via posten en blankett i ett brunt kuvert.
Blanketten gäller ansökan om ekonomiskt bistånd och består av ett
dubbelvikt blad med fyra tryckta sidor. 1 På blanketten anges vilka
uppgifter den sökande skall ge om sig själv och sin familj som underlag
fö r handläggningen av deras biståndsansökan. Blanketten skall enligt
socialkontorets uppmaning fyllas i innan besöket på socialkontoret.
I detta kapitel kommer vi att ingående granska blankettens innehåll och
betydelse som ett steg på väg mot beslut om bistånd samt dess funktion att
strukturera den biståndssökandes situation. Dessutom påvisas hur ansökningsblanketten hör samman med den typ av samtal som förekommer
mellan biståndssökande och handläggare i ärendehanteringens olika steg. I
ett avslutande avsnitt beskrivs blanketten som den fasta grunden i en
arbetsgång där de deltagande personerna växlar, men där rutiner och
handlingsmönster består.
Att få uppmaningen att fylla i en blankett förefaller för många av de
biståndssökande att utgöra ett 'nödvändigt ont'. Trots besväret att söka
rätt på och skriva in de begärda uppgifterna som krävs, följs denna
procedur naturligt nog oftast av de sökande, eftersom blankettifyllandet
uppfattas som ett steg på väg för att få hjälp. Det händer till och med att
de biståndssökande redan när de ringer till telefonmottagningen ber att få
hämta blanketten på socialkontoret för att på så sätt skynda på
handläggningsgången.
De personer som söker ekonomiskt bistånd har oftast innan mötet med
socialsekreteraren på egen hand fyllt i en del av de uppgifter som finns
angivna på ansökningsblanketten. Vanligen saknas några av de uppgifter
som anses nödvändiga, vilket gör att ansökan måste kompletteras av den
biståndssökande eller socialarbetaren under besökssamtalets gång. För den
sökande kan blanketten ibland vara svår att fylla i. Detta kan förklaras av
1 Kopia av en blankett för ansökan om ekonom iskt bistånd återfinns i appendix 3.
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att han eller hon som regel inte har insikt i varför de efterfrågade
uppgifterna skall lämnas eller hur de är tänkta att användas Ufr Prottas
1979, s 26). I vissa fall har den sökande inte hunnit få blanketten via
posten iTUlan besöket på kontoret, vilket innebär att den får fyllas i under
besöket, antingen av den sökande själv eller av socialsekreteraren i
samarbete med den sökande.
När en blankett fyllts i, har den sökande fullgjort en stor del av sitt
bidrag till handläggningsförfarandet. En ansökan har inlämnats och kan
tas om hand och prövas. Blanketten utgör sålunda den första delen av de
officiella papper som krävs för beslut om bistånd Ufr Zimmerman, 197 4,
on1 nödvändigheten av officiellt godtagbara dokument). Alla personer
som får en besökstid blir dock inte uppmanade att fylla i blanketten . Det
förekommer ibland, trots att tid för besök bokats, att man vid besöket
finner att den sökande med hänsyn till omständigheterna inte kan kvarstå
som bidragssökande. Ofta uppdagas detta redan vid telefonkontakten, men
ibland blir det inte uppenbart förrän parterna har träffats. Då stannar
ärendehanteringen upp och ingen blankett fylls i. Som exempel på en
biståndssökande som inte erhölJ någon blankett kan nänurns en man 1 som
ringer för att söka ekonomiskt bistånd för att betala hyresräkningen för
sin före detta frus lägenhet. Han berättar under telefonsamtalet att han fått
pengar från den före detta frun för att betala hyran, men att han i stäl let
använt pengarna för att köpa alkohol. Eftersom han är utan bostad och
saknar adress kan inte sociaJsekretaren skicka någon blankett ti 11 mannen
utan hon bokar således i detta fall enbart in en tid för besök. Vid besöket
får mannen följande besked från socialsekreteraren:
"Efter att vi talades vid per telefon så har jag talat med min chef. Han har sagt att du
inte kan söka bidrag. Söker du bidrag betraktas det inte som en hyresskuld urnn
som en privat skuld. Och vi kan inte ge bidrag till privata skulder. Så du måste be
henne, Annika ((klientens fd hustru)), söka bidrag i stället. Vi gör sä art jag skickar
hem e n ansökan till henne. Har du hennes adress?"
(citat ur minnesanteckningar förda vid deltagande observation från samtal 27)

Mannen är alltså en person som inte anses kunna erhålla ekonomiskt
bistånd för att betala en hyresräkning eftersom det inte är hans egna
boendekostnader som skall täckas. Han har inte möjlighet att stå som
sökande och hans ärende går inte vidare till blankettfasen.

1 Denne bidragssökande man finns nämnd i appendix 1 och hans ärende har nummer 27 i
sammanställningen. Mannen ville dock inte att det samtal han hade med socialarberaren
skulle spelas in på band. Samtalet är däremot dokumenterat genom deltagande observation och anteckningar.
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3. 2

Inom blankettens givna ramar

Blanketten för ansökan om ekonomiskt bistånd pekar ut vad som kan
anses relevant att veta om den person eller familj som söker ekonomiskt
bistånd. Med hjälp av blankettens tryckta text föreskrivs i stora drag vad
organisationen (dvs i detta fall socialkontoret) bör få reda på om de
biståndssökande. Vuxna medborgare i Sverige har förmodligen i tidigare
sammanhang erfarenhet av hur en blankett av detta slag brukar fyllas i.
Vid olika typer av masshantering av människor är blankette n ett allmänt
använt verktyg för insamling och registrering av personuppgifte r och
annan typ av information som är relaterad till det område som ärendet
gäller Ufr Johnson , 1973, om hur akter och statistik skapas och utgör
grunden för officiella fakta). När vi ansöker om att bli antagna ti 11 en
utbildning, när vi deklarerar våra inkomster till skattemyndigheten eller
när vi vill ha ett pass utfärdat, ger vi oss i kast med blanketter utformade
enligt liknande principer. Vi är snarast förvånade när det inte förekommer blanketter som en del i en ansökningsprocess. Myndigheternas
användning av datorer har i vissa fall inneburit att pappersblanketter inte
längre förekommer som en del av ärendehanteringen Ufr datorrutinen
vid anmälan om behov av barnomsorg, se Cedersund & Säljö, 1992).
Någon datoriserad rutin utan pappersblanketter är dock ännu inte införd
för handläggningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Även om
vissa socialkontor infört datorstöd vid handläggningen, har blankettrutinen behållits i stort sett oförändrad Ufr Statskontore t, 1988, om
PLUTO-systemet för socialbidragshantering).
Blanketten består av ett antal rubriker för varje område som berörs.
Med hjälp av ett antal nyckelord eller frågor uppmanas den sökande att
ange:vem det är som söker bistånd; vilken bostad han/hon har; vad
han/hon söker bistånd till; om den sökande har arbete, pågåe nde studier,
är arbetslös, sjukskriven eller barnledig, om barnomsorg är ordnad, vilka
inkomster, skulder, tillgångar och utgifter som den sökande har. På
blanketten finns noga angivet var alla dessa uppgifter skall skrivas in.
Plats finns även för den sökande att underteckna ansökan med en egen
namnteckning samt en försäkran om att de lämnade uppgifterna är
fullständiga och sanningsenliga. Är den sökande gift eller sammanboende
räknas hans eller hennes partner som medsökande och alla uppgifter
måste även tas med om denna person. Ibland kan den andra parten rent av
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räknas som huvudsökande eftersom det finns tydliga regler som föreskriver vem i en famiJj som skall betraktas som s k 'aktledare' . 1
Högst upp på blankettens första sida finns några rutor som fyll s i av
socialförvaltningens personal där de skall ange vilket datum ärendet
'öppnats', vem som handlägger ärendet, till vem ansökan skall sändas
samt när och hos vem besökstid har bokats. Ofta är dessa uppgifter ifyllda
när den sökande får blanketten sig tillsänd. I blankettens högra del finns
en kolumn reserverad för socialkunlorets egna anteckningar och på sista
sidan finns utrymme för tjänstemannens uträkningar av den sökandes
budget samt för beslut eller förslag till beslut om bistånd. Här finn s även
plats för en namnteckning såväl från beslutsfattaren som från den sökande
när han e ller hon deJgivits det beslut om bistånd som fattats.

Förhållandet mellan text och samtal
Vid en jämförelse mellan telefonsamtal och den skriftliga ansökan om
bistånd är det uppenbart att innehållet i blanketten till stora delar redan
tagits upp i det inledande telefonsamtal, som äger rum mellan biståndssökande och socialsekreterare Ufr kapitel 2). Vi kan i blanketten i stort
återfinna de uppgifter som den sökande redan lämnat som svar på de
frågor socialsekreteraren ställt under telefonsamtalets gång. f fi gur 3
nedan har jag angivit hur formuleringarna lyder i te lefonsamtalet
respektive på blanketten. Exemplen från samtal är hämtade från telefonsamtalet i ärende nummer 17.

1 Som exempel på en sådan ändring kan nämnas sökande nr 15 som i blanketten har
angivit sig själv som huvudsökande, medan socialarbetaren under besöksamtaler påpekar
art det är mannen i familjen som skall betraktas som huvudsökande eftersom han lir
betraktad som 'aktledare'.
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Socialsekreterarens frågor till
biståndssökande

Blankettens formulering

"Vad heter du?"

"Sökandes efternamn och förnamn"

"och din fru?"

"Medsökandes efternamn och förnamn"

"Du hur länge har du varit arbetlös?"

"När slutade du (på ditt) senaste arbete"

"Har ni bara ett barn?"

"Hemmavarande barn"

"Har din fru något arbete?"

"Arbetsplats/ skola, medsökande"

"Har hon kontakt med arbets-

"Vem hade medsökande kontakt

förmedlingen?"

med på arbetsförmedlingen"

"Vad har ni för inkomster?"

"Inkomster per månad efter skatt?"

Figur 3 . Frågor till biståndssökan.de i telefonsamtal och i ansökningsblankett

De innehållsliga likheter som finns mellan telefonsamtalets frågor och
blankettens skrivna formuleringar är i stora drag att: båda rör den
sökande och dennes familj och deras allmänna förhållanden när det gäller
arbete, bostad och inkomster. Det som sägs under förloppet av ett samtal
präglas dock av att det ingår i en dialog mellan två personer i ett direkt
möte. Om socialsekreteraren inte får ett svar som hon kan godta, kan hon
genast ingripa och formulera en ny fråga eller ge vissa kompletterande
upplysningar som ökar möjligheten för den sökande att förstå frågans
innehåll och varför den ställs, vilken funktion de efterfrågade uppgifterna
har för handläggningen av ansökan. Blanketten kännetecknas snarare av
att den innehåller mer precist formulerade uttryck med vissa definierbara
innebörder.
Blankettens text innehåller ett antal olika specificerade begrepp och
beteckningar som formulerats med den exakthet som är nödvändig för att
noggrant kunna beskriva en bidragssökande, dennes fam ilj och den
ekonomiska situation som han eller hon befinner sig i. De uppgifter som
lämnas har betydelse för handläggningen och även för storleken på det
bidrag som kan utbetalas. Ett exempel på en sådan detalj av stor betydelse
är frågan där den sökande skall uppge hur många barn som finns i
familjen. Denna fråga kräver en exakthet när det gäller vilka barn som
faktiskt bor i familjen vid ansökningstillfället och vilken ålder barnen
har. Frågan om den sökandes barn formuleras sålunda enligt följande
"Hemmavarande barn, födelseår". Andra delar av blanketten har
formuleringar som ligger närmare talspråkets uttryckssätt. Exempelvis
den formulering som berör vem som har kontrakt för bostaden där den
sökande bor - "Om du inte har eget kontrakt, vem står för kontraktet" har såväl vissa talspråkliga som skriftspråkliga drag. (Om frågan varit
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uttryckt muntligt skulle frågan snarare komma att ställas exempelvis på
följande sätt: "Om du inte har nåt eget kontrakt, vem är det då som står
för kontraktet?")
Ett område som är av central betydelse för ansökan gäller ti Il vilket
ändamål den biståndssökande begär bistånd. I blanketten fomrnleras detta
på följande sätt:
FRAMSTÄLLAN
Vad söker Du ekonomiskt bistånd till

Figur 4. Plats i ansökningsblanketten där den sökande uppmanas ange vad hans eller
hennes framställan gäller.

Här kan vi iaktta hur ett möte mellan det generellt formulerade uttrycket
"framställan" och det mer precist angivna uttrycket "söker ekonomiskt
bistånd till". Genom att använda det exakt formulerade ordet "framställan", som snarast har en juridisk innebörd, och samtidigt ange vad
framställan gäller i mer konkreta termer kan blanketten komma att vara
såväl korrekt i formuleringen men samtidigt ändå någorlunda begriplig.
Liknande strategier med specifika uttryck hämtade från ett yrkesspråk
kompletterat med vissa förtydligande omskrivningar har även kunnat
återfinnas i muntliga samtal mellan medborgare och tjänstemän Ufr
Cedersund & Säljö, 1992, exempel 4.)

3. 3

Att be om pengar till "mat och hyra" eller
att ansöka om "utfyllnad"

På vilket sätt beskrivs de bidragssökandes ekonomiska problem och deras
behov av hjälp i den blankett som lämnas till socialkontorets handläggare?
Det som den sökande skrivit på blanketten innehåller ett antal identifierande uppgifter, vilka hjälper till att visa vem som söker bistånd och
att ge en bild av den sökandes sociala och yrkesmässiga situation. Vidare
anges en mängd olika siffror och belopp, vilka visar den sökandes
ekonomiska status. Dessa olika uppgifter använder socialtjänstemannen
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när hon gör en uppställning av den sökandes hushällsbudget och beräknar
elen sökandes norm för socialbidrag 1.
På blankettens första sida finns, som redan påpekats ovan, en fråga om
vad den sökande önskar bistånd till (se figur 4 ovan). Här ges en
möjlighet att med egna ord formule ra sin framställan om ekonomiskt
bistånd. Vad skriver då de sökande på denna tomma rad och vilka
formuleringar använder de? Används ord och beteckningar som anna rs
mest förekommer i privatlivet eller väljer de sökande att skriva om sina
önskemål i organisationens terminologi?
Många av de sökande anger i blanketten i relativt konkreta termer till
vad de behöver pengar, att de t ex behöver hjälp att betala "mat och
räkningar", "hy ra och mat och flyttningskostnader" eller "mat och
hygienartiklar". Denna typ av begrepp använder den sökande oftast när
han eller hon fyller i sin ansökan på egen hand innan besöket på kontoret.
Ibland förekommer dock att ansökan inte är ifylld när den sökande
kommer till sitt möte med tjänstemannen. Under samtalet kan då tjänstemannen fö reslå vad som bör stå på raden för framställan. Här hi ttar vi
ord som "utfyllnad" eller"hyra och uppehälle". I något faJl kan socialtjänstemannen även föreslå att anledningen till den sökandes behov av
hjälp skall anges i framställan, tex i en formulering med följande lydelse
"bes tu len på 3000 kr".
Det förekommer även att de sökande på eget initiativ använder sig av
begrepp som ligger nära de som organisationen brukar använda i ärendehantering. Uttryck av detta slag som de sökande använder gäller "uppkommen hyresskuld", "kvarskatt" eller "ekonomisk förtur" (dvs förtur
till barnomsorg).
Vi lken betydelse har då det som skrivs på blanketten för ansökan om
ekonomiskt bistånd? Vad har blanketten för inflytande på hanteringen av
de biståndssökande? I min studie av ärendehantering har jag kommit att se
det blankettorienterade arbetet inte bara som ett insamlande av fakta uppgifter om enskilda biståndssökande utan funnit att blanketten genom
sin centrala ställning även utgör en mycket viktig materiell beståndsdel i
de arbetsprocesser som socialtjänsten ansvarar för och som existerar och
fortlever på något sätt oberoende av vilka enskilda människor det är som
är satta att utföra dessa handläggande uppgifter Ufr Gerhard, 1989, s 222,
där den medicinska journalens betydelse i behandlingsarbetet beskrivs). I
följande avsnitt skall jag vidareutveckla hur blanketten som arbetsredskap
1 ' Hushållsbudget' är socialtjänsrens beräkning av det belopp en viss familj anses behöva
för att klara sitt uppehälle under en viss angiven period, ofta en månad (se kopia i
appendix 3). I de kommuner där studien genomförts grundas hushållsbudgeten på
Konsumentverkets uträkningar av levnadsomkostnader för familjer bl a med hlinsyn till
antalet vuxna och barn i olika åldrar. 'Socialbidragsnorm' beräknas genom att siffrorna
från hushållsbudgeten kompletterat med vissa övriga fasta kostnader exempelvis för ev
facklig avgift och barnomsorg.

49

skapar kontinuitet i ärendehanteringen på ett sätt som förmodli gen inte
hade varit möjlig detta pappersbaserade arbetsredskap förutan.

3. 4

Blanketten som organisationens minne

Användningen av blanketter vid handläggningen av ansökningar om
ekonomiskt bistånd lägger grunden för en kontinuitet i tjänstemännens
sätt att möta de människor som söker hjälp. De personer som vänder sig
till socialkontoret för att de önskar ekonomiskt bistånd växlar. Nya
sökande kommer till, gamla klienter kommer åter efter en tids uppehåll
utan bistånd. Även tjänstemännen växlar. Ofta kommer det nya anställda,
som inte alltid tidigare arbetat med ekonomihandläggning. I blankettens
skrivna anvisningar och rutiner finns dock delar av en arbetsgång
bevarad. Blanketten anger att vissa uppgifter om de sökande bör samlas in
och att dessa skall systematiseras och benämnas enligt en institutionell
norm. Med hjälp av denna ansökningsblankett och dess centrala ställning i
de många samtal som rutinmässigt äger rum mellan biståndssökande och
tjänstemän, kommer vissa handlingsmönster att bevaras. När personerna
som deltar i handläggningen - biståndssökande såväl som tjänstemän byts, kan ändå arbetet utföras enligt de rutiner som formats av andra
under lång tid. Man kan faktiskt påstå att blanketten som arbetsredskap i
h andläggningen utgör och förvaltar en del av organisationens minne. Här
samlas de traditioner, vanor och ofta förekommande benämningar som
använts av andra personer vid tidigare tillfällen. Genom att vara ett
centralt arbetsredskap kan således blanketten - en artefakt - utgöra en
viktig del av människornas möjligheter att lära sig och komma ihåg hur
handlingar utförs i återkommande och rutiniserade situationer (Radley,
1990; jfr Jönsson, Linell & Säljö, 1991 , som berör betydelsen av skrivna
dokument i en annan institutionell kontext nämligen poli srapportens
betydelse för samtalet i polisförhör).
Den som vill ändra på arbetssättet i mötet mellan socialarbetare och
biståndssökande kan följaktligen göra detta genom att utveckla och lansera
nya arbetsredskap och materiella hjälpmedel för dem som dagligen utför
de rutiner som ingår i olika former av handläggnings- och arbetsprocesser. Arbetsredskapen har nämligen visat sig ha stor betydelse för
rutinernas fo rtlevnad inom många olika typer av arbeten.
Blankettens text kan anlas ha sill ursprung i talad och skriven diskurs
som ägt rum under ski lda epoker och på olika nivåer i politiskt och
admi nistrativt liv. Flera traditioner och språkliga genrer kan återfi nnas i
b lankettens olika delar Ufr Renström Törnblom, 1988, om den juridiska,
administrativa respektive psykologiska traditionen för dokumentation i
social arbete). Förhållandet mellan text och samtal kan dock i detta fal l
sägas vara dialektiskt. Blanketten formas i och omformuleras genom
människors samtal, den används vid mötet med klienter och visar s ig då
efter hand behöva e n successiv fö rändring, vilken sker med hänvisning
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till såväl politiska som administrativa beslut. Därutöver inverkar
blanketten i mycket hög grad på de samtal om äger rum mellan histåndssökande och tjänsteman. I nästa kapitel kommer jag att skildra hur
blanketten utgör en viktig stomme i det samtal som äger rum när den
biståndssökande kommer för att besöka den tjänsteman som hand lägger
hans eller hennes biståndsansökan. De ärenden jag följt från medborgarens första kontakt till att beslut om bistånd är fattat har alla
blanketten som ett led i handläggningsprocessen. Blanketten - bäraren av
organisationens gemensamma minne - förefaller att alltid finnas med och
spelar dessutom ofta en dominerande roll även om människorna som
deltar i samtalet växlar.

3. 5

Sammanfattning: Blankettens betydelse i
ansökningsproceduren

Den standardiserade blanketten som används för ansökan om ekonomiskt
bistånd har i tidigare forskn ing beskrivits som byråkratins viktigaste
redskap (Prottas 1979, s 26) när en sökandes begäran om hj älp skall
prövas. Denna bild av blanketten som det centrala redskapet i arbetet med
socialbidragsansökningar stämmer väl överens med de iakttagelser som
gjo rts inom ramen för fö re liggande studie. När den sökande fyl It i
blanketten har den formella delen av socialbidragsprövningen påbörjats.
Vad är det då som sk iljer den muntliga förfrågan från det sk rivna
formu läre ts ifyllda uppgifter? En första viktig skillnad består i att det
som skrivs på blanketten tillmäts en större betydelse i t ex juridisk
bemärkelse. Detta är tydligt bl a genom att den sökande skall underteckna
ansökan med egenhändig namnteckning där han eller hon intygar att
"ovan lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenl iga" samt att
"orikti ga eller ofullständiga uppgifter kan leda till åtal för bedrägeri" (s 3
på blanketten för ekonomiskt bistånd, se appendix 3).
Skillnaden mellan telefonsamtalet och den skrivna blanketten består
vidare i att det skrivna dokumentet är mer systematiskt uppbyggt. Ingen
fråga som står i blanketten tappas bort i hanteringen. Visserligen kan
blanketten vara till stora delar oifylld när den sökande kommer til I socialkontoret, men det skrivna kan då utsättas för en systematisk genomgång
och kompletteras på nödvändiga punkter. Det skrivna dokumentet är
bestående över tid och kan bevaras för senare handläggning. Efter ett
telefonsamtal genomfört utan stöd från skrivna journaler etc finns som
regel inte en fullständig dokumentation att tillgå som parterna kan hänvisa
till när de vill erinra om vad som överenskommits e11er avtalats mellan
parterna. Inget dokument har författats som kan komma att ingå i
'organisationens minne' dvs de officiellt gällande blanketterna och
'akterna'.
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Kopp lingen mellan den ifyllda blanketten och samtalet me llan den
biståndssökande och tjänstemannen är som framgått ovan lätt att iaktta.
Det är snarast fråga om en växelverkan mellan tal och skrift. Blankettens
värld kan (med tanke på dess förhistoria) förenklat uttryckt sägas bestå av
språkliga utsagor som är tagna ur ett tidigare sammanhang. De termer
som används i blankette n har hämtats från en tidigare kontext och givits
ett mer fixerat och definierat innehåll (Rommetveit, under utgivning).
Vid användningen av blankeLLen kan det som parterna talat om under
telefonsamtalet senare skrivas ner i den förtryckta blanketten. Samtidigt
ha ndlar telefonsamtalet om just de uppgifter som ansökningsblankette n tar
upp som väsentliga för ärendehandläggningen och den fortsatta
hanteringen av ansökan om bistånd. De uppgifter som anges om den
sökande på blanketten blir ofta föremål för prövande granskning och
ytterligare kompletterande frågor under det besökssamtal, som äger rum
på socialkontoret och som är i fok us i följande kapitel.
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Kapitel 4

..
BESOKET

4 .1

Mötet vid ett 'nybesök'

Besöket på socialkontoret utgör, som påpekats, det första tillfälle då de
interagerande personerna - den biståndssökande och socialarbetaren1 får möjlighet att samtala med varandra i ett möte ansikte mot ansikte. I
ärendeförloppets första led har den sökande fått möjlighet att lägga fram
sin sak per telefon och här utgör det telefonmedierade samtalet den
huvudsakliga kontaktlänken mellan parterna. Telefonsamtalet innehåller
ofta en intensiv kontakt och inrymmer en mängd önskemål, frågor, svar
samt förslag om eventuella åtgärder. Vi har i ett tidigare kapitel kunnat se
hur den sökandes begäran om hjälp under telefonsamtalet sorteras in i den
kategori som socialsekreteraren finner lämplig med hänsyn till ärendets
prioritets- och svårighetgrad. För sökande som hamnar i kategorin "för
åtgärd" innebär det andra steget i ärendegången vanligtvis att en ansökningsblankett skall fyllas i och lämnas till den tjänsteman som arbetar
bland annat med denna klients ansökan om bistånd. I blanketten utnyttjas
det skrivna ordet som medium dels som föreskrivande text (utformad
under lång tid inom organisationen), dels i form av uppgifter som skall
fyllas i angående den sökandes person och hans eller hennes familj .
Mötet mellan den bidragssökande och socialarbetaren äger rum på
socialkontoret. Samtal i institutionella sammanhang är på olika sHtt
beroende av de olika organisatoriska och rumsliga förutsättningar, villkor
och traditioner som byggts upp och fortlöpande utveckats under lång tid
Ufr Gustafsson, 1987; Hyden, 1988). När mötet mellan den sökande och
handläggaren skall beskrivas, är det sålunda angeläget att också rikta uppmärksamhet på de yttre villkor som utgör ramarna för den interaktion
som äger rum mellan parterna. Före skildringen av besökssamtalet
kommer jag därför att kort beskriva den miljö som den bidragssökande
1 De tjänstemän som deltar i undersökningen är dels socialsekreterarclförsle socialsekreterare och dels ekonomi- eller utredningsassistenter. Jag kommer inte att s[irski lja
dessa tjänstekategorier när jag redovisar mina data utan kalla alla tjänstemän för 'socialarbetare'. Noteras bör dock att beteckning 'socialarbetare' inte används särskilt ofta på de
avdelningar där data samlats in. Jag har trots detta valt att använda denna beteckning
eftersom jag inte vill peka ut vilken handläggarkategori enslcilda deltagare i undersökningen tillhör.
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möter när han eller hon kommer till sitt besök hos socialarbetaren.
Me rparten av kapitlet kommer dock att innehålla en skildring av
besökssamtalet där samtalets form, innehåll och funktion kommer att
beskrivas. Syftet med analysen av besökssamtalet är bland annat att visa
hur ärendehandläggningen fortlöper i och genom detta samtal.

Genom dörren med det slitna handtaget
När en person, som söker hjälp för sina ekonomiska problem komme r till
socialkontoret, möts han eller hon av den fysiska omgivning där kontoret
är beläget. Det kan vara in rymt i någon av kommunens offentliga byggnader som är uppfört för att användas just som kontors- och arbetslokaler för kommunens tjänstemän. Det händer dock att socialkontoret
har sina lokaler i mer provisoriskt inrättade utrymmen , kanske intill
något affärscentrum dit även annan offentlig service såsom postkontor
och vårdcentral har lokaliserat sin verksamhet. Den som kommer ti 11
socialkontoret kan ha ärenden som gäller and ra frågor än ekonomiskt
bistånd, eftersom komn1Unens socialtjänst parallellt arbetar med flera
andra typer av sociala frågor t ex barnomsorg, service ti ll äldre och
hand ikappade samt andra former av 'råd och stöd' till enski lda individer
och fa m iljer. Oftast är emellertid dessa skilda typer av verksamhet utplacerade i olika delar av kontorets lokaler och därmed lokalmässigt
åtskilda genom olika korridorsystem och separata väntrum för personer
med olika typer av ärenden.
Den bidragssökande måste först hitta till det rum där den ansvariga
handläggaren tar emot sitt bokade 'besök'. Den bidragssökande kommer
ti ll kontoret - liksom så många klienter dessförinnan. Efter att ha passerat
entredörren, en av socialkontorets spärrar mot yttervärlden, mäste den
sökande orientera sig i lokalerna. För att hitta rätt del av socialkontoret
kan en förstagångsbesöka re läsa på de skyltar som finns uppsatta. Här
brukar framgå vilken verksamhet som bedrivs och vilka funktioner som
inryms i lokalerna och namnen på de chefstjänstemän som ansvarar för
verksamheten. Ofta fi nns även en förteckning över den öv riga personal
som varit verksam på avdelningen tillräckligt länge fö r att namnskyltar
skall ha hunnit framställas och komma på plats. De skyltar och andra
skriftliga förtydliganden som finns i entren och i ingången ti 11 socialkontorets korridorer har dock inte enbart en funktion som information
till besökare utan bidrar dessutom till att ge lokalerna dessas (4ficiella
prägel Ufr Ball, 1970, där betydelsen av lokalernas utformning fö r au ge
legitimitet till viss verksamhet beskrivs).
För en besökare finns förutom skriftliga anvisningar oftast dess utom
en receptionsdisk bemannad med personal som kan visa utomstående
personer till rätta i lokalerna, ge upplysningar om tjänstemännens besöksoch telefontider osv. De personer som tjänstgör i receptionen kan även ha
en kontrollerande funktion genom att de bidragssökande uppmanas att

54

anmäla sig vid disken innan de uppsöker den tjänsteman hos vi lken de fått
besökstid bokad. Kännetecknande för en officiell byggnad av den typ som
ett socialkontor utgör, är nämligen att medborgare såväl som tjänslemä n
får tilJträde till lokalerna under en viss form av kontroll. Kontoret är för
me dborgare n endast öppen under vissa timmar varje vardag och som
regel under förutsättning att tid för besök hos handläggare bokats. Under
andra tider är korridorsystemen där handläggarna har sina tjänsterum
låsta. Olika rum i socialkontoret har dessutom olika hög grad av
tillgänglighet Ufr Goodsel1, 1988, om begreppet "civic space"). Entre,
korridorer och väntrum i denna typ av byggnader har vanligen högre
grad av tillgänglighet för besökare, medan tjänstemännens kontorsrum,
sammanträdesrum etc inte ä r öppna för allmänheten i samma utsträckning. Ti1lträde till dessa ' inre regioner' kräver som regel alt någon
person från kontorets sida beviljar tillträde. Vissa socialkontor har än
mer restriktiva regler när det gälle r allmänhetens möjlighet att ta sig in i
de lokaler där handläggare för ekonomiskt bistånd arbetar. Besöksrutinen
kan då innebära att korridorerna enbart låses upp fö r besökare som
uppger till recepti onspersonalen att de har en avtalad tid hos en
handläggare eller något annat ärende som ger dem rätt att vistas i socialkontorets lokaler. Olika förklaring till att socialkontoret vill begränsa
tillträdet till sina lokaler kan förvisso nämnas. Exempelvis kan kontrollen
av besökarna önskas fö r att hindra att våldshandlingar riktas mot enskilcla
tjänstemän.
Även de anställda använde r givetvis kontorets lokale r en ligt vissa
regler. Av särskilt intresse när det gäller mötet mellan k Iient och
handläggare är det faktum att allmänhet och anställda ofta använder skilda
ingångar till kontorets lokaler. En entredörr kompletteras ofta av en låst
'bakdörr' enbart för socialtjänstemännen men som kan öppnas med hjä lp
av tjänstenyckel. Vid denna 'bakre' utgång har tjänstemännen vanligtv is
vissa gemensamma utrymmen för raster, möjlighet att h änga av sig
ytterkläder och en apparat där de kan att stämpla sitt tidskort vid
arbetsdagens början och slut. Dessa skilda sätt att ta sig in i socialkontoret
markerar statusskillnad me llan den anstä11de och besökaren och bildar
ramen för ett möte där den ena parten är på 'hemmaplan' och den andra
'spelar borta'. (Hembesök som metod för ytterligare kontroll av den typ
som beskrivs i t ex Zimmerman, 1974, förekommer inte inom ekonom ihandläggni ng av det slag som studerats i föreliggande unde rsökn ing.)
Denna olikhet mellan bidragssökande och tjänsteman är givetvis enbart en
lite n detalj i ett mönster som även på många andra sätt markerar
skillnader mellan de interagerande parterna. Olikheten i utgångs läge är
synlig på många sätt, t ex genom att den ena parten rör sig i lokalerna
va rje arbetsdag och deltar i mötet som ansvarig tjänsteman, medan den
andre är i dessa rum enbart vid enstaka tillfällen och som besökare och
klient i behov av pengar. Olikheten mellan parterna är dessutom en av
förutsättningarna för mötet eftersom den ene - klienten - kommer för att
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begära ekonomisk hjälp av en typ som den andre - socia larbetaren under vissa vi llkor har rätt att besluta om som en del i sin yrkesutövni ng
Ufr Egl in & Wideman, l 986).
De omgivande fysiska ramarna för beslutssamtalet - dvs rummet där
samtalet genomförs - utgörs som redan nämnts av ett kontorsrum som
van ligen även är socialarbetarens arbetsrum. Hur ser då detta rum ut som
utgör 'scenen' för mötet, vilken 'rekvisita' och andra yttre hjälpmedel har
aktörerna tillgång till, och hur är de placerade i rummet? De deltagande
personerna - medborgaren och handläggaren - sitter antingen vid tjänstemannens skrivbord elle r vid ett särskilt 'besöksbord' som finns där just
för att kunna användas när en eller flera personer möts för samta l.
Rekvisitan utgörs av papper, penna, ansökn ingsblankett, ev sammanställning över 'hushållsbudget' (se appendix 3) och helst även en räkneapparat. 'Föreställningen' börjar ofta redan i väntrummet el ler
korrid o ren där socialarbetaren och den biståndssökande fö rst möts och
presenterar sig för varandra helt kort. När socialarbetaren visat den
bidragssökande rummet där besökssamtalet ska äga rum stängs dörren
och mötet kan börja.
En annan närmast 'scenisk' detalj som jag noterat under studiens gflng,
och som kan sägas vittna om deltagarnas inställning till 'besöket', är att
klienterna oftast har sina ytterkläder på under samtalet med socialsekreteraren trots att mötet kan pågå cirka en halvtimme eller ibland
längre. Att klienterna behåller ytterkläderna på kan förklaras på flera
sätt. Klienten kan ha bråttom och vill få besöket snabbt avklarat. Han el ler
hon kanske inte känner sig avspänd i denna typ av situation och vi ll av det
skälet att besöket skall vara genomfört fortast möjligt. Det kan också vara
koppla t till det enkla faktum att det ofta saknas en krok fö r besökares
k läder i rummet där samtalet utspelas samt att väntrummets hänga re inte
går att hålla under uppsikt under mötet gång. Det är även värt att notera
att socialarbetaren inte exempelvis vid början av mötet ber klienten ta av
sig sina ytterkläder. Nämnas bör dock att vissa klienter gör undantag från
regeln att ha ytterkläderna på sig under samtalet.

Ämnen och faser i besökssamtalet
Vid ett 'n ybesök' har samtalet mellan den biståndssökande och socialarbetaren en viss struktur och sin specifika uppläggning. Inledningen har
som nämndes i föregående avsnitt ofta ägt rum redan innan personerna
satt sig ner och börjat prata om den ansökan om bistånd som besöket

56

gäller1 . Fas två består ofta av någon form av utredning som innehåller
dels en granskning av den sökandes ekonomiska situation genom att
ansökan gås igenon1 och kompletteras på vissa punkter, dels en uträkning
av det belopp som den biståndssökande kan erhålla som bistånd. I samtalets tredje fas kommer beslutet om bistånd att beröras, varefter samtalets fjärde och sista fas innehåller en avrundande avslutning. Det är
inom dessa fyra huvudfaser som de olika samtalen äger rum. Inget samtal
är det andra likt utan alla uppvisar individuella variationer. En
strukturering enligt dessa fyra faser - inledning, utredning, beslutsdiskussion samt avslutning - kan vi iaktta i alla besökssamtal som analyserats
inom studiens ram Ufr Linell, 1990; samt Hyden, 1988, 1991; Fredin,
1992; Ku11berg, 1992; vilka beskrivit fasindelningen i socialsekreterarsamtal; Aronsson & Sätterlund Larsson, 1987, som beskriver samtalsfaser
i läkarkonsultationen; ten Have, 1989 om konsultationen som genre; Olin
Lauritzen, 1990, där rutiner inom mödra- och barnhälsovård beskrivs).

4. 2

Utredningsfasen. Att lämna "fullständiga
och sanningsenliga" uppgifter2)

Medan inledningsfasen vanligen är mycket kortfattad - en hälsning och
identifikation/presentation av samtalsdeltagarna - är utredningsfasen den
utrymmesmässigt dominerande delen av samtalet. Det är i denna del av
samtalet som de olika detaljerna i klientens situation och i den inlämnade
ansökan ska rekonstrueras och prövas. Man kan iaktta att ett återskapande
av 'fakta' om den sökande äger rum under samtalets gång Ufr. Johnson,
1973 om interaktion som grund för konstruktionen av fall och ärenden).
Genomgången av 'fakta' om den sökande, som är den dominerande
uppgiften under utredningsfasen, är mycket väsentlig för bisåndsansökans
fortsatta hantering och har därför analyserats ingående inom studiens
ram. Ofta genomförs detta moment av klienten och socialarbetaren tillsammans även om parterna har olika uppgifter att fylla. Av särskilt
intresse är att undersöka hur utredningsfasen öppnas: vem som gör vad
1 Denna första del av besökssamtalet har inte dokumenteras inom studiens ram eftersom
klienten då ännu inte tillfrågats om han eller hon är villig att delta i forskningsprojektet.
Denna inledning innehåller ofta en hälsningsprocedur och presentation av namn, vilket
alltså inte blivit förmäl för analyser i föreliggande undersökning. Den del av inledningen
som sker när parterna kommit in i besöksrummet och satt sig ner vid bordet efter att
klienten accepterat att delta i studien finns dock inspelad och har beaktats vid analysen av
samtalen.
2 Citat från blanketten för ansökan om socialbidrag i vilken klienten genom sin namnunderskrift bl a får försäkra att de lämnade uppgifterna är "fullständiga och sanningsenliga". Blanketten i sin helhet finns återgiven i en av de versioner som funnits på ett av
de studerade socialkontoren, se appendix 3.
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och med vilken typ av yuranden, hur ett inledande initiativ får samtalet
att utvecklas i en viss riktning, hur utredningsarbetet sedan fortskrider
och leder över till samtalets beslutandefas där ett beslut föreläggs den
sökande eller där ett resonemang förs om när, hur och av vem beslut kan
fattas. En andra aspekt, som är angelägen att belysa, gäller hur den
biståndssökandes situation och hans eller hennes ekonomiska svårigheter
benämns, dels av klienten själv, dels av tjänstemannen. Hur beskrivs den
sökande, dennes situation och behov av hjälp? Används vardagliga uttryck
och beteckningar eller är de ord som används mestadels hämtade från
någon typ av yrkesgenre? En tredje fråga som kan ställas gäller hur de
skriftbaserade hjälpmedlen inverkar när den biståndssökandes 'ärende'
och behov av hjälp ska prövas under samtalets gång.

Första ämnet i besökssamtalets utrednings/as - blanketten i centrum
I merparten av de samtal som analyserats inom undersökninge ns ram
startar utredningsfasen med genomgång av blanketten för ansökan om
ekonomiskt bistånd. Detta sker både i de möten där ansökningsblanketten
redan har fyllts i av klienten innan besöket och i de fall den fylls i under
samtalets gång. Socialarbetaren kan genom sin öppningsreplik i utredningsfasen se till att uppmärksamheten riktas på blanketten. Yttranden
med denna funktion kan exempelvis vara formulerade enligt följande:

Exempel 13.

Blankettinriktad öppningsreplikfrån socialarbetaren.
Ur besökssamtal nr 7 1

S:

Mm. Du har fyllt i din ansökan va? (3)

Ur besökssamtal nr 1
S:

Då ska vi se Irene. Har du ansökan med dej (K: Ja) så kan vi börja med att gå
igenom den (1)

Ur besökssamtal nr 1 I

S:

Nä. Ska fylla i en ansökan då, för det hade du inte gjort va? (3)

Samtalets målinriktade karaktär - dess syfte att snabbt och effektivt pröva
en framställning om ekonomiskt bistånd - sätter alltså genast sin prägel på
samtalet. Blankettgranskningen förefaller vara ett av de mest betydelsefu 11a leden i hanteringen av biståndsansökan. Hur och när blanketten

1För bakgrundsuppgifter om de bidragssökande i de samtal som citeras i kapitel 4
hänvi sas till appendix 1. Namn, personuppgifter är fingerade för att skydda dellagarnas
anonymitet.
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introduceras kan dock ofta visa hur socialarbetaren anser att den sökandes
begäran om bistånd skall hanteras och med vilken typ av åtgä rder
socialkontoret bör möta den sökandes önskan att få ekonomiskt bistånd.
Ett möte mellan en klient och en tjänsteman av detta slag har i tidigare
forskning beskrivits som en 'utvärderande intervju' Gfr. van Lint, 1986, s
361). Denna utvärderande funktion avspeglas alltså redan i det som sägs
under samtalets första yttranden. Det är klientens behov av ekonomisk
hjälp som skall prövas och ett av de mest centrala red~kapen för denna
prövning är uppenbarligen ansökningsblanketten och den föreskrivande
arbetsgång blanketten signalerar.
Även den biståndssökande bidrar dock många gånger själv aktivt till att
mönstret med blanketten som startpunkt följs. Detta gäller till och med
klienter som deltar i ett besökssamtal för första gången. Som exempe l på
detta kan besökssamtal nummer 5 nämnas där en man utan tidigare
e rfarenhet från besök på socialkontor redan som sitt första yttrande säger
"Jag har ju fyllt i det här pappret du skickade ... lite grann, så mycket som
jag kunde" (besökssamtal 5, yttrandet nr 1). Samma mönste r finns även i
samtal 14 där en förstagångssökande för blanketten på tal enligt följande
"Det var ett lu stigt brev ... du fick utav mej , tycker du va? El le r ansökan"
(besökssamtal 14, yttrandet nr 8). Att börja med blanketten är uppenbarligen en fast rutin som både lekman och professionell ser som det
'naturliga' första ämnet i bö1jan av sitt gemensamma möte.
I några enstaka samtal finns dock exempel på klienter som visserli gen
genast tar upp sin blankett, men som inte kommenterar detta särskilt ingående utan i stället i sitt första yttrande redogör fö r sin situation och
behov av hjälp på ett mer övergripande sätt. Ett sådant ti 11 fä Ile finns
återgivet i nedanstående utdrag

Exempel 14.

Probleminriktad öppningsreplikfrån klienten.

Ur besökssamtal nr 3
((Ett par inledande yttranden utelämnade, dels rörande undersökni ngen och dels ett
klargörande av vem klienten ska vända sig till under samtalet))
K:

Ja vad jag behöver hjälp för det är egentligen till kvarskatten, för du vet jag iir
sjukskriven (S: Mhm ) och då tar de för litet skatt och jag har fått kvarskatt, för jag
går sjukskriven för astma. (paus 5 sek) Menä, och sen skulle jag ta med ett papper
med hyran och de (S: Ja). Jag har skrivit här litet ((prassel av papper niir hon har
fram blanketten)) (S: Mm) det är inte mycket= (4)

S:

=Tyckte du det svårt att förstå den här blanketten? (5)

K:

Nej, men jag har vara skrivit det jag anser= (6)

S:

=väsentligt (7)

59

Vi ser i exemplet ovan att den biståndssökande genom en begäran Ufr
termen 'request') förklarar vad hon söker bistånd till och va rfö r - "vad
jag behöver hjälp för det är egentligen till kvarskatten , för du vet jag är
sjukskriven". Därefter ges en kort redogörelse (Scott & Lyman, 1968;
om 'accounts') berättar om sin s ituation - att hon är sj ukskriven och fått
kvarskatt eftersom försäkringskassan dragit för litet skatt och därmed
behöver ekonomiskt stöd. Socialarbetaren riktar dock omedelbart sin
uppmärksamhet på blanketten "tyckte du det (var) svårt att fö rstå de n här
blanketten" och noterar genast att de fom1ella delarna - personuppgifter
etc - är bristfälligt ifyllda. Socialarbetaren tar uppenbarligen mer hänsyn
till vad den biståndssökande gör - överlämnandet av blanketten - än vad
hon säger i sin verbala redogörelse för sina problem. Förekomsten av
skriftliga hjälpmedel har uppenbarligen stor betydelse för samtalet genom
att det fungerar som ett stöd för socialarbetaren under mötets gång och
även kommer att forma samtalet enligt den rutin som är gängse vid de
besökssamtal som gäller en ' n yansökan' om ekonomiskt bistånd. Denna
blankettfokusering från socialarbetarens sida kommer i samtal nummer 3
inte att hindra klienten att fortsätta redogöra för sina problem och
bekymmer med ekonomi, sjukdomar och tidigare anställningar. Artefakter Ufr kapitel 3 ovan om blanketten) blir en integrerad del av de
samtalsrutiner som socialarbetaren är van att utnyttja i s itt möte med
klienter som söker bistånd. Klienten i samtal nummer 3, som har deltagit
i denna typ av samtal på socialkontor tidigare, tycks heller inte visa på
någon förvåning över den vändning som samtalet tar i och med all uppmärksamheten riktas på blanketten.
De ämnen som finns angivna i blanketten kommer sålunda i fokus
redan tidigt i besökssamtal nummer 3 trots att klientens öppningsrep lik
inriktats på hennes situation mer allmänt. Det fortsatta samtalet komme r
sedan - efter det utdrag som återgivits ovan - att innehålla ett antal
frågor från tjänstemannen som gäller luckorna i den överlämnade ansökningsblanketten. Socialarbetaren frågar: "Vi ska fylla i det som saknas här
... Ditt personnummer.. .Du är svensk medborgare?" (yttrandena nr 12 och
14) och med hjälp av dessa frågor kommer blanketten att bli tillräckligt
ifylld så att denna kan utgöra det första ledet i hanteringen av den
biståndssökandes begäran om hjälp.
Liknande strategi med socialarbetaren som kontrollant av e n
överlämnad blankett förekommer i nästan alla samtal som ingå r i unde rsökn ingen. Det är dock enbart i samtal nummer 3 vi kan se att socialarbetaren möts av klientens berättelse så tidigt i samtalet utan att själv ha
ini tierat den. Ett liknande tillfälle förekommer i samtal nummer 12 dä r
socialarbetaren börjar fylla i blanketten tidigt i samtalets utredningsfas
varpå klienten med egna ord försöker att redogöra för sitt behov av hjälp
enligt följande "Vad jag undrar va bara om jag kunde få hjälp till den
tjugonde med ... pengar och" (samtal nr 12, replik nr 23). Detta yttrande
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blir dock avbrutet av socialarbetaren i och m ed att hon ge r fö ljande
kommentar "Mm, men vi få r ta det. HålJer på och fyller i saker först"
(samtal 12, yttrande nr 24).
Vi kan på detta sätt i vissa samtal notera en önskan från klienten att få
redogöra för sin situation, medan socialarbetarens age rande snarare visar
på vikten av att blanketten blir tillräckligt väl ifylld för att kunna utgöra
unde rlag för ansökan om bistånd. Skillnaden mellan de bådas inriktning
är dock uppenbarligen inte en källa till konflikt: socialsekreteraren tar
oftast emot klientens redogörelser utan att direkt ifrågasätta dem (me n
kan i något fall hejda klientens berättande) och klienten ger vi lligt de
kompletterande upplysningar som efterfrågas. Att en inledande de l av
utredningsfasen ägnas åt att fylla i blanketten kan uppenbarl igen ses som
en signal att klientens ansökan kommer att tas upp till prövning (jfr klient
nr 27, som inte ombeds att fylla i någon blankett och vars ansökan inte
heller kommer att prövas, ett exempel som nämndes i kapite l 3) . Med
denna tolkning av blankettens dominerande roll i b ö rjan av sa mtalet
ligge r det uppenbarligen i såväl klientens som socialarbetarens intresse om än med olika motiv - att denna blankettgranskning genomförs någorlunda tidigt i sam talet.

En decentrering av blanketten
Alla besökssamtal bö rjar dock inte med en genomgång av ansöknin gsblanketten. Det finns i stället flera exempel på samtal där socia larbetaren
börjar utredningsfasen med att prata om såda na frågo r som inte rör
blanketten . Detta gäller bland annat besökssamta l numme r 16 där
socialsekreteraren först tar fas ta på och diskute rar fö ljande : klientens
h yresskuld fö r en bostad i en annan kommun, hans behov av en lägenhe t
på sin n uvarande bostadsort samt h ur han skulle kunna m inime ra sina
utg ifter genom att köpa ku rsböcker billigt. Dessa ämnen tas upp tidi gt i
samtalet trots att frågor av de tta slag har jämförelsevis perifer betydelse
för klientens framställan om ekonomiskt bistånd. Detta faktum att socia larbeta ren lämnar stort utrymme för frågor som inte är di rekt re laterade
till ansökan om bistånd kan snarast betraktas som e tt tecken på att
kli entens framställan om ekonomisk hjälp blir satt i bakgrunden. De
ämnen som initieras av tj änstemannen gäller visserligen klientens s ituation
men rör såda na aspekter av hans tillvaro som socialarbetaren inte har
något d irekt inflytande över. Det gängse sättet - att öppna utredningsfasen
med en blankettgenomgång - skulle ha inneburit en 'säkrare' väg där
klientens behov av bistånd kunnat komma snabbare i centrum fö r tj äntemanne ns uppmärksamhet och aktiva handlande . Med hänsyn till att de n
biståndssökande i samtal nummer 16 blev bev iljad en mycket liten del av
det bistånd han ansökte om (se kapitel 6), kan vi tolka samta lsi nled ningen
som att en ifrågasättande och avv isande strategi från socialarbetarens sida
förekommit redan i besökssamtalets första sekvenser.
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I vissa samtal väljer så lunda socialarbetaren att frångå rutinen med
blankettgenomgång som det fö rsta ledet i samtalet med de n biståndssökande. Detta kan dock ske på olika sätt. I besökssamtal nummer 4 - dH r
en kl ient kommer till socialkontoret eftersom han har en hyresskuld för
en tremånadersperiod och därmed riskerar att bli vräkt från sin bostad innehå lle r socialarbetarens öppning av samta let en direkt fråga ti Il
klienten:

Exempel 15

Öppningsreplik med redogörelse och fråga från socialarheiaren.
Ur besökssamtal nr 4
S:

Ja. Vi ska se på det här först då. Jag blev uppringd utav Louise, nånting, p5 EObostäder ((nam n på hyresvärd)). (K: Jaa) Mm . Om er hyress kuld. (K: Mm) Och
sen har jag hittat en akt på er också (K: Jaa) och sett att ni har haft hyresskulc.ler förr
(K: Jaa) Mm. Hur kommer det sej då att ni blir efter med hyran? (1)

K

Jaa, det är gammalt s~ att säga ... ((klienten redogör för sina skatteskulder,
deklarationsproblem, uppgörelser med kronofogden sam t lån som o rsak till
hyresskulden)) (2)

I detta samtal går socialarbetaren sålunda direkt på 'kärnfrågan' ge nom
att först referera till sitt samtal med e n person från hyresbolaget som
påpekat klientens stora hyresskuld - "jag blev uppringd utav Louise .. .om
er hyresskuld", samt till sina egna efterforskningar i socialtjänstens arkiv
- "har jag hi ttat en akt på er. .. och sett att ni haft hyresskulder fö rr", fö r
att dä refter form ulera en explicit och närgången fråga - " Hur kommer
det sej då att ni blir efter med hyran?" I detta samtal kan vi alltså se att
socialsekreteraren riktar uppmärksamheten på en väsentlig, innehålls lig
aspekt av 'ärendet', och att blankettifyllandet därmed får stå ti ll baka. Hon
tar i samtalets första del vara på möjl igheten att kunna ställa kl ienten till
svars för hans obetalda hyror. Socialarbetaren begär, med hänvisning till
de nam ngivna kä1J oma att få k lientens egen förklaring till att hyressk ulden uppstått. Socialarbetarens re dogörelse utmynnar i en förfrågan
som snarast visar på en uppfostrande och korrigerande inställning till den
b iståndssökande . Denna kraftiga markering av socialarbetaren som
uppfostrare visas även i den kommentar som hon ger e fter att klienten
redogjo rt för omständigheterna kring h ans h yressku Id: ,, ... Men det
vik tigaste är att man betalar in hyran det är det ... om man in te beta lar in
hyran har man ingenstans att bo ... " (yttrande nr 3). En utredande ro ll ha r
alltså kommit att innehålla även en tillrättavisande.
Vi ka n även i andra samtal hitta denna typ av tillrättavisa nde
kommentarer. De tta sker exempelvis i besökssamtal nummer 12 där
klienten berättar att hon blivit bestulen på en stor summ a pengar som hon
haft liggande obevakad i en väska. Socialarbetaren kommer då med en
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föm1anande kommentar " Men du, det är tokigt att ha med så mycket
pengar när man går ut. .. Tycker du inte det?" (Citat ur besöksamtal 12;
detta cital kommenteras ytterligare i avsnitt 4.3 nedan). Det förefaller
dock vara ovanligt att denna typ av uppfostrande kommentarer ges redan
i samtalet öppningsfas.
I några av besökssamtalen kommer socialsekreterarens inledningsrepl ik
att bestå av en begäran om en redogörelse för vad saken gäller. Denna typ
av öppning förekommer bl a i nedanstående utdrag

Exempel 16.

Öppningsreplik med uppmaning från socialarbetaren.
Ur besökssamtal nr 25

S:

Jag vet ju ingenting om, om det här, så du får väl ta åå berätta vad det är, vad det
gäller (3)

K:

((inandning, svag suck)) Ja,det gäller min ekonomi (S: Mm) ( ...) (4)

I det samtal som citerats i ovanstående exempel komme r inte blanketten
omgående på tal utan den bidragssökande få r först redogöra för s in
situation. Det är heller inte med någon form av riktad fråga som socia lsekreteren startar samtalet utan enba1t med en mycket all män uppmaning
att "berätta vad det är, vad det gäller". Med denna allmänna uppmaning
uppfattar klienten genast att hon bör redogöra för sin situation och an ledningen till att hon just nu har behov av ekonomisk hjälp.
Sammanfattningsvis visar genomgången av besökssamtalens utredningsfas att dessa kan påbörjas på olika sätt. Ofta är det dock socialarbetaren
som initierar det första ämnet under utredningsfasen genom att hon riktar
uppmärksamheten på blanketten för ansökan om ekonomiskt bistånd. Till
och med i samtal där klienten välje r att ta upp något ämne av mer övergripande slag med anknytning till sin egen situation - som i besökssamtal
3 (se exempel 14 ovan) - kan socialarbetaren välja att förbise detta ämne
och i stället påbörja en genomgång av blankettens frågor. I något samtal
(exempelvis i besökssamtal 16) fortsätter emelle rtid socialarbetaren att
tala om de frågor klienten initierat utan att omgående föra in samtalet på
blankettinriktade ämnen. Hon väljer att i stället fö rst ta upp aspekter i
klientens situation som kan ge en uppfattning om dennes situation i sin
helhet. Denna strategi att uppmärksamma detaljer som inte ~ir di rekt
relaterade till klientens framställan om bistånd kan i detta samtal snarast
visa på ett ifrågasättande av klientens rätt att begära bistånd och tillvägagångsättet innebär uppenbarligen att själva handläggningsproceduren
fördröjs (hanteringen av ansökan från klient nr 16 analyseras ytterligare i
kapitel 6).
Det är alltså nästan alltid tjänstemannen som har uppgiften att inleda
samtalet och som sedan visar hur det bör fortskrida för att bidra ti Il
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hanteringen av ansökan om bistånd. Socialarbetarens roll som 'dirigent'
Ufr termen 'orkestrering' eller på engelska 'orchestration' som nämns i
Silberstein, 1988, ss 141-142; samt Aronson & Sätterlund-Larsson, 1987)
av besökssamtalet motsvaras snarast av klientens roll som 'berättare' Ufr
Davies, 1988). Oavsett vilken typ av öppning som förekommer visar det
sig nämligen att klienterna oftast tidigt i samtalet lämnar en redogörelse
för sin situation och de händelser som gjort att han eller hon inte klarar
sig längre utan att söka ekonomisk hjälp. I en separat publikation
(Cedersund, 1992) har jag beskrivit resultaten av en ingående analys av
klientens berättelser i samtalet med socialarbetaren 1 • Eftersom dessa
klientberättelser är ett betydelsefullt led i hanteringen av klientens
begäran om hjälp, kommer jag här kortfattat redovisa mina analyser av
klienternas redogörelser för sina ekonomiska bekymmer så som de
återberättas av klienten under samtalet med socialarbetaren.
Den biståndssökandes redogörelser

I de allra flesta samtal lämnar klienten vid något eller några tillfällen
muntliga redogörelser som på ett eller annat sätt berör hans eller hennes
ekonomiska problem. Ofta innehåller dessa en återblick på de händelser
som ägt rum när de ekonomiska problemen uppstått, men de kan också
innehålla en framåtblickande redogörelse för kommande händelser av
betydelse för klientens ekonomi. Vid en granskning av dessa berättelser
eller redogörelser som klienterna lämnar i samtalet har det visat sig att de
följer vissa mönster vad gäller innehåll och struktur. I de analyserade
samtalen kan två huvudtyper inom vilka klienten talar om sina
ekonomiska problem och bekymmer särskiljas. Antingen är de utformade
som en sammanhållen berättelse som klienten på egen hand lämnar i form
av en narrativ, som är monologiskt återgiven med klienten som berättare.
I andra fall kan de ha formen av en dialog mellan socialsekreteraren och
klienten. I några få samtal finns det dock ett tredje alternativ som innebär
att klienten inte vid något tillfälle redogör för sina ekonomiska
svårigheter, vilket även kommer att kort beröras nedan eftersom detta är
en avvikelse från ett annars gängse mönster.
Demonologiska narrativerna

När den biståndssökande kommer till socialarbetaren för att begära
ekonomisk hjälp utgörs detta möte av ett dialogiskt samtal mellan
1 I artikeln "Client narration about financial problems in social welfare interviews"
(Cedersund, 1992), har jag redovisat analyserna av klientens muntliga redogörelse för
sina ekonomiska problemen och där gjort en mer ingående analys av en beräuelse från
varje enskilt besökssamtal. I föreliggande arbete kommer jag korrfattat att ski ldra
klientens redogörelser så som de ges under besökssamtalen som helhet.
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parterna. Socialarbetaren följer sin invanda rutin och klienten inordnar
sig som regel i de kommunikativa mönster som föreläggs. Vid mina
analyser av samtalen har jag dock fått ett intryck av att många klienter
vid besöket på socialkontoret ser sig tvungna att berätta om hur de
ekonomiska svårigheterna uppstått och hur han eller hon hoppas att kunna
klara upp sina ekonomiska problem på litet längre sikt. Detta behov att
berätta om sin situation tycks vara kopplat till hur själva situationen
uppfattas av den sökande och fö refaller inte alltid vara direkt betingat av
socialarbetarens agerande under samtalet. Berättelserna som fö rekommer
är nämligen inte alltid explicit efterfrågade av socialarbetaren, utan de
kommer ofta 'spontant' då samtalet på något sätt berör klientens behov av
ekonomisk hjälp. Dessa berättelser innebär ofta att det dialogiska
mönstret som är typiskt för de övriga delarna av samtalet bryts och
ersätts av en längre eller kortare monolog från klientens sida.
De analyser jag genomfört av dessa monologiska avs ni tt visar att
klientens bidrag till samtalet vanligen följer en narrativ struktur Ufr.
Labov, 1972). Det karaktäristiska för de berättelser och redogörelser som
klienten bidrar med i samtalet på socialkontoret är bland annat att de ger
en rekonstruktion av händelser i det förflutna (eller framtida händelser
när det gäller hypotetiska narrativer) som haft betydelse för klientens
ekonomi Ufr Linde, 1986, s 186). Socialarbetaren får sålunda en möjlighet att via klientens berättelse föreställa sig vilka händelser som har
orsakat att klienten nu står utan pengar för att kunna klara sitt uppehälle.
Kännetecknande för detta slag av berättelser är vidare att lyssnaren (i
detta fall socialarbetaren) får veta utfallet av ett händelseförlopp, det vill
säga vilka konsekvenser det återberättade händelseförloppet haft för
klientens ekonomi. Vi kan se att klientens berättelse har en viss poäng och
att den ofta förefaller att återges med syftet att ge en förklaring och ett
motiv till att socialarbetaren bör bevilja ansökan om bistånd Ufr
Adelswärd, 1990).
Jag skall först redovisa en narrativ som berättas som ett sva r på
socialarbetarens direkta uppmaning. Utdraget är taget ur samma besökssamtal som citerades i exempel 16 ovan.

Exempel 17.

Monologisk narrativ från en biståndssökande kvinna,

Ur besökssamtal nr 25
S.
K:

S:

(...) så du får väl la åå berätta vall tlet är, vad det gäller (3)
((Inandn in g, svag suck)) Ja, det gäller min ekonomi (S: Mm) Och jag har inte
fem öre kvar ((paus 3 sek.)) Jag tror art jag får tillräckligt mycket pengar över varje
må.nad för att jag ska kunna klara mej det är bara det att jag har hamnat efter va (S:
Mm) så.jag Iå.nar pengar och så måste jag ge tillbaka det och så har jag lika dåligt
igen (4)
Mm ((paus, S skriver)) Är du , bor du ihop med Nils fortfarande? (5)
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Socialarbetarens allmänt hållna uppmaning till klienten att "berätta vad
det är" i början av utredningsfasen leder alltså till att kvinnan som söker
ekonomiskt bistånd - efter att hon dragit efter andan och tagil sats - ge r
en a ll mänt hå llen redogörelse för sin ekonomiska situation. Hennes redogörelse innehålle r följande element ordnade i en sekvens från a till g:
a)

Ja, det gäller min ekonomi

b)

Och jag har inte fem öre kvar

c)

Jag tror att jag få r tillräckligt mycket pengar över va rj e månad fö r
att jag ska kunna klara mej

d)

det är bara del att jag har hamnat efter va

e)

så jag lånar pengar och

f)

så måste jag ge t111baka det

g)

och så har jag lika dål igt igen

En analys av redogörelsen genomförd med hjälp av termer hämtade från
tidigare forskning om narrativ er (se t ex Labov, 1972; Linde, 1986) visar
att den biståndssökande kvinnan först ger en orienterande rubrik (a: "det
gälle r mi n ekonomi") och sedan en sammanfattning av hennes sii-uation
(b: "jag har inte fem öre kvar"). Därefter följer en orientering över den
ekonom iska s ituationen, dess tidsmässiga sammanhan g och de de ltagande
personerna och deras agerande (c: "jag tror att jag får ti llräck ligt mycke t
pengar över varje månad ... " ; d: "jag har hamnat efter") Här beskri vs den
komplikation kl ienten pekar ut ( e: "jag lånar pengar") sam de n konsekvenser som följ er därav (f: "så måste jag ge tillbaka"), va refter be rättelsen le der fram till en s lutsats eller ett resultat (g: "så har jag Iika
då !igt igen"). I det citerade samtalet, liksom i de flesta av de övriga
samta l som analyserats, berätta r klienten om sin ekonomiska s itualion vid
ett el le r ofta flera tillfällen under mötets gång. Dessa berätte lser kan som
redan nämnts ovan innehålla såväl översiktliga beskrivningar av hände lser
som ä r relaterade till de ekonomiska svårighe te rna som hypote ti ska
resonemang om framtida möjligheter till ekonomisk försörjning.
Kvinnan som ingå r i besökssamtal 25 (se exempel 17 ovan) ge r senare
unde r samtalet ytterli gare två redogöresler för s ina ekonomiska svåri ghet.er. Det sker fö rst i fo rmen av en dialog där socialarbetaren få r veta att
de n bis tånd ssökande betalar av ett b anklån på nittontu sen och ett
avbetal ni ngsköp som hennes före detta man tecknat innan de separe rade.
S lutligen k ommer ytterligare en narrativ redogö re lse där kv innan
berättar om sina tidigare kontakter med socialkontoret där hon uppmanats
att ta ett banklån för att köpa möbler i samband med den skilsmässa h on
gå tt igenom något år tidigare.
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Vi kan alltså se att socialarbetaren och den biståndssökande tillsammans
skapar en bild av vad som föregått behovet av ekonomiskt bistånd.
Socialarbetaren i samtal 25 lyssnar, frågar aktivt och uppmuntrar klienten
alt redogöra för orsakerna till bristen på pengar. I andra samta l kan dock
socialarbetaren i stället snarast hålla tillbaka klientens redogörelse. Det
sker som redan nämnts i samtal 12, där socialarbetaren framhåller att hon
först vill ha blanketten ifylld. När detta är gjort och en utredni ng av
klientens inkomster och utgifter genomförts, uppmanar dock socia larbetaren klienten att under samtalets senare del komma med sin
berättelse. Detta initiativ från socialarbetaren resulterar i en berättelse i
vilken klienten rekonstruerar hur det gått till när hon blivit bestulen på
sin väska och plånbok.

Exempel 18

Uppskjuten berättelse (narrativ) om hur bristen på pengar uppstått
Ur besökssamtal nr 12
S:

Jaha hur kommer det sej att du har, hade du tappat pengar sa du eller hade du?
(174)

K:

Näe, dom stal plånboken för mej. (S: Jaha.) Jag är liksom, har alltid varit litet
naiv. Så att jag skulle, vi var ute på Aladdin ((en dansrestaurang)), kompisarna,
jobbarkompisarna och jag (S: Mm.) och skulle dansa (S : Mm.) och så skulle jag
ifrån och skulle köpa en ö l (S: Mm.)dä var jag så smart att då tog jag upp pengar
och så la jag ner plånboken igen och så kom jag tillbaka så fanns varken vliska eller
plånbok kvar. (175)

S:

Har du polisanmält det här ((stölden)) då? (176)

Det är alltså oftast socialarbetaren som kontrollerar när den biståndssökandes berättelse ges. Vill hon inte att berättel sen kommer tidigt i
samtalet, vilket annars förefaller vara det mönster som verkar ' naturligt'
för de flesta klienter, kan detta kontrolleras genom att hon initierar något
annat ämne först. När tjänstemannen sedan önskar få en redogöre lse som i detta fall gäller hur stöJden av väska och plånbok gått till - kommer
detta upp i form av en direkt fråga "Jaha hur kommer det sej att du har,
hade du tappat pengarna sa du eller hade du?". Med hjälp av ett sådant
initi ativ från socialarbetaren uppmanas klienten att återberätta
händelseförloppet när hon blev bestulen på pengar. Socialarbetaren ger
dock i detta samtal ingen kommentar till det rekonstruerade händelse-
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förloppet av hur klienten blivit av med sina pengar1 , utan tar fasta på de
formella detaljerna kopplade till stölden. I detta gäller frågan om stölden
blivit polisanmäld och socialarbetaren begär även att få se den polisanmälan angående stölden som klienten har med sig vid besöket Ufr
Davis, 1988, som refererar till undersökningar som visar socialarbetarens
ringa intresse för klientens redogörelser).
Dialogisk form för samtal om klientens ekonomiska svårigheter
Det finns dock även många exempel på tillfällen i samtalen där klientens
ekonomiska problem inte berörs i formen av narrativer. Samtalet
kommer alltså även då att handla om klientens ekonomiska svårigheter,
men utan att den sökande på egen hand utförligt berättar om de händelser
som föregått behovet av ekonomisk hjälp. Ämnet 'ekonomiska svårigheter' tangeras, men samtalet fortgår ändå som tidigare utan att klienten
återberättar vad som hänt via en egen berättelse. Jag har valt att kalla
dessa tillfällen då samtalet handlar om klientens bekymmer och problem
för dialoger om klientens ekonomiska svårigheter och ger här endast ett
exempel på hur ett sådant samtal kan vara utformat. Det samtal som jag
kommer att citera gäller liksom det tidigare en förlust av tre tusen kronor
som den biståndssökande säger sig ha förlagt vid sitt besök på posten.

Exempel 19

Dialog om de händelser som orsakat bristen på pengar

Ur besökssamtal nr 19
S:

( ... )Då ska vi se, hyran är obetald, ja. Sen måste du ju ha pengar till mat (26)

K:

Ja visst, jag måste ju leva månaden ut (S: Ja visst) att folk kan va så fräcka
(S: Jaa) inte sjutcon går jag och tar ett kuvert (S: Näe) då Himnar man i alla fall in
det till kassörskan (S: Ja det är självklart, mm) som sitter där (27)

S:

För det är kanske så du gjort då att du lagt det och man är stressad och så där (28)

K:

Ja visst, men herregud inte tar man pengarna, folk är ju fräcka att det det är inte
klokt (29)

S:

Ja. Dom skulle lämna in till kassörskan och sagt till om (30)

1Klienter som söker ekonomiskt bistånd eftersom de blivit bestulna på pengar eller
'tappat plånboken' är en typ av biståndssökande som förekommer jämförelsevis ofta på
socialkontor. Socialarbetare med lång erfarenhet från arbetet med ekonomiskt bistånd kan
ibland vara tveksamma om det är en verklig händelse som återberättas eller om det 'bara'
är ett skäl som vissa klienter anger för stt kunna söka hjälp.
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Som framgå r i exemplet ovan kan klienten under samta let med socialarbetaren beröra de händelser som föregått bristen på pengar utan att
använda e n monologisk samtalsstrategi. När ett dialogiskt fo rmat samtal
växer fram , kommer parterna att ha me r jämbördig fördeln ing av talrummet (me r li ka när det gäller antal ord etc). Klie nten kommer som
regel inte att hamna i samma unde rordnade position som vid det monologiskt fom1ade samtalet där han eller hon få r 'stå till svars' för det som
hänt ge nom att berätta hur de ekonomiska proble men uppstått. I det
samtal som citerats ovan (se exempel 19) får kliente n genom det dialogiska samtalet en chans att 'prata av sig' om den chockerande upplevelsen att tappa bort (e1Ier bli bestulen på) tre tu sen kron or. Hon
behöver inte hel t på egen hand rekonstrue ra händelsen efte rsom socialarbeta ren bidrar till samtalet genom egna längre yttranden. Genom de
mora liskt och hypotetiskt inriktade yttrandena få r klie nte n en chans att
säga hur en person som hittar en stor summa penga r på ett postkontor bör
bete sig och hon kan på så sätt även av lasta sig själv en de l av ansvaret fö r
de fö rl orade penga rna Ufr Douglas, 1970, där sambandet mel lan en
nedvärdering av andra pe rsoner och en upp vä rde ring av den egna
pe rsonen påv isas) . Dessa dialogiska samtal om klientens ekonomiska
bekymmer tycks dock inte ge samma klargörande och uttömmande beskrivnin g som de narrativa avsnitten och pekar inte heller lika klart på
klientens behov av att få bistånd.

Samtal utan berättelser eller redogörelser från klienten
I tre av samtalen som ingår i undersökningen (besökssamtal 7, 9 och 24)
ta lar k lienten inte med sociala rbetaren om de hände lser som fö regått
behovet av ekonom isk hjälp och de ge r he ller inte några mer omfattande
redogöre lser för hur de ska klara sig i framtiden. Samtliga dessa tre
kliente r är unga kvinnor och de är jämföre lsevis tystlåtna under samtalet
som helhet. Två av dem genomför dessutom sitt första besök på ett socialk onto r fö r att ansöka om ekonomiskt bistånd. I de tre samtalen förefal le r
kategorisering av klientens 'ärende' kunna genomföras utan att en me r
omfattande redogörelse från klie ntens sida kommer till s tånd. Socia la rbetaren ty cks inte se någon orsak att kräva en mer omfatlande
fö rklaring till bristen på pengar - hennes underlag förefa lle r vara tillräckli gt klientens redogörelser föruta n - och klienten själv förefa ller
helle r inte behöva ursäkta sig och sitt behov av hjä lp genom att muntligt
beröra hur ' det kom sig' att hon hamnat i denna situation.

Socialarbetarens utfrågning och transformering av 'bekymmer' till
' ärenden'
Utredningsfasen i ett socialsekrete rarsamtal innehå ller sålunda en genom gång av ansökningsblanketten som ofta kompletteras muntli gt via samtal
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om eller redogörelse för hur de ekonomiska svårigheterna uppkomm it.
Därefter följe r vanligen ett avsn itt där socialsekreteraren ställer ytterligare .fi·ågor om den sökande, varefter hon ger bekräftande kommenta re r, återupprepar eller omformulerar det som framkommit via text och
i samtal. På detta sätt fastslås unde r samtalets gång vad som kan anses
vara 'giltiga fakta' om klienten och dennes framställan. De frågo r som
stä lls av socialarbetaren under besökssamtalet är vanligen utformade i
vardagliga termer. Här är några exempel på hur denna typ av frågor är
formulerade i de studerade besökssamtalen:
Exempel 20

Socialsekreterarens utredande frågor
Ur besökssamtal nr 3

S:

Hur Hinge har du gått sjukskriven då? (105)

Ur besökssamtal nr 5
S:

Sliipade ni efter redan från början alltså? (186)

Ur besök ssamtal nr 6
S.

Näe. Du har inte ringt och pratat med facket själv? (13)

K:

Nej (14)

S.

Näe, vi kan väl kolla upp det först och se. D u har börjat stämpla, så att sHga? (15)

Efter en eller flera frågeom gångar återupprepar eller omformulerar
socialarbetaren således klientens uppgifter och ge r därvid även en samlad
beskrivning av den sökandes 'ärende' och anger en etikett för behovet av
hjälp. Det är i denna övergång mellan 'samtal om den sökandes situation'
och formul e ringen av beslutet om bistånd vi kan se att den enskildes
bekymmer omvandlas till ett formellt 'ärende' Ufr Zimmerman, 1969).
Socialarbetarens su mmerin g brukar därmed oftast komma att innehå lla
någon me r office11 benämning av bristen på pengar exempelvis ' normunde rskott' Ufr. Agar, 1985 som beskriver det institutionella samtalets
uppgift att bl a ge en 'diagnos' och att tjänstemannens uppg ifter bl a
består av att avpassa klientens ramar till institutionens: "Diagnos is is that
part of the discourse where the insti tutional representative fits the c lient's
ways of talking abou t the encounter to ways that fit the institution 's" (s
] 49).
Denna officiellt vedertagna beteckning för en klients problem föregås i
ekonom isamtal på en socialbyrå ofta av en uträkni ng av klie nte ns
'socialbidragsnorm' Ufr Socialstyrelsen, 1985, s s 22-33, där begreppet
'enhetli g bruttonorm' respektive 'nettonorm'/' matnorm' beskrivs).
Konkret innebär detta att socialarbetaren med hjälp av papper och penna
räknar ut vilka inkomster den sökande bör ha fö r att klara sin försörj ning
och j ämför därefter med den sökandes faktiska inkomster en e ller flera
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månader bakåt i tiden. En sådan sifferuppställning gö rs under samtalets
gång och kommer dessutom senare att skrivas in på blankettens sista sida
eller ett separat journalblad. Ett exempel på en sådan uträkning återges i
nedanstående figur:
Hushållsbudcet
Norm
2 645:- (en vuxen)
1 185:- (ett barn)
I 940:- (hyra)
5 770:-

I n komster
Oktober
860:- bidragsförskott
485:- barnbidrag
862:- föräldrapenning (9 oktober)
"
(22 ok tober)
441 :2 648:-

Underskott oktober 3 122:-

Figur 5.

Uppställning av socialbidragsnorm. Exemplet visar uträkningen för en
bistånd'lsökande som är ensamstående med eu litet barn. I

Av den återgivna siffemträkningen framgår att den biståndssökande, som
uträkningen gäller, har mycket för låga inkomster jämfört med 'socia lbidragsnorm'. Socialsekreteraren har via blankettens ifyllda text och
kompletterande uppgifter under samtalet med papper och penna samt med
hjälp av konsumentverkets statistiskt grundade beräkningar (se kopia i
appe ndix 3) kunna med ett exakt krontal fastställa hur mycket socia lbidrag den sökande kan vara berättigad till. Även i detta skede unde r
handläggningen av ansökan b istånd har de textbunclna hjälpmedlen
kommit ti ll användning. Den brist på pengar som klienten rapporterat har
kunnat bekräftas med hjälp av en officiellt godtagen måtlstock och detta
fas tslås genom den admi nistrativa termen 'underskott', ett uttryck som
även används i samtalet med klienten:

Exempel 21

Socialsekreterarens benämning av klientens brist på pengar
Ur besökssamtal nr 7

S:

Då är det ett underskott som vi räknar med, som du blir beviljac.l härifrån (K: Jaa)
p!i n-etusen etthundra tjugotvå kronor (K: Jaha) så det är du berättigad till för en
mflnad framåt nu att klara dej på (K: Mm) (61)

1Uträkningen som redovisas i figur 5 är baserad på de beräkningar socialarbetaren gjon
angående sökande nr 7. Exemplet innehåller fingerade siffror för den biståndssökandes
hyra och inkomster. Den Irnshållsbudget som återges innehåller dock de siffror som
användes på socialkontoret vid den aktuella tidpunkten.
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Omede lbart efter det att socialarbetaren konstaterat unde rskottet och
beräknat hur stort detta är kommer alltså i det citerade samta let en
formule ring som visar att klienten är " berättigad till" det belopp som
underskottet anger. Beräkningen av klientens utgifte r och inkomster är
gjord efter att socialarbetaren 'godkänf klientens skäl (i detta fall brist på
barnomsorg) till den låga inkomsten. Genast får klienten ett besked om att
hon kan få ekonomiskt bistånd. Underskottet är fas tställt och därmed är
den "ekonomiska biten" avklarad. I detta besökssamtal återstår dessutom
att fö rbe reda ansökan om fört ur till barnomsorg. Denna snabba beslutsgång kan ib land vara så oväntad för klienter, att de trots besked om b istånd lämnats under samtalet ändå frågar när bes lutet kommer att fattas
(se exempel i kap itel 5, avsnitt 5.2).
De administrativt grundade termerna ' underskott ' och 'överskott' i
fö rhållande till socialbidragsnormen är vede1tagna begrepp som används
för att i fo rmella o rdalag benämna klientens problem och behov av
b istånd, vilka ofta tidigare i samtalet beskrivits i vardagsli vstermer.

Besökssamtal där 'socialbidragsnorm' inte tillämpas
För vissa klienter kommer dock inte 'socialbidragsnormen' an användas
som en måttstock för att bedöma vilket belopp som skall bevi ljas. Medan
socia lbidragsnormen är ett uttryck för det belopp som en perso n och
dennes fam ilj behöver för att täcka utg ifte r för mat, hygienartiklar,
reso r, kläder, e1, tid ningar, telefon mm finns i många kommuner även en
s k 'akutbudget' Ufr Socialstyrelsen, 1985, s 23, som kallar detta 'matnorm') där kostnade rna för kläder, el mm drag its av. Bland de sökande
som ingår i förel iggande studie är det flera som bedöms va ra berättigade
enbart till detta lägre biståndsbelopp 1. Skälen till att det lägre be loppet
kommer alt tillämpas är i de studerade ärenden a exempelvis följande
-

den sökande har sagt upp sig själv från sitt arbete,

-

den sökande har haft studiemedel innan bidraget söks,

-

den sökande har bliv it bestulen/tappat bort de pengar han e lle r hon
skulle använt fö r exempelvis hyra och uppehälle.

Hur lanserar socialarbetaren i samtalet me d den sökande att ett lägre
belopp än socialbidragsnormen föreskriver komme r att utbetalas? Jag ska
här ge exempel på hur detta sker i de studerade samtalen .

1 Det bör påpekas att antalet sökande i den genomförda studien endast är mycket
begränas t (25 klienter ingår) och an dessa är hämtade från tre socialkontor i två
kommuner. Beskrivningen av hur 'socialbidragsnorrn' resp 'akutbudget' används
en
detaljnivå inte bör generaliseras till hur dessa regler används i andra sammanhang Hn de
studerade Urendena.

P''
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Exempel 22

Socialarbetarens upplysningar om au bistånd ges till enbart
'matpengar och lcyra'

Ur besökssamtal nr 6
S:

För det vi går på (är) matpengar det är tre hundra kronor i veckan. (K: Mm) Nu har
du nästa inkomst beräknas det blir inte nu på fredag utan nästa fredag. Så det ~ir för
en tio dar du skulle behöva? (56)

K:

Jaa. (57)

Ur besökssamtal nr 19
S:

(... ) Då får du tvåtusen ellhundratretrifem kronor till hyra då (K: Mm) och så fär du
matpengar av oss och det är ettusen fyrahundrafemton kronor för en månad
(K: Jaha) det är inte så mycket (96)

K:

Nej det är det ju inte (S: Näe) nHe, men man får ju va tacksam för det i alla fall (97)

Anledni nge n till att det lägre beloppet utbetalades anges inte i dessa
samtal, men accepteras trots detta av de båda klienterna. I det första
exemplet ovan - hämtat från besökssamtal 6 - näm ner socialarbetare n
enbart att den sökande skall få ersättning för 'matpengar' utan att förklara
vilka and ra typer av kostnader som skulle ha täckts om 'socialbidragsnorm' utbeta lats. Sökande i samtal 19 får visserligen en kommenta r frå n
socialarbetaren om de erhåJlna pengarna att "det är inte så mycket", men
klienten svarar ändå att "man får ju va tacksam för det i alla fall". Båda
k lienterna söker ekonom iskt b istånd för fö rsta gången och har
förmodligen inte någon tidigare egen erfarenhet att jämföra med. Att få
pengar till 'mat och hyra ' fram ställs som ett positivt erbjudande . Det mer
omfattande och högre ersättningsbeloppet nämns inte i samtalet. Att få
ekonom isk hjälp i en tillfällig akut situation uppfattas i sig som en så
positiv åtgärd att en granskning av beloppets storlek inte kommer på tal.
I andra samtal klargör socialarbetaren tydl igt då hon presenterar
beloppet för socialbidrag att det finns olika storlek på det bistå nd som
betalas ut. Så sker exempelvis i samtal nummer 20 som citeras i följande
exempel:
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Exempel 23

Socialarbetarens förklaring av högre respektive lägre
belopp för bistånd

Ur besökssamtal nr 20
S:

Vad du får för juni månad ((dvs den månad K försörjt sig några veckor via
studiemedel)) det är akutbudgeten, det är matpengar eller vad man ska säga
(K: Mm) och så blir det mer pengar i juli (71)

K:

Så då ingår hyran också ja (72)

S:

In går hyran och så har vi två olika normer va. En som är litet mindre och en som är
litet mer (73)

Den biståndssökande i samtal 20 få r alltså upplysningar om att principen
för ett lägre ersättningsbelopp kommer att tillämpas eftersom han haft
studiemedel en del av den månad ansökan gäller. I samtal 18 förekommer
ett liknande til1fä11e, även om anledningen till att det lägre beloppet
tillämpats där är annorlunda. Socialarbetaren ger i detta samtal klienten
följande upplysning: "Den här månaden får du red uce rat som jag
berättade tidigare i te lefon då för din del blir det reducerat bara fö r att
du sa upp dej själv " (citat ur besökssamtal 18). Den bislåndssökande är
dock ovillig att acceptera att hennes bistånd beviljas en ligt det läg re
beloppet dvs vad som brukar kallas 'matpengar'. Socialarbeta ren fö rsöker
styrka det negativa beslutet genom att hänvisa till att hon nämnt detta
negativa faktum när de talades vid per telefon, men k lienten framhål le r
trots detta att hon inte förstår hu r hon ska ll kunna klara sig ekonomiskt
på ett så lågt belopp.
I besökssamtal 20 ger den biståndssökande en egen alternativ beräkning
av hur mycket pengar han anser sig ha rätt att få som ekonomiskt bistånd.
Denna skriftliga argumentering från kl ientens sida tar socia la rbetaren
dock inte upp i samtalet och den kom mer inte helle r att beaktas nä r
beslutet om ekonomiskt bis tånd fattas. Att lägga fram skriftliga uträkninga r är av tradition närmast sociala rbetarens privilegium. När en
biståndssökande gör egna beräkningar av vilket belopp som bör utbetalas,
kommer de inte att ha samma s tatus och giltighet som de skriftligt fastställda schabloner vilka utarbetats av konsumentverket, socia lstyre lsen
och via principer fastställda på kommunal nivå.
Det är alltså möjligt för en biståndssökande att föra fram sina egna
beräkningar av sitt behov av ekonomisk hjälp, men det tycks inte som om
socialkontoret tar fasta på dessa underlag vid sina bedömn inga r och
beslut. Att ta hänsyn till en skriftligt grundad argumentering formu lerad
av klienten kräver att principerna för biståndets storlek (i detta fal 1
biståndsregler för sökande med studiemedel) omprövas mer e ller mi ndre
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från grunden. En sådan jämförelsev is omfattande arbetsinsats från socialarbetaren blir förmodligen m ed hänsyn till den totala arbetsbelastningen
svår att hinna med. Mycket litet av dessa svårigheter framkomme r dock i
samtalet med den biståndssökande i besökssamtal 20. Det beslut om
bistånd som fattas tycks inte som redan påpekats vara påverkat av den
sökandes alternativa beräkningar av b iståndsbeloppets storlek.

Etikettering av den biståndssökande - och dess inverkan på
belopp

hevi~jat

Beroende på hu r ärendet etiketteras kommer olika storlek på biståndet att
kunna utbetalas. Den sökande som få r någon av etiketterna 'en person
som sagt upp sig sjä lv från sitt arbete', 'en student som beviljats
studiemedel' eller 'en som tappat p lånboken' får ersättning enligt ett läg re
belopp jämfört med den som benämns 'ensamstående kvinna med no rmunderskott'. För den sökande som får etiketten 'en som sökt studielån men
ej fått dem utbetalda' kommer ett eventuellt bistånd desssutom att vara
förknippat med en skyldighet att betala ti llbaks det när det aktuella studielånet beviljats.
Även fö r en sökande som betraktas som 'en person berättigad ti ll
ekonom iskt bistånd en ligt hushållsbudget' kan storl eken på biståndet
behöva avgöras efter en ingående granskning och etikettering av den
sökande och dennes situation. En detalj som ibland är oklar gäller hur
stor del av boendekostnaden som ska täckas när den som söker bistånd
delar lägenhet med någon annan. Jag ska här ge exempel på hur en sådan
dialog om ersättn ing för boendekostnaderna äger rum i ett av de
analyserade samtalen:
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Exempel 24

Förhandling om ersättning för den sökandes boendekosmad

Ur besökssarntal nr 14
S:

Jaa. Det är så här att om man bor och delar hushåll med någon då har man rätt att få
tvåtusen tvåhundra femton kronor i månaden plus en hyresdel på sexhundra
förtifem (K: Umm) tvåtusen åttahundra sexti, om man liksom flyttar runt då brukar
vi säga då får man det här som är uppehället för en ensamstående tvåtusen
sexhundra förtifem och ingenting till hyran. (K: Nej ) Så det är frågan då om du
liksom bor hos honom mera, då kan du ge honom en hyresdel på sexhundra
förtifem (230)

K:

Om jag säger au jag bor hos honom i genomsnitt fyra dar i veckan ungefär fyra till
fem da (231)

S:

Jaa, mm (232)

K:

Ibland kan det ju bli flera veckor i ett kör (233)

S:

Jaa~

K:

Han Lycker det är sköne att han har nät sällskap också (235)

S:

Jaa (236)

K:

Han är ju sjuklig och jag sköter ja allting tvätt och matlagning, jag sköter alla hans
ärenden (237)

S:

Men då skriver vi det som som hyra då sexhundra förtifem så tvåtusen ätrahundra i
månaden då (K: Mm) är vad du kan få i socialbidrag och jaa det kan vi sk icka då
till dej (238)

joo, det är klart om du är skriven och bor mest hos honom (234)

V i kan i besökssamtal nummer 14 som citerats i exemplet ovan se att den
sökande först anger att han bor hos sin vän "fyra till fe m dar" i veckan.
Principen för hur den sökandes boendekostnad ska faststä ll as b lir alltså
föremål fö r d iskussion. Även för en sökande vars situation bedöms ge
socialarbetaren möjlighet att besluta om ekonomiskt bistånd enligt
'socialbidragsnorm ', finns alltså utrymme för avgöranden om hur stort
belopp som ska utbetalas. När socialarbetaren sedan påpekar att det finns
krav på att han är 'skriven ' på den adress som han ange r, tar den sökande
i det citerade samtalet till fler argument varför hans vän gärna vill att de
ska bo tillsammans. Även om dessa argument snarare är förkla ringar än
'fakta' som visar att den sökandes rätt till bistånd, mynnar den lilla
förhandl ingssekvensen om boendet ut i att socialarbetaren fastslår att "då
skriver vi det som som hyra då sexhundra förtifem så tvåtusen åttahundra
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i månaden då".1 Vi kan i citatet från besökssamtal 14 se att en för klienten
väsentlig bedömning ibland blir föremål för diskuss ion under samtalets
gång. Klientens förklaringar och argument kan påverka hur hans
biståndsansökan kommer att bedömas och socialarbetaren redov isar, vilka
överväganden som görs Ufr kapitel 2, exempel 4; och 'förhandingar',
Strauss, 1978). I andra samtal förekommer liknande överväganden som
är kopplade till hur ansökan om ekonomiskt bistånd ska bedömas, men
där de olika alternativen inte synliggörs i samtalet med den sökande i lika
stor utsträckning. Att inte berätta om alla detaljer som h ar betydelse för
bis tåndsbeloppets storlek är ett agerande som i viss uts träckning
praktiseras såväl från socialarbetarnas sida som frän de sökandes. När den
biståndssökande medvetet undanhåller upplysningar om den egna
ekonomin är det dock uppenbarligen en lagstridig handling eftersom han
eller hon i den ansökni ngshandlingen försäkrar att "fullständiga och
sanningsenl iga uppgifter lämnas" (se exemplet på ansök-ningsblanketten i
appendix 3) om de egna fö rhållandena.

4. 3

Moraliska omdömen under besökssan1talet

I tidigare avsnitt har jag visat att socialarbetaren ibland fäller moraliskt
grundande kommentarer om den biståndssökande Ufr besökssamtal 4,
som citerats i texten efter exempel 15 ovan: "Men det viktigaste är att
man betalar in hyran det är det ... om man inte betalar in hyran har man
ingenstans att bo" ) 2. Socialarbetaren uttrycker i samtalet vacl hon anser
att klienten borde ha gjort, dvs ger en beskrivning av en norm e lle r rege l
hon anser är viktig att följa. I något samtal kan det gäl la att hyran måste
betalas, medan andra samtal innehåller påpekanden att man inte bör ha
fö r mycket pengar med sig när man går ut en kväll och dansar eftersom
det finns en risk att bli bestulen Ufr samtal 12 citerat i exempel 18 ovan).
I vissa samtal beskriver socialarbetaren de regler och administrativa
rutiner hon anser att klienten bör följa fö r att kunna fä ut exempelvis den
arbetslöshetsersättning han eller hon är berättigad ti 11. Sådana råd och
förmanin ga r som socialarbetaren lämnar till klienten kan snarast förefa lla

1 Även andra forskare som analyserat samtal mellan klienter och ekonomihandläggare har
funnit att definitionen av den sökandes boende kan bli en vikti g fråga niir storleken pc'\
beloppet för ekonomiskt bistånd skall fastställas liksom diirmed även en kiilla till
konflikter, set ex Hyden ( 1988, ss 67-69) och F red in (1992).

2 Här avses kommentarer med olika former av moraliska viirderingar som uttrycks
verbalt i samtalen. I kapitel 7 återkommer termen moralisk, men där avses snarare den
moral som av tradition utgör en av grunderna för socialtjänstens bedömning av biståndsansökningar (jfr Wächter, 1980; Hyden, 1991).
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vara tänkta som förklaringar och di rektiv avsedda att vara den sökande
ti ll hjälp. De kan dock ibland komma att uppfattas som moral, trots att
detta kanske inte var vad socialarbetaren avsett med s itt yttrande. Detta
kan illustre ras med ett exempel från samtal 15. Kvinnan som de ltar i
samtalet h ar sagt upp sig själv eftersom hon in te kunnat ordna barnomsorg för sina två små barn de kvällar hon och hennes man båda varit
tvungna att arbeta. Socialarbetaren fö rsöker visa henne hu r hon bo rde ha
gått tillväga i kontakterna med arbetsförmedlin gen fö r att få a rbetslöshetsersättning redan fem veckor efter att hon slutat sitt arbete och hon
tar unde r samtalet fram en almanacka och pekar ut när klienten borde ha
anmä lt sig ti ll arbetsförmedlingen:

Exempel 2 5

Socialarbeiarens råd och direktiv och klientens reaktion

Ur besökssamtal nr 15
S:

(... ) och därefter får du ju stämpla då för att ha sånt här kort då, arbetslös får d u
skriva dej ett blad (K: Mm) då du skriver upp arbetslös och v il ka dagar om du
möjligen har nåt jobb emella n, men då skriver du där och sen skickar du in det
efter fy raveckor (K: Mm) och då skulle du ju ha i princip börjar du hiir då en, två,
tre, fyra veckor där och då skulle du få pengar här nånstans. (226)

K:

Mm. Jag skall prata med dom (227)

S:

Ja, gör det (228)

K:

Och sen det jag Hr ute efter är den där mån an jag var hemma och var arbetslös som
jag vill ha pengar för, jag fick inte tid förrän efter två veckor när jag ringde (229)

S:

Nej nej , nUr man s lurar ett jobb så är det ju så att då har man ju den lönen att le va
på fram till fyra veckor, den man fick på sin sista anställning (230)

Socialarbetaren som deltar i det besökssamtal som c itera ts ovan förefa ller
vilja upplysa den sökande om hennes rättigheter att erhå ll a arbetslöshetsunderstöd. Klienten tycks dock uppfatta denn a upplys ning snarare
som enbart negativ kritik och svarar först att hon ska "prata med dom"
(dvs ' dom i facket') men klienten ger därefter själv kri tik t11lbaka när hon
påpekar att hon har tv ingats vänta länge innan hon fått någon besökstid på
socialkontoret "jag fick inte tid fö rrän efter två veckor när jag rin gde"
Ufr telefonsamtalet med klient nr 15 som berörts ovan i avsn itt 2 .4).
Socia larbetaren visar därefter i sin replik vilka regle r hon anser bör gälla
den som sl utat ett arbete: "när man slutar ett jobb så är det ju så att då har
man ju den lönen att leva på fram ti ll fyra veckor, den man fi ck på sin
s ista anställning". Klienten få r upplysninga r om den regel som hon borde
ha följt och svarar således med att beklaga sig över att hon inte fått en
besökstid s nabbare. Socialarbetarens norm uttrycks senare i samtalet på
fö ljande sätt " Men det är viktigt att du tar kontakt med ditt fack ( ... ) när
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det blir så här, och har du varit med mer än ett år, varit medlem ( ... ) så
är du berättigad till att få a-kasseersättning". Kllentens svar visar att hon
har svårt att förstå hur hon borde ha gjort och i de kommentarer hon ge r
till de råd hon få r uttrycker hon sin besvikelse över att hon och hennes
fam ilj inte tycks få någon ekonomisk hjälp så snart som hon hoppats. I
slutet av samtalet kommer klienten att beklaga sig över att den som är
'skötsam' inte får hjälp från socialkontoret "om jag skulle få hjälp kanske
man skulle vara alkoholist kanske här ( ... ) som min man sa också om man
är skötsam och så där, få r m an inget, man blir besviken liksom" (citat
från besökssamtal 15). Såväl socialarbetaren som klienten ge r sålunda
uttryck för moraliskt grund ade omdömen under detta samtal. Socia larbetaren ger kommentarer som visar vilka regler klienten borde ha fö ljt
för att få ut den arbets löshetsersättnin g hon haft rätt till och klienten ger
negativ k riti k när det gäller att hon fått vänta så länge innan hon få tt en
besökstid och moraliserar dessutom över att 'man skulle vara alkoho list '
för att få hjälp.
Att ge en negativ bild av de personer som brukar få ekonom iskt
bistånd från socialkontoret är ett sätt som vissa klienter använder. Det kan
tolkas som ett sätt klienten kan an vända sig av för att markera distans till
övriga sökande. Moraliserande omdömen om andra sökande kan på så sätt
fungera som ett sätt att själv komma att framstå i en bättre dager Ufr
Douglas, 1970, d~ir nedvä rderingen av and ra beskrivs som ett sätt att få
en uppv ärdering av den egna personen). Detta kan även illustreras med
fö ljan de kommentarer yttrade av klienten i besökssamta l 19: "Är det
mycket du har hand om här, eller är det bara socialfall, nej det kan man
inte säga heller ( ...) Jag tänker på att en del har ju så himla lätt och få till
exempe l, dom få r betalt till h yran och dom få r mat och de kan få video,
de kan få TV och allting ( ... ) men hur kan det komma sej att en del
människ or kan få så där? Har de inget då e ller?" (citat från besökssamtal
] 9).
I samtal som ingå r i fö reli ggande studi e yttrar socia la rbeta rn a
jämförelsevis sällan värderande omdömen om de biståndssökande. Denna
typ av uppfostrande form uleringar som trots allt fö rekomme r påminne r
om de o lika former av förmaningar och h änvisningar till normer
människor använder i andra va rdagl iga s ituatione r. Vissa av de tillrättavi sninga r som socialarbetaren ger de sökande i besökssamtalen ka n påminna om de fö rman ingar vuxna människor ibland använder fö r att tillrättav isa barn. Denna likhet kan illustreras med följande exempe l taget
från besökssamtal 12 där den biståndssökande har med sig sitt barn och
som und er samtalets gång ställt till oordning bland socialarbeta rens saker.
Mot sl utet av samtalet vänder sig fö räl dern till s itt barn och säger med ett
uppfostrande (men ändå välmenande) tonfa ll: " Du tycker du det där va
snällt? Ska det se ut så här?" . Barnet får på så sätt en til lrättavisning om
att sakerna måste ställas i ordning: "Ska det se ut så här?". Den biståndssökande tillrättavisas med formu leringar som uppenbarligen slu tar med
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en liknande (närmast retorisk) fråga med ett givet svar: "( ... ) Tycker du
inte det?" (citat från besökssamtal 12).
Dessa frågor påminner om den uppfostrande strategi som kan noteras i
ett av de tidigare citaten där socialarbetaren ger klienten följande tillrättavisning : "Men det viktigaste är att man betalar in hyran det är det ( ... )
om man inte betalar in hyran har man ingenstans att bo" (ur besökssamtal
4 ). Klienten förväntas inte besvara socialsekreterarens uppfostringsstrategi, utan enbart ta emot yttrandet som ett moraliskt grundat omdöme
som pekar ut klientens felaktiga beteende och som visar hur han el ler hon
borde ha handlat i stället.

4. 4

Besökssa1ntalets olika funktioner

Samtalet mel Ian den bi dragssökande och socialarbetaren är ett mycket
viktigt led i hanteringen av ansökan om ekonomiskt bistånd och det har
uppenbarligen flera olika funktioner. För den bidragssökande är besöket
på socialkontoret ett steg på vägen för beslut om bistånd, ett ti llfälle då
han eller hon lämnar över den ifyllda ansökningshandlingen och en chans
att snabbt få beslutet om bistånd eller att få veta när beslut kan fattas. För
socialarbetaren är detta samtal ett i raden av besökssamtal med
bidragssökande. Det utgör ofta ett möte med en klient som hon inte har
träffat förut. Samtalssituationen är alltså mycket bekant för socialarbetaren trots att den bidragssökande oftast är en person som hon
tidigare inte haft med att göra. 1 Även en socialarbetare som har lång tid i
yrket kan framhålla att va rje ny klient även innebär en ny situation med
sina särski lda kännetecken.
I centrum för båda parternas uppmärksamhet finns syftet med samtalet
dvs uppg~fterna som skall utfö ras: blanketten skall överlämnas och
eventuellt kompletteras med mer uppgifter och ytterligare handlingar, de
villkor och krav som finns på den som tar emot ekonomiskt bistånd skal l
anges, en bedömning av hur beslut kan komma att fattas i det enskilda
ärendet skall göras.
Vad är då annorlunda i besökssamtalet jämfört med det inledande
telefonsamtalet mellan socialarbetare och klient? Den första egenskapen
som skiljer de båda typerna av samtal är tidsåtgången. Besökssamtalet
pågår som regel betydligt läng re tid än telefonsamtalet (i genomsnitt är
tidsåtgången, som påpekats, 31 resp 11 minuter, se kapitel 2). Vad
används då denna utökade tid til1 av parterna? För khentens del ger det
personliga mötet på socialkontoret större utrymme för egna redogörelser,
1Principen för nybesök, fördelning på handläggare etc och organisationen av hur ärenden
fördelas på tjänstemän kan i viss mån förklara varför det är nya hand!Hggare relativt ofta,
men inte andra fall trots att kl ienten ibland själv så önskar (ifr sökande 18 som vill få en
ny ekonomiassistent något som dock inte anses lämpligt).
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berättelser och samtal om de ekonomiska problem som föranlett besöket.
Klienten kan alltså få större möjlighet att prata om sin situation och den
förhistoria som kan finnas till behovet av hjälp. Genom sådana redogörelser kan orsakerna till klientens ekonomiska problem - så som
klienten själv uppfattar dem - göras mer begripliga fö r socialarbetaren.
Dessa redogörelser efterfrågas i många samtal av socialarbetaren (t ex
samtal 13), i andra fa ll kan de komma utan uppmaning (t ex samtal 3),
ibland bli uppskjutna genom att socialarbetaren vill att andra delar av den
gängse proceduren blir avklarade först (t ex samtal 12). I vissa samtal
uteblir dock dessa redogörelser från klientens sida och socialarbetaren
efterfrågar dem inte heller under samtalets gång (samtal 7, 9 och 24).
Klienten kan vid besöket på kontoret dessutom komma med skrivna
inlägg och sammanställningar (samtal 20 resp samtal 13, se avsnitt 4.2
ovan samt kapitel 6 nedan), vilka kan ge argument för alternativa beräkningar e ller försök till en sammanställ ning av en mångfald av utgifter
och inkomster.
För socialarbetarens del kan besökssamtalet ge chans till en bättre
överblick över krångliga och svåröverskåd liga ansökningar och ärenden
(se exempelvis samtal 5 och 13). Hon kan vidare få större möjlighet att
pröva trovärdigheten som en sökande lämnar (exempelvis samta l 14),
samt att ställa uttalade krav på en sökande och försäkra sig om att dessa
krav och vi llkor uppfattas och följs så som de varit avsedda (exempelvis
besökssamtal 4 och 5). Genom att boka ett besökssamtal fö r en klient kan
socia larbetaren ges chans att snabbt åtgärda brådskande ärenden
(exempelvis samtal 6, 11, 12, 17, 18 och 19).

4. 5

Sammanfattning: Text och sa1nta1 i socia1bid ragshantering

1 förel iggande studie har vi kunnat se hur ansökan om ekonom iskt b istånd
förs fram till beslut via en serie av samtal (ett eller ibland äve n flera
telefonsamtal samt ett besökssamtal ) där stödet från olika typer av texthaserade hjälpmedel (blanketter, sifferuppgifter, intyg etc) förekommer
och där även författandet av nya texter (utredningar och beslut) utgör
viktiga led i en process där både klient och socialarbetare medagerar. I en
artikel om institutionell diskurs har den amerikanske antropo logen
Michael Aga r (1985) gjort en översikt över forskni ng om text och samtal
av det slag som vanligtvis förekommer i denna typ av möten mellan
klienter och tjänstemän i olika organisationer. Han visar i sin artikel att
det grovt räknat finns tre beståndsdelar, vilka alla återkommer i flertalet
av de mötessit.uationer som äger rum i institutionella sammanhang. Han
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benämner dessa DIAGNOS, DIREKTIV och RAPPORTt. I de föregående
kapitlen, där jag beskrivit hur människors ansökningar om ekonomiskt
bistånd hanteras av handläggarna på socialkontoret har jag, med
användande av Agars benämningar, hi ttills ski ldrat främst hur klientens
begäran om hjälp blir föremål för 'diagnos' - dvs det arbe te som sker
under etiketterings- och kategoriseringsfasen - och hur socia larbeta ren
ger 'd irektiv' om åtgärder och en eventuell fo rtsatt hantering av ansökan.
Diagno.~fasen i socialbidragshanteringen påbörjas uppenbar! igen redan
unde r det inledande telefonsamtalet och får stöd från de uppgifte r som tas
upp via ansökningsblanketten och andra skrivna handlingar. De uppgifter
om klienten som trots allt saknas efter dessa två steg i ansökningsproceduren tas oftast i stället in muntligt i samband med eller ibland även
efter besökssamtalet. Även de direktiv som ges under ansökningsprocessen förekommer under flera av de administrativa steg som ski ldrats
i min framställning, främst under telefon- respektive besökssamtalet. Om
de personer som ringer för att begära hjälp av råds från att söka bistånd,
kommer detta att meddelas i fo rm av direktiv och han el ler hon får ofta
även uppl ysningar om vilka andra sätt att lösa problemen som han eller
hon bör pröva. Visar det sig däremot att det inledande telefonsamtalet
leder fram till att en ansökan skall fyllas i får klienten direktiv som bl a
innehåller anvis ningar om hur detta skall ske, till vem ansök ni ngsblanketten skall lämnas och ibland även upplysningar om att ett besök på
socialkontoret kommer att bokas som ett led i hanteringen .
Det moment i hanteringen av ansökan vilket den sökande ser som mest
betydelsefullt gäller beslutet om bistånd. Detta ämne berörs i form av
direktiv - socialarbetaren ger upplysningar om vad som skal l ske i form
av biståndsutbetalningar etc- men kommer även att dokumenteras i form
av en rapport dvs i vissa skrivna utredningar och beslut. Rapporten utgör
socialarbetarens sammanfattning där såväl diagnos- som direktivledet i
den administrativa hanteringen ingår. Det är om denna rapport - dvs de
skrivna dokumenten och beslutstextema - som nästkommande kapitel
handlar.

1 Dessa tre begrepp kan användas för au beskriva såväl dec som händer i eu enskilt samtal
som vid beskrivningen av hanreringen av ett ärende i sarncliga led dvs i den serie av
samtal och i de texter som används under handläggningens olika steg.
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KapiteJ 5

BESLUTET

5 .1

Biståndsbeslutet - målet för kontakten
mellan klient och tjänsteman?

För den person som söker ekonomiskt bistånd utgör biståndsbeslutet och
dess innehåll självfallet ett mycket viktigt avgörande. Enkelt uttryckt är
beslutet det egentliga målet för hans eller hennes kontakt med socialkontoret. Att formulera innehållet i ett beslut om bistånd ä r för socialarbetaren en uppgift som kräver att hänsyn tas ti ll de regler och den
praxis som tillämpas på det socialkontor där hon arbetar. Många gånger
behöver socialarbetaren samråda med sina kollegor på socialkontoret
eller med sin a rbetsledare innan hont lämnar några konkreta besked till
den biståndssökande. Ytterligare upplysningar om den sökande, föru tom
de som lämnats under besökssamtalet, måste kanske tas fram innan beslut
ka n fattas. Inga enkla måttstockar fin ns och olika upplysningar om den
biståndssökande och dennes situation måste vägas in i de bedömningar
som görs även i de fall där socialarbetaren har formell rätt att fatta beslut
om bistånd (dvs har fått rätten att på egen hand fatta beslut som delege rats
från en ansvarig nämnd).
Trots att beslutsprocessen alltså innehåller en rad olika överväganden,
är den sökande ändå vanligtvis inriktad på att socialarbeta ren under
samtalets gång bör kunna ge vissa upplysningar om vilket beslut som
troligen kommer att fattas (om inte beslutet kan tas i sin helhet redan
under besökets gång). En klient som sökt bistånd vid tidigare Li Il fällen vet
att beslut ofta kan fattas redan under besöket på socialkontoret. Den
sökande kan all tså ha stora förväntningar på att få ett snabbt besked om
ansökan kommer att beviljas och hur stort belopp som kommer att
utbetalas. Eftersom många klienter väntat med att ansöka om bistånd till
dess de har ett akut behov av hjälp - ofta har de försökt kl ara sig på
andra sätt så länge som möjligt - är beslutet om bistånd ur klientens
perspektiv en mycket viktig fråga att klara ut under samtalets gång.

I Även i detta kapitel kommer samtliga socialarbetare benämnas ' hon ' trots atr 3 (av lotall
15) är män. Detta görs för att förhindra att enskilda undersökningsdeltagare identifieras.
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Att skriva för 'arkivet' och som underlag för statistik

I föregående kapite l har vi kunnat se hur beslutet om ekonomi skt bis tånd
- elle r upplysningar om möjliga bes lut - formul eras i samtale t me llan
socialarbetaren och den biståndssökande. I föreliggande kapitel kommer
jag att skildra hur olika avgöranden, som alltså i praktiken till stor del
redan fattats under besökssamtalet (eller komJne r att fattas en tid efter
samtalet), dokumenteras i form av skriftliga beslut. Enligt Michael Agar
utgör denna typ av skrivna beslut en slags 'rapport' (Aga r, 1985, ss 154155) som oftast primärt är avsedd att användas inom den egna organisationen.
Det skriftliga beslutet utgör inte i första hand ett led i en kommunikativ process mellan klienten och socialkontore ts tjänstemän utan skrivs
snarare som en del i den dokumentation som behövs till socialkontorets
eget arkiv , dvs som en beslutshandling att föras in i klientens journalhandlingar, den s k 'akten ' . Beslutet förefaller dess utom vara utformat
för att användas som en minnesanteckning fö r handläggaren själv eller
för någon annan tjänsteman som kommer att möta den biståndssökande
vid ett senare tillfälle. De skrivna besluten utgör även underlag för den
statistik som förs över utbe talade medel såväl inom det enski Ida socialkontoret som inom kommunen och på nationell niv å. TiII de skriftliga
besluten fogas även vanligtvis en förtryckt, standardiserad formu le ring
som riktar sig till de n sökande där han eller hon informeras om sin
möjlighet att överklaga beslutet (se kopia på ansökningsblanke tt i
appendix 3 ). När beslutet om att be vilja - eller avs lä - en ansökan om
bistånd får en skriftlig fo1m kommer det alltså att bli fasts tällt och giltigt
i juridisk och forme1l bemärkelse. Den skrivna beslutstex ten innebär
sålunda även att besluten kcm blir föremål för prövning och revision av
e n utomstående part. De som söker bistånd tycks dock fästa mind re vikt
vid hur det skriftliga beslute t formuleras utan fö refalle r snarare inriktade
på att få ett muntligt besked från socialarbetaren.
Biståndsbeslutens många innebörder och dimensioner

Vid en första genomgång av de procedurer som ingå r i hanterin ge n av
ansökan - från en biståndssökandes initiala kontakt till att ett avgörande
fattats och skrivits ner i form av ett giltigt beslu t - kan beslutprocessen
förefalla synbarligen enkel. O rganisationens representant fär en förfrågan
och avger på grundval av vissa upplysningar ett svar. En näm1are granskning av de olika leden från det första till det sista mome nte t i kedjan av
handlingar visar dock att beslut av detta slag är e tt mångdimensionellt
feno men.
Vanligen tas beslutet i olika steg under de olika leden från förfrågan
till avgörande. Vi kan sålunda iaktta att beslutet har en tidsdimension,
vilke t bl a innebär att många de lbeslut fattas under ärendehanteringens
gång. Det första avgörandet kan ofta fattas redan under det inledande
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telefonsamtalet: Skall den person som ringer slussas vida re, i så fall till
vem och med vi lka 'förteck en'? Under besökssamta1e t fatta r socia la rbetaren många avgöranden av betydelse fö r biståndsbeslutet: Hur skall
de n sökande beskrivas, till v il ken kl ientkatego ri k an han e lle r hon räknas,
skall några särskilda hänsyn tas? I många b esökssamtal kan även beslutet
om bistånd formule ras muntligen, så att kli enten kan få ett besked om hur
stort be lopp h an e ller hon kan beviljas, e lle r när och av vem beslutet
kom mer att tas. D e t är denna typ av besked som klienten vanligen begär,
medan det fö refaller, so m redan nämnts, som om det fo rme llt g iltiga
beslutet ä r av mindre intresse för den som söker bistånd. För socialkontorets del är dock de skriv na besluten viktiga so m dokumentation av
vilket belopp som beviljas och på vilken g rund den sökande fått ekono miskt bistånd. Vi kan a lltså se att b egrepp et 'beslut om ekonomiskt
bistånd ' förses med delv is olika förtecken och egenskaper av de inblandade parte rna. För klie n ten ä r beslutet primärt ett heskcd o m de
pengar som bevi ljas (elle r inte beviljas) medan det för socialtjänstens del
dessutom krävs ett skrivet dokument som kan fogas ti Il den sökandes akt.
B iståndsbes lutet har således även olika innehållsliga dimensioner, e fte rsom ' beslutet ' i realiteten avser olika företeelser som även har till v iss del
olika funktioner. Olika delar av besluten kan därutöver fattas av o lika
personer på olika nivåer i organisationen, vi lket innebä r att vi uppe nbarligen även kan p åstå att de har en hierarkisk och ibland även en
rumslig dimension gen om att beslu ten fattas av människor me d olika
position i socialkontorets hierark i.
Besl utens mångdimensio na l itet innebär att vi kan tala om bes lu tsfattandet som e n långsam och utdragen process. En heltäckande och enhetlig besk rivning a v hur en ansökan hanteras till au beslu t fattas kan
plötsligt tyckas svår att åstadkomma. Trots allt fattas dock bes lu t i nästan
a lla ärend en som anal yseras inom ramen för fö re liggand e studie . De
sökande kontaktar socialkontoret och fö r fram sin begäran och detta lede r
fram till o lika forme r av avgöranden. För att ge e n överblick över denna
m å ngd imensionella beslutsprocess h a r jag i det följa nde valt att skildra
de n ur i huvudsak tre pe rspektiv . Fö rst besk rive r jag de muntliga
heskeden som Jäm nas tilJ klienten under besökssamtale t. Därefter beskrivs
själva avgörandet, hur detta fattas och av vem. Sist analyse ras de skrivna
besluten dvs bekräftelsen av det som bestämts, samt den beslutsprocess
som äger rum vi d nämndsammanträden> dv s de avgö ra nden so m träffas
utanför det inte raktiva skeendet meJlan sociala rbetare och bis tåndssökande.
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5. 2

Muntliga besked i besökssamtalet

Samtal utan konkreta besked: "Vi ska titta på det här"
I ett fåtal av de samtal som ingår i föreliggande undersökning ges inga
besked om vad ett framtida beslut kan komma att innehålla. Detta gäller
exempelvis i besökssamtal 4 där klienten kommer till socialkontoret för
att begära ekonomisk hjälp till sin hyresskuld som uppgår till åtski lliga
tusentals kronor. Denne man får under samtalets gång beskedet att "vi ska
titta på det här nu då . Jag tar inte ställning till det här nu utan jag måste,
jag ska titta på det." (citat ur besökssamtal 4). Socialarbetaren lovar
däremot i detta besökssamtal att hon kommer att ta en förnyad kontakt

med den biståndssökande per telefon när hon kan lämna närmare besked
om hur ärendet kommer att hanteras. Denna ansöka n om ekonomiskt
bistånd för en hyresskuld kommer senare att bli föremål för prövning vid
ett nämndsammanträde.
Även i ett annat besökssamtal som gäller obetalda hyror framhåller
socialarbetaren att hon inte kan fatta beslut själv, men i detta samtal få r
den sökande upplysningar redan vid besöket på socialkontoret om när
ansökan tidigast kan komma att tas upp på ett nämndsammanträde "för
din del som bor i Storängen så är nästa sammanträde den tionde oktober."
(citat ur besökssamtal 5). Socialarbetaren påpekar även att hennes utredning och fö rslag till beslut om bistånd måste vara klara under september,
dvs några veckor innan sammanträdet och att den sökande ska vara
"delgiven det förslaget". Hon ger dock dessutom en upplysning som innehåller en förva rning om ett eventuellt negativt utfall: "Förslaget kan
tänkas att det gå dej emot." (citat ur besökssamta1 5).
När sociala rbetaren kan förutse att ärendet kommer att beslutas via
nämnd är det uppenbarligen svårt för tjänstemannen att under samtalets
gång ge några löften eller utfästelser som kan få klienten att tro att ansökan kommer att beviljas. I dessa fall är det förmodligen även lätt att
förklara för klienten varför inget besked kan lämnas. Den formel Ja rätten
att fatta ett beslut om bistånd är inte delegerad till tjänstemannen och det
är sålunda omöjligt att i ett tidigt skede ge några antyd ningar om vilket
beslut som kommer att fattas. Mycket arbete återstår för socialarbetaren
innan hon kan ge något besked. Nä r hon skrivit utredningen och förslaget
till beslut är färdigformulerat, skall den sökande få information om vad
detta förslag innebär fö r hans eller hennes del. (Detta besked kan dock
inte anges redan i det inledande besökssamtalet utan avhandlas senare per
telefon eller via ett skrivet meddelande till den sökande.)
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Beslut om bistånd under besökssamtalet: "Vi skriver ut pengar till dej. .. "
I flera av de studerade samtalen får de biståndssökande emeJle11id besked
om hur stort belopp som beviljats redan unde r besöket på kontoret. En
man som är sjukskriven och har tre minderåriga barn att fö rsörja och dä r
dessutom ett ' normunderskott' fastställts, få r under samta le ts senare del
följande besked:

Exempel 26

Besked om bistånd i besökssamtalet

Ur besökssamtal nr 17
S:

( ... )vad jag gör nu det är att skriva ut pengar till dej, du får 1re tusen i dag nu och
jag betalar in hyran direkt och så skickar jag tvåhundra tio kronor till dej.

I fle ra av de undersökta samtalen få r all tså klienten besked om att bi stånd
har beviljats redan under besökssamtalet. Det kan ibland ti ll och med vara
oväntat för den sökande att beslutet kan fattas så enke lt. I samtal dä r
socialarbetaren redan lämnat besked om att bistånd bev iljats, kan den
sökande ibland ändå fråga när beslutet kommer att fattas. När klienten
efter ytterligare förtydliganden insett att ett positivt beslut redan är fattat
kan kommentare r av typen "det var snabba ryck" (besökssamtal 2)
komma att yltras.

Beslut dels under, dels efter besökssamtalet
En beslutsgång som innebär en kombination me llan beslut om bis tånd
fattat under och efter besökssamtalet finn s i flera av de besökssamtal som
ingå r i undersöknin gen. Den sökande kan vara helt utan pengar och en
viss ekonom isk hjälp bör ges omgående. För att bevilja ett b istånd e nligt
socia lbidragsnorm fö r en längre period fordras dock att ansökan utreds
ytterl igare och kanske även tas upp för prövning av socialarbetarens
arbetsleda re eller i e n 'ekonomigrupp' 1 dä r fler tjänstemän från samma
socialkontor har möjlighet att lägga fram ärenden som de inte kan, vill
elle r får avgöra på egen hand. Ett sådant besökssamtal finns citerat nedan

1 I 'ekonomigruppen ' deltar vanligtvis de socialtjänstemiin som arbetar med
biståndsansökningar på ett enskil t socialk onror. Formellt fattas beslu1 i denna typ av
g rup p av förste socialsekreteraren dvs den person som är ar betsledare för
biståndshandläggarna på kontoret och som fått beslutanderätten sig delegerad från
nämnd. Vid gruppens möten kan dock alla närvarande tjänstemän lämna synpunkter på
vilket beslu1 som bör fattas. Sammanträdena i ekonomigruppen har inte dokumenterats i
föreliggande studie. En beskrivning och analys av ekonomigruppsmöten p<i socialkomor
finns i en kommande doktorsavhandl ing (Kull berg, l 992).
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Exempel 27

Beslut under och efter besökssamtalet

Ur besökssamtal nr 25
S:

Du har inga pengar alls säger du? (121)

K:

Nej (122)

S:

Fram till nästa lön? ( 123)

K:

Nej (124)

S:

Nej. Det jag kan föreslå dej att du, vi har ekonomigruppssammantriic.le nlista vecka
va, att vi tar upp det här och att du får matpengar ((dvs ert lägre belopp än
'socialbidragsnom1 ')) fram (K: Mm) till onsdag, så jag skickar matpengar,
korttidsnorm, va till onsdag plus dom här sexti tre kronorna (K: Mm) och sen tar vi
upp den här biten på ekonomigrupp fö r att se vad vi ska göra resten av månan va
( ... ) (125)

Klienten i det citerade samtalet får under besökssamtalet beskedet att
' matpe ngar' kommer att betalas ut. Beslut om det högre be loppet e nligt
'norm ' kan däremot inte tas innan socialarbetaren tagit upp ansökan med
sina kollegor i ekonomigrupp. Klienten invänder inte mot socialarbetarens förslag utan accepterar att ett lägre belopp utbeta las till dess
ekonomigruppen avgjort hennes ansökan om bistånd.

Beslutet som bekräftelse ochformell sanktion av ett utbetalt bistånd
En e nligt mina iakttagelser ovanlig beslutsgång innebär att beslut om
bi stånd tas omgående redan vid den första telefonkontakten med de n
biståndssökande. I många av de telefonsamtal som äger rum unde r socialkontorets telefontimmar framhåller de sökande på olika sätt att de är i ett
mycket akut behov av ekonomisk hjälp. En vanlig strategi som
socialarbetaren använder för att möta dessa människor i behov av snabb
hjälp är att ge dem som ringer en besökstid så snart som möjligt. Hon kan
dess utom i brådskande fall låta den sökande ko nuna upp på kontoret och
fylla i en ansökan redan samma dag utan att något besök bokas in. I ett av
de inkommande samtalen frångår dock socialarbetaren dessa för klienten
ändå alltför långsamma beslutsvägar. Den som ringer är nämligen sjuk,
har ingen nära anhörig att be om hjälp och har ensam ansvar om ett
minderårigt barn. Socialarbetaren ser dock en möjlighet att besluta om att
bistånd kan beviljas ' i avvaktan på utredning' (detta telefonsamtal har
nämnts tidigare i kapitel 2 ovan).
Den sökande får vid ett senare tillfälle när hon blivit frisk komma på
ett besökssarntal där ansökan om bistånd gås igenom enligt gängse
ordning. Det visar sig dock vara svårt att få en snabb överblick över den
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sökandes ekonomi och mot slutel av detta besökssamlal (som pågår nästan
50 minuter) meddelar socialarbetaren den sökande följande "jag ger dej
ett besked nån dag här framöver. Skickar en kopia utan baksidan ((av
blanketten där beslutet skrivs in)) här så får du besked .... och är det så
att du komme r på några frågor efteråt här, så får du gärna ringa till mej
va" (besökssamtal 8). Det slutliga beskedet om ekonomiskt bistånd
kommer alltså som en kopia på det skrivna beslutet, och sociala rbetaren
erbjuder sig att dessutom muntligt besvara de fråg.or klienten eventuell t
har när ho n på egen hand läser det som skrivits. Aven om en del av de
beviljade pengarna redan utbetalts som bistånd i en akut situation, k rävs
att ett beslut enligt gängse former utformas som bekräftar det som redan
verkställts i form av utbetalade medel. Det är dock att betrakta som ett

undantag att hjälpen ges innan papper fyllts i och besökssamta let klarats
av, men i akuta fall är det trots al It möjligt. Det ställs dock uppenbarligen
stora krav på socialarbetarens kompetens när det gäller att bedöma akuta
situationer av detta slag. De löften om hjä lp som ges i telefonsamtalet
mås te gå att fö rkl ara inför en överordnad tj änsteman samt även ku nna
omsättas i faktisk handling när samtalet är avslutat.

Inga beslut om biståndfattasföre, under eller efter besöket
l några få besökssamtal - tv å av totalt 25 - fattas inget beslut om bistånd
vare sig under eller efter besökssamtalet. Ansvaret att få ansökan att
komma vidare i hanteringen har i dessa samlal till fä lligt lagts över på de
sökande, som ombetts att på egen hand klara ut någon ytterliga re deta lj i
anslutning ti Il ansökan. Eftersom de sökande i dessa två ärenden senare
inte utför de uppgifter på det sätt som socialarbetaren fö reskri vit stannar
de n fortsatta hanteringen upp och inga beslut fattas . Detta sker i
besökssamtal 3 dä r klienten begär ekonomisk hjälp för att betala en kvarskatt. Socialarbetaren ser att klienten har ett 'normunde rskot t' som kan
göra att hon är berättigad till bistånd, trots att bidrag egentl igen inte
betalas ut fö r att täcka en kvarskatt. Den sökande uppmanas dock att ta
kontak t med skattemyndighete n igen och dä refter åte rk omma ti ll
socia larbetaren med besked om inbetalningen av hennes restskatt kan
uppskjutas. Det ekonomiska bistånd som är möj ligt att ulbetala till den
sökande måste dessutom enligt socialarbetaren tas upp i ett gruppmöte och
detta påpekas även under besökssamtalet: "jag måste fö rst d iskutera det
med mina arbetskamrater i den ekonomiska gruppen" (citat frän besökssamtal nr 3). Den biståndssökande hör dock inte av sig med besked per
telefon som socialarbetaren begärt och inget beslut kommer därfö r att tas
i anslutnin g till den ansökan som klienten lämnat in vid sitt besök på
kontoret. På grund av den omorganisation av handläggningen av bistånd
som äger rum på socialkontoret under de veckor som följer efter besökssamtalet, komme r den socialsekreterare som deltar i s amta let inte att
kunna följa upp ansökan från denna klient med en ny kontakt. Eftersom
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ansvaret lagts på den sökande att höra av sig konstaterar socialarbetaren i
det skrivna joumalbladet när ärendet läm nas över till näs ta hand lägga re
"Den sökande har inte avhö rts. Inga utbetalningar är gjorda" (citat frä n
joumalblad som förs av socialarbetaren efter besökssamtal 3). 1
Den andra biståndsansökan som fi nns med i unde rsökningen och som
inte heller leder till något beslut gäller den kl ie nt som deltar i besökssamtal nummer 21. Även här läggs ansvaret för nästa steg i hanteringen
av ansökan över på k lienten. 1 detta samtal få r klienten som är arbetslös
veta att han för att kunna erhål la bistånd på ett påtagligt sätt måste visa
socialarbeta ren att han är aktivt arbetssökande och att han har en direkt
kontakt med en handläggare på arbetsförmedlingen. Även denna ansökan
måste tas upp på ekonomigruppen och socia larbetaren ge r den sökande
följande uppmaning "Kan du innan tisdan nä r vi ha r sammanträde o rdna
det hä r som jag ber dej om nu." (besökssamtal 21). I det citerade samtalet
visa r kliente n att ha n är besviken och irr iterad över att inget belu t
kommer att fattas under besöket på socialkontoret och han säger bestört
"Du tar inga beslut själv om det här alltså , bortsett frå n hyran." (besökssamta1 21 ). En tid efter besöket hos socialsekreteraren ringer klienten ti ll
kontoret och meddela r att han fått anstä llni ng och att han inte längre
söker bistånd. Inte heller i detta besökssamtal leder a lltså den påbö rjade
ansökan fram till att något bes lut fattas .

5. 3

Beslut växer fram och bekrä ftas i form av
en beslutstext

Avgö randet - och i praktiken även inne hållet i beslutet - att e n klie nt
skall e rhå lla ekonomiskt bistånd fattas således all tid inna n det skriv na
beslutet är framtaget. Socialarbetaren har före, under och ofta även efte r
mötet med en histåndssökande försökt skaffa sig en överb lick över den
sökandes situation och ekonomiska ställning och lägger därefter i samtalet
fra m ett beslut eller meddelar (nästan alltid) den sökande när, av vem och
hur beslu t kommer att kunna tas . Vi har i tid igare ana lyser av besökssamtalen kunnat se att socialarbetaren har en aktiv roll nHr det gäller att
fastställa hur kl ientens ekonomiska situation skall beskrivas (se kapi te l 4
om hur 'fakta' skapas i samtaJet). Det är dock trolig t att socialarbetaren
redan unde r samtalets utredningsfas för sig själv ( mer e ller mindre
omedvetet) går igenom vilka möjligheter som står till fö1fogande när det
gäller att fo1mulera ett skrivet beslut i ett konkret ärende.
1Det bör nUmnas att denna klient dock tog komakt med socialkontoret en dryg månad
efter arr hon lämnat in sin blankett. Ett beslut kom då atl fattas cirka en och en halv månad
efter besökssamtalet och detta beslut innehöll ett beslut på att underskotret beviljats för en
månad.
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Samband mellan möjliga beslutstexter och viljan att.fatta beslut
De alternativa sätten att han tera en b iståndsansökan och de faktiska
möj lighetern a att skriv a ett beslut om bistånd kan således sätta g ränserna
för vad socialarbetaren kan 'ro i land' när avgörandet ska omsättas till en
skriven beslutstext. Vi kan alltså anta att de skriftliga beslutens möjligheter och begränsningar m åste inverka på ärendeförl op pet. De tta band
mellan besökssamtalets fortskridande och de skrivna bes luten bör dock
snarast beskrivas som en växelverkan. Samspelet me llan samtal och text
är sålunda in te enkelt att skildra eftersom socialarbetaren rimli gen h ar
möj liga beslutsfo rmuleringa r (och olika typer av motiverande texter) 'i
bakhuvudet' när hon möter en klient. Hon kan därvid i viss mån välja att
ta fas ta på vissa aspekter i kli entens situation vid handläggningen av
ärendet, medan andra 'fakta' om den sökande sätts i bakg runden. Socialarbetaren kan sägas ha ett privilegium att fastslå vilka 'fakta' som gäller
e n viss k lient. Beslutsfattandet är således en process som delvis är
interaktivt skapad, men där sociala rbetaren ändå ha r ett starkt övertag
eftersom hon vet vad som kan va ra relevant och v ik tigt all ta hänsyn till
när besl utet tas. Det krävs att en ansva rig socia la rbetare Hr villig att
tillämpa möjligheten att bevilja ekonomiskt bistånd i ett mycket akut läge
' i avvaktan på utred ning', för att b istånd ska kunna ges utan att den
formella pappershanteringen hunnits med Ufr beslutet om bistånd till
sök ande nr 8). Möjligheten att snabbt hitta en lösning på för e n kli ent i
behov av akut hjälp sätter socialarbetarens förmåga (vilja och kanske även
stresstålighet) liksom hennes kunni ghet på prov. Att behärska den skrivna
beslutstextens möjligheter (och att känna till dess begränsningar) är en typ
av kom petens som en sociala rbetare har stor använd ning fö r i mötet med
de bidragssökande och som äve n har betydelse för de kli ente r vars
ansökninga r sociala rbetaren har ansvar för.

Beslut somfallas av socialarbetaren
De beslut som fa1tas av en tjänstem an är skrivna dels under, de ls efter
besökssamtalet. Skrivandet av utredningar och beslut uppfattas ibland av
vissa tjänstemän som betungande. Kanske ses dessa uppgifte r till och med
som ett näst intill o nödigt arbete, eftersom muntliga besked och utbetalnin ga r till klienter uppenba rligen k an gö ras reda n innan de skriftliga
beslute n är fö rfattade. Att skriva för arkivet kan ibland kännas mindre
viktigt än att ta sig an de nya biståndsansökningar som kommer in och är
i behov av socialarbetarens omedelbara insatser.
I tjänstemannabesluten är det socialarbetaren som utfo rm ar såväl
utrednings- som bes]utstext. En diskussion med kollegor eller överordnad
kan visserligen fö rekomma innan besluten tas Ufr Kullberg, 1992 dä r s k
ekonomigruppsmöten analyseras) , men m ånga gånger k rävs att någon
form av besked lämnas mer eller mindre omgående . Detta innebär att den
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enskilda tjänstemannen kommer att ta ställning på egen hand. I intervjuer
genomförda inom ramen för andra studier har socialarbetare berättat hur
svårt det kan vara att som nyanställd tvingas att ensam ge besked till de
biståndssökande utan att ha någon mer e1faren tjänsteman att diskutera
med (se tex Meeuwisse, 1991, s 149 där en socialsekreterare berättar om
sin första tid som ekonomihandläggare "jag hade aldrig varit på en
socialbyrå ( ... ) jag bara sattes in i ett rum och telefonen började ringa
( ...) det tog ju ett halvår innan jag fattade de grundläggande sakerna").
Socialarbetare som jag intervjuat inom föreliggande studie ha r ibland
beklagat sig när de går igenom tidigare beslut om bistånd och ser att
viktiga uppgifter saknas. De klaga r då över de 'slarvigt förda beslut' som
utformats av tidigare handläggare. Med tanke på citatet ovan (Meeuwisse,

1991) om hur ovana tjänstemän får ge sig på arbetsuppgifter de inte skött
tidigare och utan nödvändig introduktion, kan det förvisso vara möjligt
alt förklara bristfälligt skrivna beslut även med h~invisning till bristande
yrkeserfarenhet och otillräckl ig handledning av nyanställda.

Beslut via nämndsammanträde
Jag har hittills uppehållit mig mest vid de beslut som fattats av en enskild
socialarbetare. 1 För fyra av de 25 sökande som ingår i undersökningen
har dock inte beslutet ku nnat fattas på tjänstemannanivå , utan ansökan
prövas vid ett sammanträde i en social di strjktsnämnd. De fyra ansökningar som prövats och beslutats via nämnd gäller sökande av följande
slag: två söker bistånd till h yresskuld (obetald hyra för en period av tre
månade r), en ansöker om 'skuldsanering' - skulde r överlämnade till
kronofogden, en ansöker om s k ekonomisk förtur till barnomsorg.
Som forskare ha r jag kunnat delta i några nämndsammanträden när de
ärenden avgjorts som gäller k lienter som valts ut och även accepterat att
ingå i undersökningen. Vid de nämndsammanträden jag besökt ha r all tid
en förste socialsekreterare varit föredraga nde, även om hon själv inte haft
ansvaret för den di rekta kontakten med den klient ärendet gäller och inte
heller skrivit utredningen och förslaget till beslut.
I nämndsammanträdena fattas besluten av fö retroendevaJda personer
under ledning av en ordförande och efter skriftl iga utredningsunderlag
sammanstä llda av den tjäns teman som haft direkt kontakt med den
sökande och ibland även muntliga kom mentarer från en ansvar ig
tjänsteman. De sammanträden jag deltagit i som observatör har jag
dokumenterat via egna anteckningar förda under sammanträdets gång,
vilka renskriv its kort tid efter respektive nämndsammanträde . Jag har
a ll tså kunnat ta del av de sammanträden där klientens ansökan
1 Ibland har visserligen beslutet tagits efter ett samråd med kollegor eller en överordnade
arbetsledare (förste socialsekTeterare), men det är ändå fonnellt sett en enskild tjänsteman
som fattar beslutet om att ekonomiskt bistånd ska beviljas.
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presenterats muntligt av en ansvarig tjänsteman. Dessutom har jag även
kunna fä tillgång till de skriftliga handlingar som rört dessa ärenden och
som sänts ut till nämnden i förväg.i Sammanträdena är så lunda inte
inspelade på 1judband2 och jag kommer inte heller att redovisa dessa
sammanträden i deta lj eftersom de endast indirekt berör den sökandes
möte med socialkontorets föret rädare. Jag har däremot studerat vad som
sagts om de enskilda ärendena under de observerade sammanträdena,
genom alt beskriva och analysera de argument och omdefinieringar av
ärendet som framförts vid nämndens möten. Jag har i mina analyser även
beaktat vad som finn s uttryckt i de skriftliga handlingar och utredningstexter som författats innan mötet, liksom de beslut som formulerat"
under (eller kanske vanligtvis efter) nämndens sammanträde i form av

protoko1 1. Avsikten har inte varit att göra en detaljerad miljöbeskrivning
av nämndsammanträdet som kommunikationssituation - av det slag som
jag gjort när det gäller besökssamtalet - eftersom mitt fokus fö r studien i
fö rsta hand varit att skildra mötet mel1an biståndssökande och socialtjänstens personal. Klienten är som regel inte närvarande i sammanträdessituationen. Det som försiggår i sammanträdet förefaller snarast vara än
mer otillgängligt än klientens personliga besök hos socialsekreteraren .
(En fråga som jag som forska re har stäJlt mi g i detta sammanhang är i
vems intresse ju st nämndsammanträdena är så oti llgängliga. Är den
stränga sekretessen enbart tillkommen med tanke på de sökandes rätt ti ll
anonymitet?
Det bör dock påpekas att sammanträdessituatio nen skiljer sig avsevärt
från det ensk ilda samtalet mellan klient och tjänsteman. Skillnaden gäl ler
dels att det är ett flerpartssamtal där enbart tjänstemän och fö retroendevalda är närvarande 3, dels att det genomfö rs enligt den särski lda 'dagordning' som gäl ler vid ett formellt upplagt sammanträde med givna och
nästintill formellt fastställda regler för vem som har o rd et och i vilke n
ordning de ltagarna har rätt att yttra sig, vilken kommunikativ genre de
o li ka deltagarna bör använda sig av.

1 Obervationerna av nämndsammanträdena har liksom övriga delar av datainsamlingen
gjorts under tystnadsplikt Redovisningen av studien för ej ske si\ att en enskild biståndssökande kan idencifieras.
2 Denna typ av närnndärenden som rör enski lda klienter ansågs (från socialkontorets
sida) inte Himpliga/möjliga att spela in på ljudbandspelare.
3 Därutöver skulle det kunna vara möjJjgt för klienten att närvara när hans eller hennes
ansökan tas upp till prövning i nämnd. Ingen av de fyra sökande vars ~irenden beslutades
i nämnd vare sig erbjöds eller själva föreslog att det skulle närv;ira vid de observerade
sammantrHdena.
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5.4

Skrivna beslut

Traditionen att skriva beslut
De skriftliga besluten följer som andra diskursiva uttryck vissa språkJ iga
genrer (se kapitel 1 avnitt 1.4 om kommunikativa genre r). Tidigare
forskning om socialtjänstens skrivna utredningar, journalanteckningar
och beslut (Renström Törnblom, 1988; Hyd6n, 1988; 1991b) har påpekat
att det även i denn a institutionella miljö finns olika genrer och traditioner
som påbjuder hur en text bör författas och även hur den är avsedd att
läsas (Hyden 1991 b, s 8). Genom angivande av en viss titel på ett
dokument kommer specifika krav att ställas på det som formuleras.
Hyden (1988) har hävdat att utrednings- och beslutstexter av den typ som
förekommer på ett socialkontor följer en trad ition som nya tjänstemän lär
sig skriva i första hand genom att titta på hur äldre dokument brukar vara
utformade, dvs genom trade ring av praxis. Att få kunskap om de genrekrav som ställs när ett skrivet beslut ska formuleras utgör al ltså för en
nyanställd tjänsteman en viktig lärop rocess. Det krävs att en person
behärskar en genre väl för att kunna använda alla dess va ri ationer och
möjligheter. En erfaren socialtjänsteman, som har kunskap om olika sätt
att till styrka (eller ge avslag) på en ansökan om bistånd , kan lättare
komma fram till vilka fo rmuleringar som passar in på ett beslut än vad
som rimligen är fal let fö r den tjänsteman som just lärt sig de grundläggande alternativen fö r hur beslut kan utformas.

Utrednings- och beslutstexter som en uppföljning av besökssamtalet
I socialbidragshanteringen utgörs rapportledet dels av de skri ftli gt
formulerade besluten om ekonomiskt bistånd som skrivs och undertecknas
av ansvarig socialtjänsteman , dels av de skrivna nämrzdprotokoll so m
förs när biståndsansökan tas upp vid ett nämndsammanträde. Båda dessa
typer av beslut innehåller oftast såväl en utredningsdel som en beslutsdel.
I vissa tjänstemannabesl ut kan utredningdelen va ra mycket ko rtfattad,
men ett underlag med klientens personuppgifter, familjeförhållanden, inkomster och utgifter förekommer alltid eftersom dessa detaljer tas upp
via den obligatoriska ansökningsblanketten för bistånd.
I besökssamtalet ä r det klienten som är berätta ren , dvs den som i första
hand redogör för bakgrunden till det egna behovet av ekonomisk hjälp,
medan socialarbetaren snarare har som uppgift att fastslå vilka 'fakta'
som ska beaktas vid den fortsatta hante ringen av ansökan. När de
skriftliga dokumenten - utredning och beslut som ingår i biståndshandläggningen - ska författas, kan vi se att dessa roller ändras och att sociala rbetaren tar över rollen som berättare. Med hjälp av det sk rivna ordet
blir socialarbetaren den som redogör för den sökandes ekonomiska
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svårigheter för att på så sätt ge en bild av den sökandes situation. 1 den
utredn ingtext som fö rfattas återupp repas vissa ' re levanta' de taljer
hämtade från klientens egen berättelse. De uppgifter från samtalet och
blanketten som väljs ut kommer ofta att utgöra viktiga beståndsdelar i en
motivering till att bistånd bör beviljas (eller ibland till viss de l även
avslås). De berättande avsnitten i beslutstextema är speciellt i inledningsdelen ofta lika de berättelser som klienten bidrar med i samtalet med
socialarbetaren. Däremot ka n dock socialarbetarens egna värde rande
om döm en kom ma att läggas till berättelsen när den åte rges och
formuleras om i utredningen Ufr Spencer, 1988, där c iterade texter inne håller dels sammanfattning och dels rekommendation). Jag kommer att
redovisa ett exempe l på hur e n skriven berättelse kan vara fo rmulerad
och har valt den utredningstext som skrivits i anslu tning ti11 besökssamtal
19. I detta besökssamtal deltar en ensamstående kvinna som söker bistånd
eftersom hon blivit bestulen på de pengar hon haft med sig vid ett besök
på posten. Efter socialarbetarens uträkning av den sökandes socialbidragsnorm och en jämföre lse med hennes utgifter följ er en redogö re lse/
be rätte lse skriven av socialarbetaren:
Elin l har blivit bestulen på 3000:-, troligen på posten i Södersrad. Hon hHmtade ut
hela sin sjukpe nning, be talade en del räkningar (dock ej hyran, bankgiro) o lade
resterande 3000:- i ett kuvert. Hon glön1de kanske kvar kuvertet på posten. Hon
har polisanmiilt förlusten.
(citat ur socialarbetarens utredningstext angående ansökan 19)

I c itatet från den skrivna utredningen som föregår beslutet kan vi se att
socia larbetaren återger vad som hänt denna klient innan hon sökt bistånd,
dvs att kliente n bliv it bestule n. Hon tecknar ner vilka hände lser som
fö regått den sökandes behov av bistånd och gör i sin skildring ett urval ur
klientens totala berättelse. Urvalet görs med hän syn till vilka detaljer som
är viktiga för socialkontoret att känna till och ta fasta på. Exempelvis
anges i tex ten vilka räkningar som klienten betalt innan fö rlusten av
pengarna ~igde rum. Dessutom anges även att stölden bl ivit pol isanmäld.
Under besökssamtalet har klienten dessutom visat upp en kop ia på den
stöldanmälan som skrivits av polisen. Ibland läggs även en kopia av denna
polisanmälan i den sökandes akt, eftersom detta dokument styrker de
händelse r som ligger till grund för ansökan om bi stånd.2 När det gäller
de detalje r som rör hu r det gått till när kl ienten blivit av med sina
I Namn och personuppgifter är fingerade här liksom i övriga citat.
2 Det skriftliga underlaget för e n biståndsansökan kan all tså bestå av texter som författats
av andra personer utanför socialkontoret, oftast tjänstemän på någon annan myndighet
som haft kontakt med den sökande.
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penga r, förefaller socialarbetaren att vara osäker på vad som verkli gen
hänt och markerar detta genom att lägga till 'kanske' när hon refererar
denna händelse. Efter att redogörelsen över dessa händelser som föregått
klientens behov av ekonomiskt bistånd skrivits ned, fo rmule rar socialarbetaren ett skriftligt beslut om att bistånd beviljats Ufr Spencer, 1988
om de två delar son1 kan förekomma i tjänste mannens texter).
De skrivna beslutsformuleringama har en standardiserad form som
med någ ra mindre variationer återkommer i alla typer av beslu t - såväl
tjänstemanna- som nämndbeslut. Här är några exempel:
"Ekonomiskt bistånd beviljas rill hyra 2150 la sam t akutbudget 1425:- för februari i
avvaktan på nästa utbetalning av sjukpenning(... )"
"Ekonomiskt bistånd beviljas till utfyllnad 364:- samt 388:- i akuta medel"
"Bev ilja ekonomiskt bist~nd till uppehälle reglerat med egna in komster (... )"
(Citat ur tTe skrivna beslut som fattats av tjänstemännen j besökssarntalen 19, 12
och 2)

De besl utsformuleringa r som förekomme r i de skrivna besluten är a lltså i
vissa ansökningar mycket detaljerat skrivn a i exakt krontal medan andra
har m e r allmän lydelse med uttryck av typen "bistånd till uppehälle
reglerat med egna inkomste r". En formell detalj som ingå r i alla beslut är
en uppgift om vilken lagparagraf som åberopas när bistånd beviljas (se
c itat ur soc ialtjänstlagen som återges i appendix 4 ). I me rparten av de
beslut som fattas när det gäller ansökn inga rna i föreliggande undersökning har biståndet beviljats enligt § 6 i socia ltjänstlagen, vilket bl a innebär att de pengar som beviljats inte behöve r återbetalas. 1

Nämndbeslw: skapas med ~jälp av samtal - text - sammanträde - text
När ett beslu t o m ekonomiskt bistånd fattas vid e tt nämndsammanträde
finn s - li ksom oftast även vid tjänstemannabesluten - en del som omfattar
utrednin gen och en del som består av den skrivna beslutsformuleringen
och/el le r m otiverin gar till det bes lu t som föreslås. Utredningsdelen
liksom fö rslaget till bes lut är i de ärenden som ingår i föreli ggande studie
skrivna av den socialarbetare som har h aft direkt ko nt akt med den
biståndssökande. Vid själva sammanträdet är de t dock e nbart socialarbetarens chef (en fö rste socialsekreterare) som är närvarande och som
lämnar den muntliga presentation som ibland fö rekommer som ett
komplement till det skriftliga underlaget.

1 I något fall har biståndet beviljats en ligt§ 5 i socialtjänstlagen (se append ix 4) och den
sökande måste då förbinda sig att återbetala de beviljade medlen vid en angiven tidpunkt.
Decta gHller beslutet med klienten i besökssamral 16, och i detta beslur hänvisas även till
att denne klient vlintas bli beviljad studiemedel.

96

Vid sammanträdet ha r nämndens o rdförande som uppgift att annonsera
vilket ärende som ska tas upp till beslut. Vissa ansökningar kan komma att
kommenteras muntligt e nbart genom att ordföranden nämner vilken
ansökning som behand las och därefter förhör sig om nämndens åsikt, dvs
om fö rslaget till beslut kan följas. Den ansökan som ingår i föreliggande
studie, som gällde s k ekonomisk förtur till barnomsorg (del av det beslut
som fattats som gäller sökande 7), utgör ett exempel på hur ett ärende tas
upp i ett nämndsammanträde och behandlas mycket ko rtfattat. Det kom
under sammanträdet att hanteras ungefär enligt följ ande:
(1)

(2)
(3)
(4)

Ordförande annonserar vi lken punkt på föred ragningsli scan
(dvs vilken av de ca fem ansökningar om ekonomisk förtur till barnomsorg)
som behandlas.
Ordförande frågar dä refter nämndens ledamöter: "Kan vi besluta enligt
förslag?".
Ledamöterna svarar unisont ".la" .
Därefter följs beslutet av ett slag med ordförandeklubban som en bekräftelse
på att beslutet fattats (vilket diirmed fö ljt det förslag som lagts från
socialkontorets tjänsteman).

Ärenden av denna typ - dvs de som följer en princip som nämnden redan
godkänt - tar bara några få sekunder att klara av vid det faktiska
sammanträdet. Den tids- och arbetsmässigt mest omfattande insatsen har
gjorts före nämndens möte, dels via tjänstemannens skri ft liga underlag,
dels genom att nämnden vid tidigare tillfälle tagit stäJ lning tiJl vissa
principer för vilka villkor som ska gälla fö r att ett beslut om fö rtur ska
kunna bcvi ljas. De deltagande ledamöterna har i ett sådant fa ll enbart att
bevi !ja b istånd enligt de utredninga r som den ansva riga tjänstemannen
förelagt. Förfärdi gandet av det skriftliga dokumentet kommer i denna typ
av bes lut att enbart innebära att nämnde ns sekreterare tar det skrivna
förslaget och förän drar det till ett av nämnden fattat beslut. Det sammanträdesprotoko ll som dokumenterar det nämndbesl ut som tagits om
sökande nr 7 har följande utseende:
§ 539

Ansökan om bistånd enligt 6 §socialtjänstlagen. Karin Persson
Kurin Persson, 670130-2266, Yasagatan 33, 137 55 Sandvik, har unsökt om

bistånd till ekonom isk förtur till fami ljedaghem för dottern Ellen.
Socialförvalcningen har i en 1989-01-10 daterad skrivelse föreslagit nämnden att
besluta
att enligt 6 § socialtj1instlagen bevilja förtur till familjedaghemsplats för Ellen
Persson, 880216-2283.
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Nämnden beslut ar i enlighet med förvaltn ingens förslag.
(protokoll fört vid sammanträde i social distriktsnämnd, beslul om förtur till barnomsorg för sökande nr 7)

Trots att det skrivna beslutet är mycket kortfattat innehåller det dock en
kort resume som inleds med en identifikation av den sökande (namn,
pe rsonnumme r, adress) sam t e n precisering av vad ansökan gäller.
Därefte r anges socialförvaltningens förslag som finns rnoLiverad i form
av en ifyJld blanke tt (2 sidor) samt en ekonomisk beräkning (som visar
kommunens inkomste r och utgifter om barnomsorg ordnas elle r ej, samt
en kostnads-jämförelse mellan alternativen), en motivering ("kvinna som
riskerar att bli socialbidragsberoende om ekonomisk förtur ej beviljas"),
samt förs1aget ti11 beslut som citerats i nämndprotokollet ovan. Beslutet
tar a lltså mycket kort tid att fatta i sammanträdet och kommer även att
kräva endast ett tillägg som visar att nämnden beslutar i enlighet med
socialförvaltningens fö rslag.
Andra typer av ansökninga r o m ekonomiskt bistånd kan dock medföra
att de deltagande ledamöterna ko mmenterar tjänstemannens utredningsfö rslag jämförelsevis ingående . Bland de ansökninga r som ingå r i föreliggande studie och som tagits upp till beslut i nämnd finn s två ansökningar o m bistånd för att täcka obetalda hyror. B åda dessa tas upp i
näm nd och blir fö remål för en mer ingående muntlig presentation från
tjänsteman nens s ida samt diskussio n och kommentarer från de deltagande
ledamöte rna vid sittande bord. Medan beslutet om ekonomisk förtur till
barnomsorg k rä vde ca 5 sekunder av nämndens sammanträdestid , pågick
den muntliga ve ntile ringen av ärendena som gällde hyressku lcl 2 J
respektive 6 minuter vid nämndsamman trädet. 1
Vid nämndens behandling av de två biståndsansökningar som rör
hyresskuld , ger ledamötena som ingår i den sociala distriktsnämnden
muntl iga kommentarer i form av frågo r e!Jer synpunkter, dels när det
gäller det skriftli ga underlaget, dels om hur beslutet om bistånd bör
utformas . När muntli ga synpunkter av olika slag framförs v id nämndsammanträdet kan dessa givetvis komma att direkt inverka p å hur beslutet
om bistånd kommer att se ut liksom på vad som faktiskt kommer att stå i
det skri vna beslutet. En enskild ledamot kan ifrågasätta de uppgifter elle r
tjänstemannabedömningar som förekommer i det skrivna unde rlag som
nämnden fått i ett enskilt ärende. Le damoten kan ge nom ett muntligt
inlägg försöka f örändra förslaget till beslut. En argu mente rin g mellan
exempel vis en enski ld ledamot och en föredragande tjänsteman (eller

I Dessa tre beslut - ett om förn1r i barnomsorg och två som gällde hyresskulder - togs av
olika nämnder och vid olika tillfällen, men det är trots detta väsentligt att visa på hur vissa
ärenden klubbas direkt medan andra blir grundligt granskade förutom via 1jUnstemannautredningen även vid det aktuella samm anträdet av deltagande ledamöter.
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mel Ian två ledamöter) om uppgifterna kring en ansökan kan äga rum vid
sammanträdet. O li ka uppfattningar om hur e n sökandes ekonomi bör
uppfattas kan komma fram. Ordväxlingar av detta slag mellan de
personer som deltar i sammanträdet kan ibland tilJ och med fä en fonnell
prägel där konflikterna uttrycks öppet. En ledamot kan n ä r det gäller
skriftliga uppgifter om en klients banklån yttra exempelvis följande: " Det
finns inge n möjligheter med sådana lån, jag hävdar att det är fel uppgifter
om den sökandes lån." och tjänstemannen ser som sin uppgift all besvara
påståendet geno m att säga sin mening: "Jag hävdar att uppg ifte rna är
riktiga". Ledamoten tycks i ett sådant fall använda sig av s ina egna
erfarenheter av banke rnas lånevillkor. Vi kan konstatera att ett lekmannaperspektiv kommer in när en ledamot värderar de skrivna uppgifter som
lämnas om en sökande. Att en klient med tidigare hyresskulder och andra
sku lder inte får särskilt fördelaktiga v ill kor för sina banklån påpekas
dock från socialarbeta rens sida. Så här formu leras detta påpekande under
sammanträdet: "Det är ju så att denna typ av bankkund inte får någ ra bra
v illko r för sina lån ( ... ) D e har dålig ekonomi och det utnyttjar ju
ba nkerna" (c itaten ovan hämtade från det sam m an träde som behand la r
ansökan nr 4 ).
Ledamöternas kan all tså vid ett sammanträde få e n prövande funktion i exemplet ovan "jag hävdar att det är fe l u ppgift" - och socialsekreterarens (för)svarande - "Jag hävda r att uppgifterna är riktiga". Om
vi jämför med besökssamtalet kan v i se att ledamoten vid sammanträdet
snarast ikläde r sig socialarbetarens prövande och värderande ro ll, medan
den tj änsteman som ä r föredragande för ett nämndärende snarast lever
upp till e n roll liknande e n klient. (dvs förväntas berätta om och svara på
frågo r för den söka ndes ekonom i.ska s ituation). Med hänsyn til I att
sammanträdet som kommunikativ situation ä r mer formellt ti ll s in
karaktär, tycks det dock som om de konflikter som kommer upp i denna
typ av möte blir mer uttalade och ri skerar att ställas på sin spets i form av
yrkanden. Det enskilda besökssamta1et mellan socialarbetare och klie nt är
däre mot mer informellt upplagt och ofta finn s här mer tid fö r parterna
att ' prata sig fram' ti ll en lösning som kan godtas av de båda inblandade
personerna.
Det förefaller enli gt mina iakttagelser ibland vara med en viss oro e lle r
tvekan som en tjänsteman tar upp en ansökan för prövning i social
distriktsnämnd. De t kan kännas osäkert hur nämnde ns ledamöter kommer
att stä lla sig till det beslutsförslag som föreläggs. Ibland tycks det hinnas
svårt eller nästa n felaktigt att nämndens ledamöte r utsätter tjänstemä nnens
utredni nga r och förslag till beslut för en ingående g ranskning, utan att de
som fattar beslut själ va haft en direkt k ont akt med e n söka nde . Prövningen som sker vid ett nämndsammanträde är dock på fl era sätt lik den
ingående granskni ng som en enskild sökande utsätts för nä r han e l ler hon
vid besökssamtalet överlämnar si n ifyllda blankett. Samma prövande och
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granskande genomgång genomförs även om socialarbetaren nu fått byta
roll från den som frågar till den som blir utfrågad.

S .S

Sammanfattning: Text, samtal och åter text

När hanteringen av e n klients ansökan om ekonomiskt bistånd förs fram
från problem till beslut kommer detta att ske via de samtal, vilka fö lje r en
rutinbunden tradition och som socialkontoret utvecklat unde r lång tid. En
viktig resurs för att upprätthålla traditi onens påbud och praxi s i
hante rin gen av ansökningar består av användningen av olika typer hjälpmede l i form av skrivna dokument. Jag har i bokens olika kapitel försökt
att sammanfatta hur text och tal ingår i och möj liggör processen av en
biståndsansökan - ett skeende där det privata problemet omformas till ett
formellt 'ärende' enligt de benämningar (och synsätt) som är arbetsredskap inom socialtjänsten.
Den muntliga delen av hanteringen där bes lut eller delbes lut fattas kan
i schematisk fo rm framstä11as enligt följande:
Klientens
yttranden
(A )

Socialarbetarens
yttranden

Begäran

Under telefonsamtalet

Utredande frågor
Svar, redogörelser,
berättelser
Prelim inära besked
- BESLUT (typ a)

(B )

Under besökssamtalet

Öppningsreplik
Redogörelser,
berättelser
Utredande frågor
Svar, redogöre lser,
ytterligare
berdttelser
Preliminärt eller slutligt beslut
om bistånd
- BESLUT (typ b)

Figur 6. Översikt över muntlig interaktion mellan biscåndssökande och socialarbetare.
Beslutens placering i telefon- resp besökssamtal.
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Besluten formas succesivt under telefonsamtalet (samtal A) och mynnar ut
i ett preliminärt besked, som i figuren ovan kallas beslut av typ a. Via
detta beslut får den som ringer en uppgift om vilka åtgä rde r socialsekreteraren anser är möjliga att fö reslå i form av besök och/eller
ansökningsblankett. (I de telefonsamtal som inte ingår i undersökningen
kan 'beslut a' bestå av andra typer av rekommendationer tex att den som
ringer får hänvisningar till andra myndigheter eller en annan del av
socia ltjänsten, jfr kapitel 2 bl a figur 2 .) Under besökssamtalet (samtal B)
sam lar sociala rbe taren ytterligare underlag om de n sökande, vilket
antingen resulterar i ännu e tt preliminärt besked eller i ett slutligt beslut,
ovan kallat beslut typ b. Med hjälp av samtal som verktyg skapas en bild
av de sökande som används när en biståndsansökan skall prövas.
Parallellt med den muntli ga interakti one n mellan parterna finns
ytterligare en dimension där språkJiga ve rktyg används under socialbidragshante ringen. Denna utgö rs av de blanketter och andra skriftliga
dokument som används inom ramen för bidragshanteringen. Dessa texter
tycks vara av mindre betydelse vid de telefonsamtal som studerats, medan
besökssamtalet förefaller vara i hög grad beroende av textanvändning.
Medan vi i telefonsamtalet kan ta la om ett 'mentalt batteri' av åte rkommande frågor som socia lsekreteraren använder sig av och som ger
strukturen till samtalet med den biståndssökande, kan vi i besökssamtalet
iaktta den i fysisk mening existerande, på papper tryckta, blankettens
dominans. 1 följande fig ur kan vi se hur de två typerna av samtal få r en
de l av sitt innehåll från de befintliga texterna . I fi guren visas även var
texter nyproduceras under samt efter dessa möten mellan socialarbetare
och biståndssökande. Vi kan tala om ett diskursivt förlopp som består av
en växelverkan mellan text och tal. Befintliga texter används i samtalen
som äger rum mel lan parte rna varpå nya texter produceras som en form
av resultat. Med hjälp av de termer som Agar (1985) formulerat kan vi
påstå att de befintliga texterna är centrala hjälpmedel för att ställa en
'diagnos' och för att ge 'direktiv', men att det skrivna ordet även används
vid formuleringen av 'rapport'. Detta parallella skeende av muntlig och
skriftlig diskurs beskrivs förenklat i följande figur:
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Samtal
Klientens och
socialarbetarens
yttranden
(A)

Begäran

Telefonsamtalet

Utredande frågor
Svar, redogörelser,
berättelser

Texter

Jfr Agar

- Schabloner för
matpengar resp
hushålls bud get/
'socialbiclragsnonn'

Diagnos

Prelimin ära besked
Socialsekreterarens
arbetsanteckningar
och lapp till kollega

(B)

Besökssamtalet

Öppningsreplik
RedogöreJ ser,
berättelser

- Bl anketten
implicit eller
explicit i focus

Utredande frågor
Svar, redogörelser,
ytterligare

- Blanketten ger
arbetsgång
- Kompletteras av
lönebesked,
hyresavi mm

ber~ittelser

Preliminärt eller
slutligt beslut
om bistånd

- Uppställning av
nonn alt
beräkning
av 'matpengar'

Direktiv
Rapport

Diagnos

Direktiv

(C)

I slutet av
alt efter
besö kssamtalet

- Beslutslex t skrivs: Rapport
utredningstcxt samt
ställningstagande

Figur 7. Översikt över muntlig interaktion mellan biståndssökande och socialarbetare
samt de skriftbaserade verktygens förekomst .

Två parallella och till stora delar integrerade skeenden kan alltså iakttas:
ett som förek omme r i den muntliga interaktionen och ett som äger rum
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via sk riftli ga dokument, där vissa av de texter socialkonto ret förfogar
över används, n1en där även klienten själv bidrar med andra texter t ex
ifyllning av blanketten, lönebesked, officiella papper och andra dokument
som visar på inkomster och utgifter etc. I såväl telefonsamtal som
besökssamtal finner vi alla de 1ed som i Agars modell kallas diagnos,
direktiv och rapport. I telefonsamtalen (så som de varit utformade när
studien genomförts) följer frågestrukturen som nämnts ovan ett mentalt
'frågeschema' som ger underlag för diagnosen av den person som ringer.
I besökssarntalets diagnosfas utgör däremot den skriftliga blanketten
stommen och basen för frågandet. I direktivde1en av såväl telefon- som
besökssamtal kommer texter till användning som visar tex de belopp som
de sökande kan komma att beviljas.
De texter som författas i form av minnesanteckningar samt fo rmellt
godtagbara beslut skrivs av socialarbeta ren och utgör delar av den
'rapport' som är nödvändig för att ansök ningsproceduren skal I föras
framåt under handläggningens gång. Kedjan text, samtal och åter text kan
förenklat beskrivas bestå av följande tre faser:
De befintliga texterna (blanketterna etc) svarar för att en kontinuitet
upprätthålls när ansökan tas om hand av organisationens handläggare
i mötet med klienten Ufr kapitel 3 ovan om 'organisationens gemensamma minne').
(2) Genom att samtal mellan biståndssökande och handläggare sker en
anpassning av textens budskap till den sökandes individuella situation
och dennes specifika omständigheter. De skrivn a texternas fixerade
innehål l modifieras och får en individualiserad uttolkning i det
enskilda fallet. Samtalen genomförs med hänsyn till att dessa utgör
led i processen av en socialbidragsansökan och inom ramen för de
talgenrer som är gångbara i denna typ av verksamhet Ufr 'verksamhetsspråk ' och 'talgenrer ' beskrivna i kapitel 1 ovan). Verksamhetstypen medför att samtalsämnen som rör klientens ekonomi
och orsakerna till hans eller hennes brist på pengar betraktas som
självsk rivna punkter på dagordningen.
(3) Beskrivningen av individen återförs därefter till det skrivna mediet.
Här sker en anpassning av de unika och specifika till det i förväg
g ivna kategorisystemet som finns att tillgå inom organisationens
ram. En hög re grad av likformig het kan åte r iakttas i dessa texter
med förekomst av vissa standardiserade uttryck (jfr fas l ).
(1)

Samtliga tre faser är nödvändiga för att en ansökan skall kunna föras
fram till ett formellt godtagbart bes lut, även om fas 1 och 3 är de delar
som utgör den dokumentation som kontoret sparar i sin egen dokumentation. Samtalen finn s inte kvar i sin helhet när ett ärende dokumenteras
inom organisationens arbetsrutiner, men 'spår' av denna interaktion finns
bevarad i de beslut som fö rfattas: socialarbetaren tar fragment ur
klientens berättelser och fogar in i sina egna redogörelser för kl ien tens
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situation och behov av hjälp. I olika ärenden kan klientens eget bidrag till
fas 3 ko mma att vara olika omfattande. I vissa fall är kl ientens bidrag
nästa n obefintligt - socialarbetaren föreslår i samtalet må nga av de
etiketter som via klientens egna yttranden enbart framkommit implicit i
samtalet. I andra fall kan klientens redogörelser komma att återfi nnas i de
texter och bli en de l i de beslut som kom mer att fin nas bevarade i socialkontorets arkiv. I nästa kapitel skall jag redogöra för tre 'fall' och vi
ko mmer själva att kunna se på vilket sätt hante ri ngen binds samman
genom en växelverka n mellan dessa två grundläggande typer av arbetsredskap via användningen av samtal och text.
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Kapitel 6
0

••

..

NAGRA 'ARENDEN' I NARBILD

6 .1

Summering av ansökningsproceduren

I de föregående kapitlen beskrivs hur människor tar kontakt med socialkontorets tjänstemän för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Framställningen visar hur några personer som tagit kontakt slu ssas vidare och
kommer att som 'biståndssökande' få följa en rutinbunden gång där e n
ansökningsblankett skall fy llas i och där även oftast ett samtal med en
handläggande tjänsteman ingår. I skildringen visas hur den tjänsteman
som ansvarar för hanteringen av biståndsansökningar aktivt frågar efter
och tar fasta på vissa upplysningar om den sökande, prövar deras giltighet
och därefter betraktar dem som relevanta 'fakta' att ta hänsyn till vid
beslutet om bistånd. Med hänsyn till en rad olika upplysningar och den
praxis som utarbetats inom socialtjänstens organisation utfom1as och
föreläggs ett beslut om bistånd som senare bekräftas i de skriftliga beslut
som fattas av en nämnd eUer av en tjänsteman som fått denna uppgift sig
delegerad. Vi kan i skildringen se hur en transformation äge r rum där
'ett personligt problem' stegvis struktureras om till ett 'ärende'.
Skildringen av ansöknings- och beslutsprocedurema vid hanteringen av
biständsansökningar innehåller en mängd citat och exempel hämtade i
första hand från mötet mellan de biståndssökande som ingår i undersökningen och de socialtjänstemän som tar hand om deras ansökningar. Syftet
med framställningen har varit att skildra de olika typer av hand I ingsmönster som förekommer vid hanteringen av enskilda medborgare som
ber om hjälp och service frän en offentlig organisation. Utdrag ur samtal
och texter som rör dessa sökande har använts för att sk ildra hur
människors begäran om ekonomisk hjälp formuleras och hanteras. Dessa
exempel, tagna från människornas verksamhet och aktiviteter inom
ansökningsprocedurens ram, kan dock te sig osammanhängande för en
läsare som önskar skapa sig en bild av hur den ensk ilda människans
problem och bekymmer tas om hand, förs fram och blir föremål för
bes lut. Därför har jag i föreliggande kapitel sammanställt hur kedjan av
hände lser från personligt problem till administrativt beslut kan se ut för
några av de personer som ingår i undersökningen. Genom att i detalj
skildra hur några personers begäran om ekonomisk hjälp uttrycks och
åtgärdas, har presentationen tagit dessa enski lda personer som
utgångsp unkt snarare än hanteringen av de många.
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För en socialarbetare som arbetar med denna typ av biståndsansökningar
kan kanske detta brokiga och mångfasetterade intrycke t stämma med hur
den dag liga verksamheten ibland kan te sig. Många människor passerar
förbi - socialarbeta ren kan under en och samma arbetsdag möta klienter
vars ansökningar befinner sig på alla de beskri vna stad ie rna i ansökn ingsproceduren. Andra typer av klienter kan även förekomma inom ramen
för socialkontorets arbetsfält, vilka kräver att tjänstemannen äve n
använder sig av annan kompetens och kunskap inom ramen för sin totala
yrkeskompetens. För den biståndssökande är dock möte t med social kontoret förmodligen mindre fragmentariskt. Utgången av kontakten bifall e1ler avslag på ansökan om bistånd - är däremot desto me r
betydelsefull i den egna vardagen. Som påpekats i tidigare kapitel har den
som söker ekonomisk hjälp via kommunens socialkontor ofta väntat e n tid
innan han e lle r hon tagit kontakt för att höra sig för om möjligheten att få
bi stånd. Vi möter alltså biståndssökande som själva tagit initiativ till en
kontakt och som dessutom fått sin ansökan godtagen vid den första
'gallringen ' under socialkontorets telefonmottagning. De ekon om iska
bekymren har blivit föremål för åtgä rde r och en ansökningsprocedur fö r
bistånd har kommi t till stånd. Visserligen kan den bis tåndssökande
komma att möta flera olika tjänstemän vid sina kontakter med socialkonto ret. Dessa kontakter ingår dock i den helhet som är den enskildes
vard agsliv. Kontakten med socialkontoret fogas in i en mer eller mindre
väl fungerande tillvaro. Det komplexa samhället innebär ibland att alltför
många och ibland även motstridiga krav ställs på männi skorna. (So m
exempel på en person som fö refaller ha denna typ av problem kan
nämnas klienten som finn s med i samtal 15.)
För en e nskild klient är vissa delar av ansökningsprocessen fördold.
Han eller hon har inte inblick i vad som händer när den som bokar in en
besökstid 'väljer' vilken handläggare som ska få ansvar fö r en sökande,
hur ansökan ibland blir fö remål för diskussioner mellan de olika socia larbetarna och kanske även med arbetsledaren på kontoret, vad som sägs
för eller emot en viss ansökan vid ett sammanträde i soci al distriktsnämnd . Denna fördjupad e bild av bidragshanteringen kan emelle rtid
göras med hjälp av den dokumentation som genomförts inom ramen för
det rapporterade forskningsprojektet. Genom att autentiska ansökninga r
följts från första kontakt till att beslut fattats, kan vi få en bild av hur
klientens frågor och begäran om hjälp möter socialtjänstens värld, hur
hans elle r hennes problem och bekymme r omformas så att det på något
sätt passar in i det som är giltigt inom socialkontore ts ramar Ufr Agar,
1985, s 149). Genom att det empiriska materialet innehålle r data från
'fall ' kan jag förutom att göra en allmän beskrivning av de olika s tegen
även presentera vad som händer de unika individe r som deltar i unde rsökningen och hur deras begäran om hjälp tas om hand.
Jag kommer vid beskrivningen av ett urval av sökande att utgå från
Michael Agars modell av det institutionella arbetet som sker via samtal
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och texter och därvid ta fasta på de tre komponenter han pekat ut och
kallat 'diagnos', 'direktiv' och 'rapport' (se Agar 1985, s 149 ). Avsikten
är att visa hur samspelet mellan dessa aspekter av institutione ll diskurs
ger stöd till och möjliggör hanteringen av ansökningar av detta slag.
Som underlag till skildringen av en enskild sökandes väg genom
organisationen har jag valt att mer ingående presentera biståndsansökningama från tre personer. De pe rsoner som valts ut för denna individcenlrerade presentation har givetvis sin un ika situation med alla sina olika
livsomständigheter. Jag kommer dock att skildra hur dessa olikheter med
hjälp av den institutionella diskursens fasta steg - diagnos, dire ktiv,
rapport - utifrån de unika omständigheterna ändå alltid efter hand
kommer att förefalla fö rvånansvärt lika när det gäller beskrivningar, bedömning och åtgärder. I
De tre exempel som kommer att redovisas utgörs av följande
personer2:
Karin Karlsson - en ensamstående kvinna som arbetar halvtid och har två
barn i skolåldern (exempel 1);
Ali Hassan - en ung man som är flykting, har bott i Sverige i drygt två år
och har börjat studera och väntar på sina studiemedel (exempel 2);
Leif Larsson - en man som är egen företagare , som har obetalda skulder
och fått bankkontot spärrat och som har en son som väntas hem inom kort
(exempel 3).

6. 2

Halvtidsanställd och ensam n1ed två barn

Begäran: "Jag har inte fått hjälp sen oktober... "
När Karin Karlsson ringer till socialkontoret lämnar hon
telefonsamta1et följande redogörelse:

början av

1 De tre personerna har dock valts ut bl a på grund av att deras ansökningar kommit att
hanteras på delvis olika sätt genom att de sökande kommit att tillhöra olika
'klientkategorier'.
2 Personuppgifter, namn etc som finns med i presentationen har här liksom i övriga delar
av boken ändrats för att skydda deltagarnas anonymitet, med syftet att förhindra att någon
enskild person kan identifieras.
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Exempel 28.
Ur telefonsamtal nr 1
K:

Jag har inte fått hjälp sen oktober ( ...) Så fick jag beviljat löpande bidrag, men sen
fick jag skatteåterbäring och d'1 drogs bidraget in. (4)

S:

Och nu har du fått börja om från början (5)

Av Karins redogörelse framgår sålunda att hon haft ekonomiskt bistånd
tidigare men att detta upphört eftersom hon fått skatteåterbäring.
Socialarbetaren som svarar när Karin ringer tycks genast förstå Karins
situation och ger henne senare under samtalets gång en tid för 'nybesök'
och meddelar dessutom att en ansökningsblankett kommer att skickas till
henne som hon skall fylla i. Karin få r dessutom under samtalet uppmaningen att vid besöket ta med sig papper som visar hur mycket lön hon
fått, hur mycket hyra hon betalar och hur stort hennes hyresbidrag är.

Blanketten: "Jobbar halvtid, så pengarna räcker inte"
Innan Karin kommer till besöket på socialkontoret fyller hon i den ansökningsblanketten hon fått sig tillsänd. På blanketten skriver hon att hon
behöver socialbidrag för att betala "mat och räkningar". På just den
variant av blanketti som Karin får fylla i finns dessutom en fråga varför
hjälpen behövs och på den svarar hon "Jobbar halvtid, så pengarna räcker
inte". Karin fyller även i de obligatoriska personuppgifterna som gäller
henne själv och hennes två barn, samt vissa uppgifter om hennes bostad,
anställning, inkomster, utgifter etc.

Besöket: "Jag har vart ensam då med barnen i två och ett halvt år ... "
I besökssamtalet startar socialarbetaren genom att gå igenom blanketten
och tar genast upp Karins anställningsförhållanden till diskussion:

1 De ansökningsbanketter som förekommer på de socialkontor som ingår i studien skiljer
sig åt på detaljnivå. Vissa gemensamma drag finns, men frågorna kan variera och även
vara olika formulerade. En successiv förändring av blanketten förekommer även vilket
gör att utfomrningen kan förändras över tid även på ett enskilt socialkontor.
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Exempel 29.
Ur besökssamtal nr I
S:

(... )Du arbetar halvtid (5)

K:

Ja (6)

S:

Du har inte tänkt på att söka högre sysselsättning än halvtid (K: Jo) för att klara dej
ekonomiskt? (7)

K:

Det finns möjlighet att få heltid (S: Ja) men det blir tokiga tider (S: Jaha) genom det
att jag har två barn då (8)

Socialarbetaren tar sålunda fasta på det Karin skrivit på sin blankett "jobbar halvtid" - och besökssamtalet kommer inledningsvis att handla
om orsakerna till Karins låga inkomst. Tjänstemannen pekar särskilt på
problemen med en halvtidsanställning. Karin framhåller dock i sitt svar
att hon med tanke på sina barn kan ha svårt att klara att arbeta sena
kvällar, vilket hon uppenbarligen riskerar att få göra om hon utökar sin
nuvarande anställning till heltid.
Socialarbetaren gör under besökssamtalet en beräkning av Karins
inkomster jämfört med socialbidragsnormen och fastslår därvid att de
nuvarande inkomsterna är för låga. Detta formulerar socialarbetaren
enligt följande: "Du har ett underskott här som ligger på nästen ettusen
tvåhundra, ettusen etthundra åttisju och det är ju det beloppet du har rätt
att få härifrån. Men samtidi gt skulle jag vilja råda dej att gå upp i
tjänstgöring". Socialarbetaren kommer genom sin sifferberäkning fram
till att Karin har ett 'underskott'. Dessa pengar är enbart något som kan
ges som hjälp på kort sikt. På lång sikt krävs däremot att Karin utökar sin
arbetstid så att den omfattar mer än halvtid även om detta innebär att hon
måste söka ett annat arbete där arbetstiderna går att förena med ansvaret
för de två barnen. Socialarbetaren vill därför veta om Karin har kontakt
med någon handläggare på arbetsförmedlingen som kan hjälpa henne att
hitta ett nytt arbete med möjlighet till utökad arbetstid. Karin uppger då
vem hon haft kontakt med på arbetsförmedlingen och socia larbetaren
skriver även arbetsförmedlarens namn på ansökningsblanketten.
När socialarbetaren ser hur stort Karins underskott varit under de
senaste månaderna frågar hon genast hur Karin kunnat klara sig på så litet
pengar. Av svaret som Karin ge r framgår att hon Jånat pengar av sin
syster. Så hä r börjar Karins redogörelse som hon lämnar ungefär i mitten
av besökssamtalet:
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Exempel 30.
Ur besökssamtal nr 1
S:

Hur har du kunnat klara dej? (81)

K:

Envishet brukar jag säga. Och sen har jag faktiskt en väldigt snäll syster då som
lånar mej. Så jag är ju litet inne i det där ekorrhjulet va (S: Jaa, jaa) men jag har vart
ensam då med barnen i två och ett halvt år (S : Mm, Ja) och under den tiden nu så
har jag lånat tre tusen av dom (S: Jaa) som man då betalar tillbaka (S: Jaa och det
känns ju litet) Jag kommer ju ingenstans. (S : Neej) Visserligen fick jag då litet över
tvåtusen tillbaka på skatt (S: Jaa) men det är ju jul (S: Joo) för mej och mina barn
(också) (82)

Karin nämner alltså själv att hon fått tillbaka på skatten, men att hon trots
detta har haft svårt att klara sin ekonomi. Av socialarbetarens svar
framgår då att Karin sku lle kunnat söka ekonomisk hjälp redan ett par
månader efter att hon fått skatteåterbäringen (trots att socialförvaltningen
tidigare via ett brev meddelat Karin att hon skulle klara sig "en lång tid
framöver" eftersom hon fått återbäring). Socialarbetaren lovar under
samtalet att undersöka om ekonomiskt bistånd kan beviljas för en period
bakåt i tiden eftersom Karin haft underskott även under dessa månader.
Det beslut som socialarbetaren kan fatta unde r besökssamtalet gäller dock
enbart bistånd som täcker den senaste månadens underskott. Bistånd för
att kompensera underskottet under en tidigare månad samt dispens från
barnomsorgsavgiften måste socialarbetaren däremot ta upp för diskussion
och prövning i en 'ekonomigrupp' där hennes kollegor samt hennes
arbetsledare, en förste socialsekreterare, deltar.
Beslutet: "Ensamstående kvinna med två minderåriga barn ... "
Beslutet att bevilja Karin ekonomiskt bistånd fattas alltså dels direkt under
besökssamtalet av socialarbetaren och dels efter samtalet vid det möte som
kallas 'ekonomigrupp' där förste socialsekreteraren tar beslutet om
bistånd. Det skrivna beslutet innehåller dels en normuppställning där
Karins ekonomi jämförs med 'socia1bidragsnorm '. Dessutom ingår e n
motivering till beslutet där socialarbetaren sammanfattar vissa av de
upplysningar hon fått om Karin under besökssamtalet och via ansökningsblanketten. Beslutsmotiveringen är formulerad enligt följande
Ensamstående kvinna med 2 m.å barn som har inkomster under nonnbelopp. Har
kontakt med AF för att erh annat arbete med högre tjänstgöringsgrad. Har fått låna
pengar i mars för att klara sitt uppehälle och bör därför beviljas även mars månads
underskott. Vidare bör dispens BO läggas.
(citat ur socialarbetarens utredningstext angående sökande nr 1)
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Vi kan i citatet ovan se att Karins situation beskrivs kortfattat av socialarbetaren. Dessutom nämns Karins kontakter med arbetsfönnedlingen
som anses visa att hon aktivt fö rsöker få utökade arbetstider.
Motiveringen avslutas med socialarbetarens egna bedömningar som visar
vilka beslut som 'bör' fattas utöver det bistånd som beviljas redan under
besökssamta1et. Det beslut som fattas av socialarbetaren består av en enda
mening som lyder enligt följande:
Bistånd jml 6 § SoL beviljas till uppeMille enl hushålls budget samt hyra reducerat
med inkomster
(citat från beslut angående sökande nr 1)

I

I det skrivna beslutet nämns alltså inte exakt vilket belopp som beviljas. I
sifferuppställningen som finns med i det skrivna dokumentet är det dock
möjlig att se hur stort 'underskott' som kommer att utbetalas . I besökssamtalet är beslutet däremot formulerat i mer konkreta termer. Här
nämne r socialarbetaren det exakta belopp som den sökande beviljats
liksom även hur utbetalningen kommer att ske. Detta ges i fo rm av
följande muntliga besked från socialarbetaren: "för i april månad här nu
så är ettusen åttifem kronor som gäller ( ... ) då gör vi i dag en kontantutbetalning" (citat från besökssamtal 1).

Kommentarer till Karin Karlssons ansökan
Vi kan notera att Karin i sin begäran om hjälp hänvisar til 1 att hon
tidigare fått "löpande bidrag". Genom att använda en terminologi som
överensstämmer med de beteckningar som används på socialkontoret
hjälper Karin socia larbeta ren att formulera den 'diagnos' som mås te
ställas innan det kan avgöras vad som kommer att ske med Karins
begäran om hjälp. När Karin skriftligt skall ange va rfö r hon behöver
ekonomisk hjälp uppger hon att hennes halvtidsarbete är anledningen till
bristen på pengar.
Socialarbetarens beslut kommer att ge Karin ekonomiskt bistånd för en
kortare tid, men dessutom ställer hon under besökssamtalet ett krav på
Karin som innebär att hon skall undersöka möjligheten att byta till ett
annat arbete med längre arbetstid. Socialarbetaren uttrycker dessa krav i
formen av en rad 'direktiv' som bl a fom1uleras enligt fö ljande: "( ... )
sedan skulle jag vilja råda dej att gå upp i tjänstgöring"; "Du kan väl prata
med din arbetgivare ( ... ) och se, åtminstone sjuttifem procent (... ) till att
börja med och se hur det fu ngerar" (citat från besökssamtal I). Samtidigt
som ekonomiskt bistånd beviljas ställs således tydliga krav på aktiva
handlingar från den sökandes sida när det gäller att undanröja orsakerna
1 Utdrag ur socialtjänslagen finns återgivna i appendix 4.
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till de låga inkomsterna. Socialarbetaren har alltså såväl en (på kort sikt )
stödjande som en (på lång sikt) krävande strategi .
Besökssamtalet har en mycket tydlig strukturering där de olika
momenten i prövningen av Karins ansökan gås igenom. Socialarbetaren
definierar snabbt under besökssamtalet det hon anser vara Karins
problem. Hon diskuterar även explicit hur Karin skulle kunna komma ur
dem (uttrycks via de olika typerna av 'direktiv'). Användningen av den
abstrakta termen 'underskott' ger möjlighet att bevilja en konkret hjälp
som uppgår till drygt tusen kronor, ett belopp som skrivs ut omgående i
samband med besökssamtalet. Termen 'underskott' är även ett centralt
begrepp i den 'rapport' som författas efter besökssamtalet. Den
ekonomiska hjälp som beviljas några dagar efter att Karin besökt socialkontoret sträcker sig dessutom längre än Karin själv ber om genom att
socialarbetaren föreslår att barnomsorgsavgiften tillfälligt skall sänkas till
noll kronor i och med att en dispens från avgiften beviljas samt att
hjälpen även täcker det ekonomiska underskottet Karin haft någon månad
tillbaka i tiden.
Karin förefaller inte känna sig förpliktigad att under besökssamtalets
gång mer ingående förklara varför h on är utan pengar till sin egen
försörjning. Socialarbetaren kräver heller ingen sådan förklaring utan
accepterar Karins uppgifter trots att hon i början av samtalet inte ger
någon mer utförlig redogörelse för sin situation. Socialarbetaren tycks
hänföra Karin till en klientkategori - exempelvis av typen 'halvtidsanställd med otillräckliga inkomster' - genom de upplysningar hon får i
samtalets inledande del. Dessa upplysningar kommer såväl via de uppgifter Karin skrivit på sin ansökningsblankett som de muntliga uppgifter
som socialarbetaren får fram via sina frågor. Karin lämnar dock en
längre berättelse när socialarbetaren ställer frågan "Hur har du kunnat
klara dej?". Socialarbetaren får därefter lyssna till Karins redogörelse för
hur hon lyckats överleva via privata lån och egen envishet. Bilden av en
beslutsam och självständigt handlande person växer fram i Karins
berättelse, inte som en ursäkt över den bristande ekonomin utan snarare
som ett beskrivning av de villkor som gäller i det vardagliga livet för en
enskild familj som försöker att få de knappa inkomsterna att räcka ti 11 de
egna behoven. Den skatteåterbäring som kommit familjen tillgodo har
inneburit att det löpande socialbidraget som beviljats upphört. När den
återbetalda skatten sedan tagit slut, måste en n yansökan om ekonomisk
hjälp lämnas in. Det förefaller som om Karin väntat i det längsta innan
hon kontaktat socialkontoret fö r att söka bistånd på nytt och genom att
hon dröjt med att söka hjälp på nytt har hon kommit i ett akut ekonomiskt
krisläge.
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6. 3

Studerande och flykting i väntan på studiemedel

Begäran: "Jag har ekonomiska problem och bostadsproblem"
Ali Hassan tar först kontakt med socialkontoret via den personal som är
placerad i receptionsdisken. Där blir han dock avvisad eftersom han är
nysökande (dvs inte har haft kontakt med någon handläggare på socialkontoret de senaste tre månaderna). Han hänvisas i stället att ta kontakt
via telefon genom att ringa från den telefonautomat som finns i entren till
socialkontoret (se tidigare redogörelse fö r denna 'avvisning' i kapitel 2
ovan). Ali fogar sig och ringer från telefonautomaten. Han börjar samtalet genom att presentera sin situation på följande vis: "Jag har flyttat hit
från Söderstad. Jag har ekonomiska problem och bostadsproblem" (citat
ur telefonsamtal 16; längre citat finns i exempel 10). Det är alltså en
knapphändig beskrivning Ali ger när han först berättar om varför han
begär ekonomisk hjälp. Den socialarbetare som tar emot samtalet ställer
följaktligen ett antal frågor som kan ge mer upplysningar om Alis
ekonomiska och sociala situation.
Socialarbetaren får under telefonsamtalet veta att Al i skall börja
studera och han upplyses då om att han endast kan beviljas bistånd mot
återbetalning (se exempel 12). Vid flera tiJlfällen föreslår socialarbetaren
dessutom att han skall försöka lösa sina ekonomiska problem på annat sätt
än via socialkontoret. Här är ett par exempel på de förslag som hon ger
Ali under det inledande telefonsamtalet:

Exempel 31
Ur telefonsamtal nr 16
S:

Har du talat med din skola? Du har ingen chans att få hjälp där? (24)

K:

Nej jag har studerat förut. I Söderstad har jag fått socialhjälp senast förra veckan.
(25)

((två yttranden utelämnade))
S:

Du har inte chans att låna från dina föräldrar? (28)

K:

Om det fanns möjlighet till det skulle jag inte ringa i dag (29)

Socialarbetaren bokar senare under telefonsamtalet in Ali på en av sina
egna besökstider, ger honom direktiv att fylla i ansökningsblanketten före
sitt besök samt påpekar att han måste söka studiemedel innan han kommer
till mötet på socialkontoret. I de handskrivna anteckningar socialarbetaren
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för under te lefonsamtalets gång finns efter samtalet med Ali fö ljande tre
ord nedtecknade:
Komvux.
Ali H assan
återbet.

(citat från socialarbetarens anteckningsblock från telefonsamtalet med Ali Hassan)

De ord som skrivits ner av den tjänsteman som tar emot telefonsamtalet
från Ali Hassan är relativt knapphändiga. Redan under detta stadium är
det dock tydligt att socialarbetaren ställt en preliminär ' diagnos' som
medför att 'ekonomiskt bistånd mot återbetalning' utgör den typ av hjälp
som Ali kommer att erbjudas.
Blanketten: " Mat och hyra för januari"

När Ali kommer till socialkontoret på den besökstid han få tt i samband
med telefonsamtalet har han fy ll t i de flesta uppgifter som efterfrågas för
att ansökan skall kunna bli prövad. På ansökningsblanketten har han med
ett kryss markerat att han har "flyktingstatus". Han har dessutom bl a
skrivit i vilket land han har medborgarskap, att han är inneboende h os sin
bror, att han gått på Komvux i tre veckor, men att han tidigare arbetat på
restaurang. Som svar på frågan vad han söker bistånd till har han fy llt i
"Mat o hyra för jan." (citat från ansökningblankett från klienten i samtal
16). På raden för bostadskostnad har han uppgivit att den uppgår till
tusen kronor. Under rubriken Skulder/avbetalninga r som finns på
blanketten h ar Ali emellertid inte skrivit något om den hyresskuld han
senare berättar om vid sitt besök på kontoret.
Besökssamtalet: " Det var mest för böckerna - jag har inte råd att köpa
dom själv"

Vid besökssamtalet, som äge r rum ett par dagar efter att Ali ringt ti ll
kontoret, börjar socialarbetaren med att knyta an till deras tidigare samtal
via telefon: "Just ja, du ringde till mej häromdan" (citat från besökssamta l
16). Som svar på socialarbetarens öppningsreplik forrnlerar Ali följande
redogörelse för sin situation:
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Exempel 32.
Ur besökssamtal nr 16
K:

S:

Det är så här, jag har en lägenhet en trerummare i Söderstad (S: Mm) på tvåtusen
åttahundra, och jag har litet problem med hyran nu eftersom jag ligger bakom, men
det är inte det som är problemet. Ochä nu är det så här art jag började Komvux, jag
ändrade adress, vi har inte löst det här med gamla lägenhet (problem med) dom,
men det är kanske inget .~Qffi (2)
Mm, nä« tyvärr det är ingenting som jag kan hjälpa dej med ( ... ) (3)

Ali börjar sålunda att berätta om sin hyresskuld från en lägenhet i den
stad där han bott tidigare. Han har inte skrivit något om denna hyresskuld
på ansökningblanketten och påpekar genast efter att han nämnt hyresskulden: "men det är inte det som är problemet" . Han fortsätter sin redogörelse genom att berätta att han börjat studera, men går sedan tillbaka
till berättelsen om den gamla lägenheten och att han inte kommit ur detta
problem ännu. Socialarbetaren påpekar genast att hon inte kan hjälpa till
med den hyresskuld som han fätt på sin tidigare bostadsort. Den berättelse
Ali lämnar om sig själv och sin situation ger inte någon distinkt besk1ivning av hans ekonomiska problem och orsakerna ti ll dessa. Den redogö re lse han ger först i samtalet hjälper alltså inte socialarbetaren att
formulera en 'diagnos'. Liksom i övriga samtal tar dock socialarbetaren
egna initiativ när hon formulerar ett antal utredande frågor. I samtalet
med Ali uppehål1er sig socialarbetaren kring frågorna vid ett antal ok Iara
punkter när det gäller hans bostads- och familjesituation , hans tidigare
yrkesarbete och hans just påbörjade studier.
Under samtalets gång framkommer att Ali nyligen har haft kontakt
med socialkontoret i Söderstad dvs den ort där han bott tidiga re och
socialarbetaren begär genast att få namnet på den tjänsteman han har haft
kontakt med på kontoret i Söderstad. Socialarbetaren får under sin utfrågning veta att Ali nyligen fått ekonomisk hjälp från socialkontoret i
Söderstad , men att han inte kan uppge säkert vilken tidsperiod biståndet
är avsett att täcka. Denna detalj är dock uppenbarligen av stor betydelse
och socialarbetaren säger mycket bestämt ifrån att hon inte kan lämna
några besked innan hon haft kontakt med den tjänsteman som beviljat
honom socialbidrag på hans tidigare bostadsort: "Det måste jag faktiskt ta
reda på först, innan jag kan hjälpa dej med pengar härifrån ( ... ) du kan
inte få några pengar härifrån i dag va ( ... ) utan jag måste i morgon då
ringa. Hon ((socialarbetaren i Söderstad)) arbetar mellan åtta och tolv sa
du" (citat ur besökssamtal 16).
Socialarbetaren för därefter in samtalet på de studiemedel Ali blivit
ombedd att söka innan deras möte på socialkontoret. Han bekräftar att han
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sökt studiemedel och fått beskedet att det kommer att ta tio dagar innan de
kan vara beviljade.
Socialarbetaren har efter denna utredningsfas fått ytterligare underlag
för en 'diagnos' som bekräftar att han tillhör kategorin 'person som sökt
men ännu inte beviljats studiemedel' . Socialarbetaren ger med hänsyn till
denna kategorisering fö ljande 'direktiv' som visar vilken typ av
ekonom isk hjälp Alikan komma att beviljas:

Exempel 33.
Ur besökssamtal nr 16
S:

Men då är det så att det som vi kan hjälpa dej med, det är enbart det vi kallar
akuthjälp och det är förtifem kronor om dan och det är mot återbetalning (82)

K:

Det här var mest för böckerna eftersom jag har börjat och jag har inte råd att köpa,
dom är dyra, man måste köpa dom själv (83)

Socialsekreteraren fastslå r alltså här det hon preliminärt avgjo rt re dan
vid deras tidigare telefonkontakt: att Ali enbart kan få ' akuthjälp ' och att
dessa pengar skall återbetalas när han fått de studiemedel han sökt. Hans
svar innehåller dock ny information om varför h an beh över ekonomisk
hjälp: " Det här var mest för böckerna ( ... ) dom är dyra, man måste köpa
dom själv". (Att som klient komma med nya upplysningar om och motiv
till varför pengarna beh övs så sent i samtalet stärker gissn ingsvis inte
hans a rgumentering.)

Beslutet: "En vecka akut mot återbetalning"
Redan vid det första telefonsamtalet har Ali fått tydliga besked om vilka
villkor som troligen kommer att gälla fö r det bistånd han kan beviljas
e fte rsom han samtidigt söker studiemedel. S å här fo rmule rar
socialarbetaren detta besked i telefonsamtalet: "Tyvärr beviljar vi inte
bidrag för detta. Du blir återbetalningsskydig till oss" (citat ur te lefonsamtal 16). Vi kan se att socialarbetaren genom besked av detta slag
försöker förbe reda klienten på att ett framtida beslut kan komma att vara
mindre förmånligt än vad han kanske ursprungligen hoppats. Under
besökssamtalet återupprepas dessa fo rmule ringar om att ett eventuellt
beslut om bistånd kommer att ges mot återbetalning. Sociala rbetaren kan
dock inte lämna något definitivt besked i samband med Alis besök
eftersom hon fö rst vill få möjlighet att kontakta den tjänsteman som
beviljat honom socialbidrag i Söderstad nyligen.
Beslutet om bistånd kommer således att fattas av socialarbetaren ett par
dagar efter Alis besök på konto ret och det innehåller följande utredningstext:
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Ali har föru c bcm i Söderscad och där haft kontakt med socialförvaltni ngen. Han hur
därför fått 680:- (10 jan) avsee nde att räcka till 24 /1. Han har nu sökt studielån
men ej ännu fått. Rimligt att bevilja 1 v. akut mot återbetalning.
(citat ur utredni ngstext angående sökande 16)

Socialarbetarens utredningstext är utfo rmad som en komprimerad
berättelse där de händelser som Ali rapporterat och som är relevanta fö r
bedömningen av hans socialbidragsansökning finns återgivna. Särskilt
betydelsefullt förefaller det att följande tecknats ner
h an har bott i en a nnan stad där han haft kontakt med
socialförvaltningen och fått bistånd beviljat
han har sökt studiemedel som han ännu inte fått
Med hänvisning till dessa 'fakta' som socialarbetaren valt att ta fasta på
bedöme r hon det som "Rimligt att bev ilja en vecka akut mo t
återbetalning". Alis situation har definierats och dä rmed kommit att
b eskrivas dels som 'en person som nyss fått bistånd från e n annan
kommun', dels som 'en person som sökt studiemedel'. Det förfa ller som
om etiketten 'sökt studiemedel' är mest avgörande för hur Alis ansökan
kommer att bedömas och att de mede l som beviljas ges mot krav om
återbetalning. Den besJu tsformulering som följer efter socialarbetarens
utredningstext har följande lydelse:
Ekonomiskt bistånd beviljas med 1 v. 325 :-. Biståndet är beviljat enligt §5
socialtjänstlagen och skall återbetalas
(citat från beslut angående sökande 16)

Dessutom avslås Alis begäran om ekonomiskt bistånd när det gäller hans
boendekostnad. Han är inneboende hos sin bror och sina fö räldrar och
han ha r i ansökan uppgivit att han betalar tusen kron or till dem som
ersättning. Avslaget på Al is boendekostnad formuleras i det skri vna
beslutet enligt följande:
Ansökan om bistånd till hyra S ((förkortning för namn på kommunen)) avslås, då
rätt till bistånd enlig § 6 socialtj änstlagen ej föreligger pga att Ali får bet. den när
studielånet kommer.
(citat från beslut angående sökande nr 16)

Beslutet i sin helhet innehåller sålunda de ls att bistånd mot återbeta lning
beviljas, dels att bistånd till boendekostnade n avslås. Det är alltså en
mycket liten del av de pengar som Ali begär som beviljas och vi kan a lltså
använda Alis ansökan om vi vill granska hur socialarbetaren organiserar
samtalet med en klient där negativa besked lämnas.
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Kommentarer till Ali Hassans ansökan
Ali kommer till socialkontoret för att begära hjälp till sitt uppehälle och
sin boendekostnad. I besökssamtalet nämner han även att han har en
hyresskuld från en lägenhet i den stad han just flyttat från, även om han
inte söker bistånd för denna kostnad. Han framhåller i stället senare under
besökssamtalet att han behöver pengar för att kunna köpa de böcker som
behövs för studierna han just påbörjat. Den beskrivning Ali ger på eget
initiativ när han i telefonsamtalet och senare i besökssamtalet ger en
mycket vag bild av sina ekonomiska problem och vilka händelser som
orsakat dem. Socialarbetaren får uppenbarligen ingen lättbegriplig förklaring till varför Ali står utan pengar. De problem och behov han pekar
ut ändras efter hand under samtalets gäng. Han anger olika problem
under olika delar av besökssamtalet och detta agerande riskerar att
minska trovärdi gheten i hans redogörelser. A li har inte svenska som
modersmål och han har vistats i Sverige som flykting i drygt två år.
Delvis kan det alltså vara hans språksvåri gheter (liksom hans bakgrund
från en annan kultur), som gör att han inte framställer sin berättelse i
form av ett överbl ickbart skeende. Vi kan se att bristen på en samlad och
konsistent beskrivning av hans ekonomiska svårigheter blir en nackdel för
honom när socialarbetaren under samtalets gång försöker få en uppfa ttning om hans behov av hjälp.
Alis berättelse om sina ekonomiska svårigheter förefaller inte ge några
starka motiv till hans behov av hjälp. Socialarbetaren följer dock liksom i
de övriga samtalen upp klientens redogörelse med hjälp av ett antal
frågor som rör hans tidigare lägenhet, arbete, sjukdomsperioder etc.
Denna typ av utredande frågor tillhör det mönster som de flesta av
samtalen om ekonomiskt bistånd innehåller. När det gäller Ali kan vi
dock se att frågorna och påpekandena som socialarbetaren tar upp i
samtalet är relativt perifera med tanke på prövningen av hans ansökan om
bistånd. Frågorna tycks tjäna syftet att ge socialarbetaren en all män bi Id
av hans ekonomiska och sociala situation samt att styra in samtalet på
andra områden än de pengar Ali önskar få beviljade. Socialarbetaren
förefaller v ilja ge honom goda råd om hur han på egen hand ska ll kunna
söka hjälp på annat sätt än via socialbidrag, men de kan även uppfattas
som en 'dimridå' som möjliggör att samtalet kan äga rum och ge honom
möjlighet att komma till tals utan att något större biståndsbelopp beviljas.
AJis ansökan är den enda av ansökn ingarna i föreliggande undersökning som innehåller ett avslag. Det beslut som fattas innebär att ett belopp
på drygt trehundra kronor som beviljas mot återbetalning. Avslaget på
pengar till boendekostnaden motiveras med att han "får betala den när
studielånet kommer" (del av socialarbetarens beslutsformu lering). Trots
att han få r en mycket liten del av det bistånd han begär, kan vi konstatera
att samtalet inte innehåller några tecken på öppet uttalade konflikter
mellan parterna. Samtalet genomförs lätt och snabbt på det sätt som

118

institutionella samtal att detta slag oftast gör. Hur är det då möjl igt att
ordna ett samtal med negativa besked så att mötet inte mynnar ut i en
öppen konflikt mellan K och socialarbetaren? Några av de detaljer som
tycks underlätta när det gäller att få Ali att acceptera de negativa
beskeden kan nämnas:
-

k lienten har förvarnats om att pengarna kommer att bevi ljas mot
återbetalning redan under det inledande telefonsamtalet;
socialarbetaren ger klienten goda råd och positiva uppmaningar till
andra lösningar som alternativ till ekonomisk hjälp via socialkontoret,
socialarbetaren bygger successivt under samtalets gång upp en
'diagnos' av klienten och hans situation som medför att han inte blir
berättigad att få ersättning enligt 'socialbidragsnorm' utan enbart
enligt , akutbudget, mot återbetalning.

6. 4

Egen företagare nära konkurs

Begäran: "Jag har skulder till kronofogden, de har spärrat mitt konto"
När Leif Larsson ringer till socialkontoret börjar han samtalet på
följande sätt:

Exempel 34.
Ur besökssamtal nr 13
K:

Ja mitt namn var Leif Larsson. Du kanske kommer ihåg mej. (2)

S:

Nej... (3)

K:

Du har hjälpt mej med flytt och litet matpengar. (4)

S.

Jaa. (5)

K.

Det har spruckit hela bubblan. (S. Mm) Jag hade eget. Jag hade taxirörelse. Och
jag har skulder till kronofogden. De har spärrat mitt konto på grund av skulder (6)

Av Leifs redogörelse framgår sålunda att han varit egen fö retagare , att
han haft obetalda skulder och i och med detta fått sitt bankkonto spärrat.
Därefter berättar Leif under telefonsamtalet att han har en son som skall
komma och bo hos honom under jullovet. Sonen, som är 11 år bor annars
hos fosterföräldrar. Leif redogör för pojkens hemkomst och tillägger att
han främst är orolig för att familjens pengar inte skall räcka under julen.
Socialarbetaren formulerar därefter ett antal frågor till Leif som rör hans
inkomster och möjligheter ti Il arbete. Hon ställer även en fråga som rör
hur stor hans senaste inkomst varit: ,,Din senaste lön hur mycket fick du
då?,,. Socialarbetaren tycks förutsätta att Leif fått en inkomst som är
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någorlunda jämförbar med en löne inkomst. Leif svarar att han fått åtta
tusen under den senaste månad. Av det fortsatta samtalet framkommer
dock att detta är enbart en bruttolön och att skatt och vissa andra belopp
måste tas bort från totalbeloppet.
Socialarbetaren ger under samtalet med Leif beskedet att hon kommer
att skicka en ansökningsblankett och ger honom därefter en tid för besök
en knapp vecka senare. Av samtalet framgår även att det är en av hennes
egna besökstider hon tar i anspråk för hans besök. I slulel av samtalet
uppmanar hon Leif att ta med den skrivna ansökan samt sina
lönespecifikationer och andra typer av kvitton som visar hans utgifter och
inkomster.
Via telefonsamtalet har Leif fått en möjlighet att berätta om sina

ekonomiska problem. Socialarbetaren bedömer med utgångspunkt från
hans redogörelser att han bör kunna söka ekonomiskt bistånd.

Blanketten: " Hyra, mat, diverse utgifter"
Leif har fyllt i ansökningsblanketten när han kommer till besöket hos
socialsekreteraren. I sin ansökan uppger Leif att han söker bistånd till
hyra, mat och diverse utgifter. Av de uppgifter han ger på blanketten
framgår även att han är en före detta egen företagare, att han nu är
arbetslös sedan några månader tillbaka, att han inte är med i någon
arbetslöshetskassa och därmed inte heller sökt någon arbetslöshetsersättning. Han anger dessutom att han haft kontakt med arbetsförmedlingen och fyller även i namnet på sin kontaktperson. Av ansökan
framgår vidare att Leif har skulder som han skall betala av varje månad.
Bland annat har han ett banklån på över hundratusen.

Besöket: "Jag har haft eget och kom efter litet med skatt"
Socialarbetaren inleder besökssamtalet med några frågor som gäller Le ifs
son; när pojken förväntas komma hem och hur länge han kommer att
stanna. Leif berättar att han skall hämta hem sonen dagen före ju !afton
och att han kommer att ha hand om honom under tre veckor. Socialarbetaren skriver ner de uppgifter Leif lämnar och fortsätter samtalet på
följande sätt:
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Exempel 35.
Ur besökssamtal nr 13
S:

Du va sku ja säj, var det nån . Jag kommer inte ihåg va du sa när du ringde d!L Var
det nåt problem med peng (ohörbart) ( 11)
Ja, i och med att jag har haft eget va, och kom efter litet med skatt och sånt där (S:
K:
Ja just det) så det jag har innestående och skulle fått nu 1 december (S. Mm) det har
kronofogden spärrat (S: Mm) så jag får inte ut ett öre (12)
((S skriver))
S:
Det stämmer, sa du ja. Har du fått nå annat jobb? (13)

Den berättelse som Leif lämnade i telefonsamtalet - hans obetalda skatter
och kronofogdens beslut att spärra hans bankkonto - komme r att
återupprepas i besökssamtalet. Hans berättelse kan sägas fungera som en
hjälp fö r socialsekreteraren när hon försöker återerinra sig detaljerna i
Leifs situation. De detaljer han ger om sin situation bildar underlag för
socialarbetarens 'diagnos' . Berättelsen visar dessutom att hans ekonomiska
situation är mycket akut. Han har genom beslut från kronofogden blivit
fö rsatt utan möjlighet att fö rsörja sig, eftersom de pengar har har på sitt
bankkonto inte kan disponeras. Socialarbetaren fo rtsätter att som underlag för sin 'diagnos' ställa ytterligare frågor vilka gälle r hans möjligheter
att få arbete framöver. Leif svarar att han bedömer sina möjligheterna att
få jobb goda framöver och nämner här att han häller på att avregistrera
firman och även begärt att få betala A-skatt i stället för B-skatt.
Socialarbetaren fö r anteckningar fortlöpande under samtalet med Leif
och hon gör dessutom en sammanställ ning över vilka utgifter han har haft
den senaste tiden. Hon frågar litet om lånet han betalar av. En av hennes
frågor lyder "Vad är det för typ av län du har? Du har hög ränta" varpä
Leif svarar "Ja det är ett fö retagslån som (paus) jag var tvungen att rusta
upp bilen litet grann och så där ( ... ) utgångsläget var hundrafemti tusen"
(citat ur samtal 13). Efter att ha gått igenom Leifs inkomster och utgifter
konstaterar socialarbetaren att överskottet i hans företag varit mycket lågt
unde r det senaste året:
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Exempel 36.
Ur besökssamtal nr 13
S:

Det är din intäkt alltså förtinio tusen på ett år. (K: Ja) Det är inte mycket. (71)

K:

Nej, dom säger det att jag hade varit berättigad till hjälp tidigare (skratt) men jag
ville inte gå hel s t, men nu är jag tvungen för nu s tår jag med huvet direkt i
brevlådan (72)

S:

Ja. Du kan inte få nån skattejämkning då på skatten? (73)

Socialarbetaren försöker under det fortsatta samtalet med Leif att hitta
sätt att få hans ekonomi 'på rätsida'. Möjligheten för Leif att gå över från
B- till A-skatt och därefter begära skattejämkning nämns som ett av de
första förslagen. Hon kommer även in på olika möjligheter för socialkontoret att ge Leif ekonomisk hjälp. Exempelvis frågar hon om Leif
brukar få något resebidrag från familjehemssektionen när han hämtar sin
son från familjehemmet. Leif svarar att han inte försökt få någon sådant
bidrag vid tidigare resor. Socialarbetaren går igenom hur lång resan är
och hur mycket den kan beräknas kosta och kommer därefter in på socialkontorets möjligheter att ge ekonomisk hjälp till Leif. Hennes besked
formuleras enligt följande: "Vad jag kan hjälpa dej med i dagsläget, det är
matpengar för den här månaden" och tillägger litet senare i samtalet "Jag
skriver ut matpengar till dej och pojken för december månad och sen ska
jag prata med min arbetsledare så får du utfyJinad för januari då. Oavsett
om du får jobb så får du ingen lön i a lla fall. "
Socialarbetaren fortsätter här de rutinmässigt ställda frågorna och
komme r in på frågan om Leif fått någon skatteåterbäring. "Jag ligger
efter. Inte och tänka på" svarar Leif. "Hur mycket ligger hos kronofogden då" frågar socialarbetaren. Leif svarar i allmänna ordalag "Det
har blivit en de]" och berättar även att kronofogden nyligen varit på
besök hos honom för att se om Leif har någon egendom som kan utmätas
men tillägger "Där tyckte de att de inte hittade nånting". Leif tar upp fler
obetalda räkningar. Först ett inbetalningskort för böter för en överlast,
därefter en räkning för flyttning av telefon när han bytt ti Il en mindre
hyreslägenhet, och sist en amortering på bilen och kostnad för bränsle.
Socialarbetaren säger då att hon vill prata med sin arbetsledare eftersom
hon är osäker om Leif kan få hjälp med dessa ytterligare kostnader. Leif
ställer då frågan om han inte kan få låna pengar från socialkontoret för
att betala ti I Ibaka när han får inkomster. Detta är en fråga som
socialarbetaren besvarar med en förklaring: "Det kan vi inte heller ta vet
du. För det fö rsta förutsätter det att du har inkomster och du har inget
jobb i dagsläget( ... ) så det tror jag inte, det blir nog svårt".
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Under samtalets gång skriver socialarbetaren upp vad de sist överlämnade, obetalda räkningarna gäller och tillägger återigen att hon vill
visa upp dem fö r sin arbetsledare och uppger dessutom att "hon gör
beslut i så fall, det kan inte jag göra". Socialarbetaren går därefter
igenom de siffror hon skrivit upp för att veta hur stora Leifs inkomster
och utgifter varit tidigare. När hon kommer den posten på listan som
lyder " 12.611 :- debet" ställer hon frågan "Kallar du det för ]ön eller?"
varpå Leif svarar "Nej avräkning säger vi". När siffonrn har gåtts
igenom gör socialarbetaren en uträkning av det belopp Leif kan bli
beviljad som bistånd och ger besked om vilken summa som beviljats
enligt följande: "Du, jag skriver ut ettusen etthundra förti kronor till dej i
dag". Hon fo rtsätter här samtalet med en framtidsinriktad fråga "Tror du
att du får iordning på din ekonomi sen så småningom?" Samtalet kommer
här att handla om möjligheten att fä kvar pengar för sitt uppehälle: "Du
har alltid ett existensminimum, i alla fall om du betalar efter A (skattetyp
för löntagare). Fogden kan inte ta hur mycket som helst". Socialarbetaren
frågar även litet allmän om hur mycket kontakt Leif har med sin son och
om hur sonens familjehem fungerat. Sedan övergår hon till att prata om
konkursen. Leif berätta r då att konkursen inte är klar, men han 'ställde av
allting' fö r ett par månader sedan och tillägger "Det ä r inte säkert att det
behöver bli konku rs. Det beror på hur hon kan tråckla och träsla med
skulder och sånt där ( ... ) men dom förvarna mej så vackert och sa de att
det luktar väl lite t konkurs".
En av de sista frågorna socialarbetaren ställer under besökssamtalet
gäller Leifs möjlighet att få bostadsbidrag.

Exempel 37.
Ur besökssamtal nr 13
S:

Du har inte sökt bostadsbidrag? Det får man om man har barn som hälsar på en, det
är visst ett antal dagar på år (241)

K:

Ja, jo jag sökte en gång men då fick jag avslag men så fick jag reda på efteråt att jag
kunda tagit med att Peter ((sonens förnamn)) är hemma emellanåt. Men det gjorde
inte jag. Sen har jag inte sökt om, men jag ska ta och gör det (242)

S:

Du ska få en blankett av mej, du får två stycken. Sen läser du litet på dom här
reglerna för bostadsbidrag. För små familjer är det betydligt lättare att få nu än
stora, med motiveringen att barnbidraget kommer att höjas för flerbarnsfamiljer och
då blir bostads bidraget lägre. Man satsar på småfamiljer (243)

K:

Jaha, ja jag kanske ska fylla i en sån här och skicka in den så får vi se (244)

Socialarbetaren försöker visa Leif på olika möjliga vägar att få hjälp med
levnadsomkostnaderna. Hon upplyser honom om olika bidrag och andra
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typer av förmåner man kan ta till hans behov av en grundläggande
ekonomisk trygghet. Mot slutet av samtalet får Leif dessutom veta hur
stort belopp han kan väntas få för det kommande månaden: "Då skickar
jag dej i mellandagarna kommer pengarna och de är för januari månad
( ... ). Och så sen får du besked om dom andra räkningarna." Leif avlutar
besökssamtalet med ett tack och en julhälsning: "Då ska du ha tack, får
önska en trevlig helg om vi inte ses nåt mer förut " varpå socialarbetaren
säger "Tack. Detsamma".
Under besökssamtalet har Leif berättat utförligt om sina ekonomiska
problem. Han har givit en bakgrund genom att visa att hans firma inte
givit tillräckligt med inkomster. Socialarbetaren har kunnat ge honom en
etikett av typen 'egen företagare med konkurshotad firma ' samt efter
ytterligare samtal även etiketten 'arbetssökande'. Hon har i samtalet
kunnat ställa ytterligare frågor på de punkter som varit oklara, men hon
har även unyttjat samtalet som ett tillfälle at ge Leif 'direktiv' där hon
visar v ilka olika möjligheter han har att vända ekonomin till det bättre:
annan skattetyp, möjlighet att begära existensminimum, resebidrag till
familjehemmet, möjlighet till bostadsbidrag.

Beslutet: "Akutbudget tre veckor i avvaktan på vidare utredning"
Beslutet om bistånd tas i två steg. Leif får till att börja med ett besked
unde r besökssamtalet där han beviljas 'matpengar' för de närm aste
veckorna. Socialarbetaren skrive r dessutom efter några dagar ett brev till
Leif där hon berättar om hur hennes arbetsledare ställt sig ti 11 Leifs
behov av ekonomiskt bistånd till de räkningar han har obetalda. Leif får i
brevet följande besked:
( ... ) Det enda jag kan betala för Dig är telefonflyttningen 500:- och bensinpengar
till Alby ((platsen där familjehemmet ligger)) 800:-. Socialförvaltningen kan inte
låna ut pengar. Jag har betalat in flyttkostnaden till televerket och skickat 800:- till
Dig i dag. Pengarna kommer om ca en vecka. Så får Du höra av Dig till mig efter
nyår då jag är i arbete igen.
Hälsningar och God jul från Linnea Andersson
(citat ur brev från socialarbetaren till sökande nr 13)

Socialarbetaren har alltså givit Leif besked om den del av beslutet som
fattats efter att hans besök på kontoret. Endast två av de kostnader han
uppgivit har kunnat utgöra en grund för bistånd. Att låna ut pengar som
Leif själv föreslagit har inte varit möjligt eftersom han inte har någon
inkomst som förväntas komma inom den närmaste tiden Ufr samtal 16
ovan där klienten väntar på studiemedel).
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Socialarbetaren grundar beslutet om b istånd i följande utredningstext:
Leif var egen företagare, han hade en tax irörelse. Firman är nu konkursmässig och
kronofogden har spärrat hans lön. Han betalar B-skatt och kan därför inte söka
skattejämkning. From januari 1989 ska han betala in A-skatt. Han söker nu arbete
och prognoserna är tydligen goda för honom som kan arbeta som taxichafför,
bussförare, lastbilsförare etc. Leif har en son som bor i familjehem 41.5 mil
härifrån (Alby). Pojken ska bo hos Leif under jullovet ca 3 veckor.
(citat ur socialarbetarens utredningstext angående sökande nr 13)

Socialarbetaren avger därefter att Leifs framställan gäller "hyra och
uppehälle" och formulerar beslutet enligt följande:
Ekonomiskt bistånd beviljas till akutbudget 3 veckor 900:- samt till pojken I vecka
240:- i avvaktan på vidare utredning. Telefoninsallation 500 kr och kostnad för resa
till sonen i Alby 800 kr.
(citat ur beslut angående sökande nr 13)

Till beslutet fogas dessutom en rad som anger att b iståndet är beviljat
enligt § 6 alternativt §§ 3 och 6 socialtjänstlagen och skall ej återbetalas.
Det skrifliga beslutet utgör en sammanfattning av de olika delbeslut
som fattats av socialarbetaren. De kostnader som har kunnat beaktas när
beslutet fattats nämns i positiva ordalag, medan de delar av Leifs begäran
som inte kommit att beaktas förblir onämnda i beslutet (exempelvis gäller
detta möjligheten att fä bistånd till betalning av böter). Däremot nämns
något av de negativa svaren (att socialkontoret inte kan låna honom
pengar) i det brev socialarbetaren skriver till Leif.

Kommentarer till Leif Larssons ansökan
En viktig del av socialbidragshanteringen utgörs av de rutinmässigt
ställda frågor den sökande ombedes besvara. Frågorna som socialarbetaren formulerar under besökssamtalet består av ett 'batteri' av
relativt standardiserade uttryck. Under samtalet med Leif Larsson består
dessa bl a av följande:
"När fick du din senaste lön?"
"Du har inte fått nån skattejämkning då på skatten?"
"Skatteåterbäringen, jag tänker på, har du fått det?"
"Du betalar inte fackföreningsavgift?"
(citat från samtal 13)

Frågor av detta slag har en direkt koppling till de uppgifter som skall
fyllas i på ansökningsblanketten. Det är dock uppenbart att Leif som va1it
egen företagare inte på alla punkter passar in i socialbidragssystemets
frågebatteri . Han tycks inte fått lön i samma bemärkelse som en person
som har anställning hos en arbetsgivare. Han har inte kunnat begära
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skattejämkning när han som egen företagare betalar B-skatt. Han betalar
inte någon avgift till fackförbund eller arbetslöshetskassa. Även om dessa
uppgifter kan förefalla som detaljer är de signaler om att socialbidragshanteringen som administrativt systern förutsätter löneanställning som
försörjningsfom1. För Leifs del kommer hans ansökan om ekonomiskt
bistånd att kunna prövas trots att hans 'fall' inte passar direkt in i de
administativa ramarna. Socialarbetaren lyckas tillsammans med Leif i stor
utsträckningar att transformera om hans inkomster och utgifter enligt de
kategorier som gäller för löneanställning. Det faktum att Leif uppger att
han har avsikten att börja arbeta som anställd så fort han får en möjlighet
underlättar givetvis socialarbetarens hantering av ansökan. Leif uppfyller
även det oeftergivliga kravet som föreskriver att en arbetslös bistånds-

sökande skall ha regelbunden kontakt med en handläggare på arbetsförmedlingen.
Under besökssamtalets gång ställer socialabetaren ett antal strategiskt
betydelsefulla frågor. De svar Leif ger består mestadels av fylliga
redogörelser och korta berättelser med relevant innehåll. Hans redogörelser ger äve n ett samstämmigt intryck under samtalet i dess helhet
genom att inga nya förvånande detaljer eller önskemål dyker upp under
samtalets gång Gfr besöksamtal 16 där klienten kommer med nya skäl till
sitt behov av bistånd under besökssamtalet). Socialarbetaren förefaller ha
god hjälp av Leifs redogörelser när hon försöker bringa klarhet i hans
svåröverskådliga ekonomiska situation. Dessutom har Leif vid besöket
med sig en skriftlig sammanställning över vilka utgifter han haft den
senaste tiden. Socialarbetaren antecknar under samtalets gång de detaljer
som finns på denna lista, varefter Leif även tar fram de räkningar som
ännu är obetalda. Leif får användning av sin förmåga att lämna koherenta
och överblickbara berättelser om olika detaljer i sin situation. Ha n
kompletterar sin muntliga redogörelser med skriftliga dokument som kan
ge ytterl igare detaljer om hans ekonomi. Detta besökssamtal kan
beskrivas som ett arbetspass där Leifs skrivna lista och övriga dokument
kommer att utgörs viktiga underlag för u tredningsarbetet. Under
samtalets gång producerar socialbetaren en egen jämför-bar lista som är
strukturerad enligt hennes eget behov. En jämförelse mellan
socia larbetarens skrivna lista och det besökssamtal som utspelar sig
mellan parterna visar att detaljerna i utredningsarbetet följer en liknande
ordning. Om vi däremot granskar den skrivn a utrednings- och
beslutstexten som författats av socialarbetaren, kan vi se att detaljerna,
vilka visserligen är till stor del hämtade från besökssamtalet, nu är
redigerade i en ny ordningsföljd. Det som socialsekreteraren i
utrednings- och beslutstext skriver om Leifs ekonomiska situation är
uppenbarligen hennes egen berättelse om Leifs behov av bistånd (jfr
Spencer, 1988; Torode, 1989). Klientens redogörelse för omständigheterna kring behov av bistånd kommer att utformas med situationen som

126

utgångspunkt medan socialarbetaren
fokusera på personen som begär hjälp.

6. 5

sm framställning tenderar att

Sammanfattning och jämförelser

När Karin Karlsson, Ali Hassan och Leif Larsson tar kontakt med
socialkontoret är de alla i stort behov av ekonomisk hjälp. A Ila tre
sökande framställer s in situation så att de behöver ekonomisk hjälp
omgående. Samtliga har dessutom ansökt om bistånd vid tidigare tillfällen
även om de vid det dokumenterade tillfället betraktas som 'nybesök' i
administrativ bemärkelse . Utfallet av deras begäran om hjälp kommer
dock att resultera i att olika belopp beviljas dem och skillnaderna i de
beviljade beloppen är stora. Hur kan då deras situation resultera i så olika
bedömningar? Vi har ovan i grova drag kunnat se hur det går till när
tjänstemannen på socialkontoret avgör vem som skall få ekonomiskt
bistånd och hur mycket den sökande i så fall är berättigad ti ll. De
analyser som genomförts inom föreliggande studie visar att de avgöranden som fattas i hög grad tycks vara kopplade till den 'd iagnos' som
ställs, dvs till vi lken klientkategori den sökande förs. Det är först när en
klients kategoritillhörighet bestämts som övriga 'fakta' om en viss klient i
form av siffror över inkomster och utgifter tycks få omedelbar relevans
för att avgöra vilket belopp som skall beviljas. För att siffrorna skall ha
en betydelse vid bedömningen av ansökan måste således den sökande och
dennes situation definieras. Betydelsen av denna definie ring kan i de ovan
beskrivna ansökningarna sammanfattas enligt följande:
Karin presenterar sig själv som en person som tidigare haft löpande
bidrag och nu ånyo behöver ekonomisk hjälp. Hennes ekonomiska
situation kan sägas 'passa in' i socialko ntorets hante ring av biståndssökande. Karins problem med ekonomin kan förklaras av att hon enbart
arbetar halvtid. Hon får därmed för låg inkomst för att kunna försörja sig
och sina två barn. Socialarbetaren kan alltså definiera henne som 'en
person med för låg inkomst på grund av halvtidsarbete'. Det ekonomiska
bistånd som hon beviljas kan därmed faststä llas med hänsyn till
konsumentve rkets beräkningar av hushållsbudget och det ti Uskott av
pengar hon förefaller behöva benämns 'underskott '. Samtidigt som Karin
blir beviljad bistånd , ställs det dock uttalade k rav på henne att hon skal I
söka ett nytt arbete där hon kan få mer än halvtidsanstä llning så att hon i
framtiden kan bli självförsörjande.
När Ali Hassan tar kontakt med sociaJkontoret nämner han fl era ol ika
problem och orsaker till behovet av ekonomisk hjälp. Ali berättar unde r
kontakterna med socialarbetaren att han har (1) ekonomiska problem, (2)
bostadsproblem, (3) en hyresskuld samt (4) behov av pengar till sin
studielitteratur. Socialarbetaren finner dock under sin utredning av Alis
ekonomiska situation att han söker studiemedel som han ännu inte fått
samt att han nyligen fått ekonomiskt bistånd från den kommun han
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tidigare va rit bosatt i. Ali blir noga granskad och får unde r besökssamta1et inga löfte n om bistånd. Han kommer att definie ras som 'en
person som sökt men ännu ej fått studiemedel'. Därmed tillhör han en
kategori som endast brukar beviljas bistånd mot återbetalning. De pengar
han får skall således återbetalas till socialkontoret när hans studiemedel
beviljats. Alis situation kommer inte att föras till samma kategori som
Karins, vilket bland annat innebär att hans eventuella 'underskott' inte
nämns i socialbidragsprövningen. De pengar han slutligen bl ir bevi ljad
utgörs i stället av lägsta belopp (s k akutbudget/matpengar) och är enbart
reglerad i förhållande till det antal dagar biståndet är avsett att täcka. Han
får dessutom avslag på sin framställan om ekonomisk hjälp för sin
hyreskostnad.
Le if presenterar sig genom att nämna att han fått hjälp från socialkontoret till flyttkostnader och mat vid tidigare tillfälle. Att defi niera
Leifs situation inom ramen för socia1bidragssystemet är dock inte en
enkel procedur eftersom hans bakgrund som egen företaga re inte passar
in i de kategorie r socialarbe tarna brukar använda n är de be dömer
människors behov av hjälp. Leifs ekonomiska situation kan dock bli
föremål för granskning genom att hans uppgifter till viss del tra nsformeras om till de gängse koderna använda i bidragshantering. Sådan
transfo rmeri ng av de individuella tillgå ngarna, utgifte rna o ch
livsvillkoren, tycks alltid vara nödvändiga när en ansökan skall hanteras
fram till beslut. I Leifs fall kräver dock transforrneringe n omfattande
insatser och ett flertal arbetsmoment från socialarbetarens sida liksom ett
aktivt deltagande från den sökande . Exempel på en sådan transformering
äger rum när vissa av de ekonomiska transaktioner Leif haft inom sin
firm a kommer att betraktas som löneinkomster. Denna typ av transformering genomförs ' framgångsrikt' under den samarbe tsinriktade
dialog som äger rum mellan Leif och socialarbetaren. Transforme ringen
stöds förutom av blanketten i detta samtal äve n av andra sk riftliga
uppgifter Leif ställt samman över sina inkomster, utgifte r och skulder.
Han ger genom sina muntliga redogörelser kombinerat med de skriftliga
sammanstä llningarna fylliga underlag som socialarbetaren kan anv~inda
för sin bedömning. Leif får unde r och efter besökssamtalet ett pos itivt
utfall på sin begäran om hjälp även om många av de utgiftsposter han
nämne r inte i sig kommer att betraktas som grun d fö r beslutet om
bistånd.
De tre personer som skildrats ovan får alla ett till någon del positivt
utfall på sin begäran om hjälp. Störst blir utfallet för Ka rin, som få r
tillde lning enligt hushållsbudget. Kraven på att hon ska Il ändra sin
arbetstid är dock starka. Minst blir utfallet för Ali. Den hjälp han får blir
e ndast några hundralappar för vilka han dess utom blir åte rbeta lningsskyldig. Leif får under en första period de t lägre beloppet (s k akutbudget/matpengar) fö r att klara levn adsomkostnadema under julhelgen.
Han har samtidigt som sin identitet som f d egen företaga re även funnits
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tillhöra kategorin 'arbetslös, men aktivt arbetssökande' och få r den
kommande månaden ett högre belopp enligt socialbidragsno rm. Le if
frågar själv efter möjligheten att få bistånd i form av 'lån' Ufr de återbetalningskrav som föreskrivs sökande nr 16 ovan) men socialarbetaren
anser att det är ett omöjligt alternativ eftersom Leif inte har några inkomster att vänta inom en snar framtid.
Skillnaden i bedömningar av de tre ansökningarna liksom beloppet som
kommer att beslutas fö r var och en bestäms som framgått ovan sålunda
inte enbart av de sökandes inkomster och utgifter. Av avgörande
betydelse är däremot inom vi lken klientkategori den sökande räknas. De
tre sökandes situation definieras uppenbarligen på olika sätt och detta
kommer även att leda till olika typer av beslut.
Avslutningsvis kan dock även ett gemensamt drag i de tre samtalen
nämnas, nämligen socialarbetarnas aktiva försök att genom olika typer av
'goda råd' visa respektive klient olika sätt att få bättre ekonomi. De
förslag som nämns kan bestå av följande: utökad arbetstid, andra typer av
bidrag (bostadsbidrag etc), möjlighet till skattejämkning. Socialarbetaren
kan även i kontakten med klienten föreslå vissa möjligheter att bevi lja
medel från socialtjäns ten som klienten inte själv tycks ha tänkt på t ex
möj ligheten att få dispens från barnomsorgsavgiften resp att få bistånd
för resor till och från barnets familjehem. Socialarbetaren blir på så sätt i
samtalet med den biståndssökande säväl klientens rådgivare och 'advokat'
som hans eller he nnes 'domare', dvs den som avgö r till vilket kl ientkategori den sökande skall räknas och därmed vilken status han eller hon
bör h a som biståndstagare.
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Kapitel 7

AVSLUTNING
Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att skildra
medborgares kontakter med ' det offentliga'. Den kontaktsituation som
belyses i studien består av mötet mellan socialarbetare och de människor
som ansöker om ekonomiskt bistånd inom ramen för socialtj änstens
organisation. Med hjälp av empiriska data insamlade på några socialkontor har jag följt de sökande från deras första kontakt med socialtjänsten till dess beslut om bistånd fattats. Vilken bild får vi av 'mötet
mellan medborgare och stat' efter att ha tagit del av dessa möten mellan
medborgare och tjänstemän? Vilka specifika kommunikativa mönster är
det som återkomme r i de möten som ingår i hanteringen av socialbidragsansökningar? Kan de studerade mötena sägas ha någon likhet med tidigare
epokers sätt att ta hand om medborgare som söke r hjälp från 'det allmänna' för att klara sin försörjning? För att besvara dessa och nä raliggande frågor kommer jag här att ge några avslutande kommentarer till
studiens huvudresultat.
Den första fråga jag skall försöka belysa gäller hur hanteringen av
människors begäran om ekonomiskt bistånd är organiserad, hur ett privat
problem - den enskildes brist på pengar - kan tas emot och transforme ras
till ett 'ärende' i de termer som organisationen kan godta för att detta
senare skall kunna leda fram till någon form av beslut. I den beskrivning
som givits av biståndshanteringen i föregående kapitel visas hur mötet
med de biståndssökande byggs upp via olika typer av fasta rutiner. Jag
skall här ge en beskrivning av de allmänna principerna för dessa rutine r
som utgör de administrativa och dä rmed också de kommunikativa
ramarna för socialkontorets möte med allmänheten.

7 .1

Socialbidragshandläggningen som
administrativ praktik

De personer som ansöker om socialbidrag måste inledningsvis föra fram
sitt behov av hjälp via telefon. En biståndssökande kan i ett sådant
inledande telefonsamtal beskriva sin situation på följande sätt: "Jag har så
dåligt med pengar. Jag har mammaledigt och har bara sexti kronor om
dagen" (telefonsamtal 7). En sådan telefonkontakt utgör början på en
serie av samtal där den sökandes situation efter hand kan definieras och
förses med etiketten "underskott" (utredningstext från ärende 7). Den
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abstrakta termen ' unde rskott', som har en annan status än det vardagliga
uttrycket 'jag har så dåligt med pengar', kommer att kunna användas som
en formellt accepterad motivering som innebär möjlighet att bev ilja
klie nten socialbidrag. Att från benämningen ' dåligt med pengar' komma
till etiketten 'underskott' kräver dock att vissa steg i socialkontorets handläggningsgång följs. För att kunna fatta ett beslut är det nödvändigt att
den sökandes sociala och ekonomiska situation beskri vs. Vilka redskap
och metoder används för att åstadkomma dessa beskrivningar och hur
används de tillgängliga redskapen i mötet med den sökande?
I studien kan vi se hur den enskildes begäran om hjälp tas emot av
socialkontorets tjänstemän. De upplysningar de biståndssökande ger om
sin ekonomiska situation tas till stor del fram i interaktionen mellan
medborgare och tjänsteman. Under samtalen används olika former av
texter, procedurer och återkommande handlings- och kommunikationsmönster - blanketter, skrivna uppgifter, checklistor och sifferberäkningar
kompletterade av muntliga redogörelser - som finns utarbetade inom
socialkontorets praxis. Dessa redskap och hjälpmedel är uppenbarligen
inte den enskilde tjänstemannens 'egendom', utan de finns tillgänglig via
hans elle r hennes knytning till socialkontoret och dess specifika myndighetskultur.
Ett redskap som klienten i gengäld har till sitt förfogande består av de
redogörelser han eller hon kan lämna om sin situation. Vi har i de analyserade samtalen sett att klienternas berättelser bildar underlag till de
beslutstexter som finns återgivna i socialarbetarnas skrivna beslut (se
ovan kapitel 4 och 5, samt avnsitt 6.4). Socialarbetaren nyttjar alltså
klientens utsagor om sin situation (vilka ofta utformas enligt en tradition
av muntligt berättande) som en del i de strukturerade rutiner som ingår i
hanteringen av ansökningarna. Blankettrutinerna förfaller dock vara det
överordnade mönstret och berättelseavsnitten fogas in när och pä det sätt
blankettgenomgången tillåter (se exempel 18 ovan).
För att blanketten skall bli ifylld krävs oftast hjälp från socialarbetaren
och dennes yrkeskunnande. Att lita till att en biståndssökande helt på egen
hand kan fylla i de uppgifter som krävs är som regel inte möjligt. Detta
kan fö rklaras av att klienten inte vet i vilket sammanhang de efterfrågade
uppgifterna är tänkta att användas Ufr Zimmerman, 1969). För att redskapen skall kunna utnyttjas och vara en hjälp vid bedömningen av en
biståndsansökan krävs sålunda oftast en form av 'expertkunskap' så att
frågorna och procedure rna klaras av i en viss bestämd ordning. Utan
blanketterna och andra skriftliga dokument kan dock yrkeskompetensen
ibland framstå som otillräcklig för att ett ärende skall kunna formuleras
och ett beslut kunna fattas.
De olika typerna av redskap tjänstemannen har till sitt förfogande får
således en central betydelse inte ba ra i det interna arbetet på socialkontoret utan uppenbarligen även för vad som kommer att hända i mötet
med medborgaren. Via blankettens frågestruktur ges interaktionen med
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den biståndssökande de obligatoriska inslagen i kontakten. Det är dessutom inte svårt att motivera de sökande att svara på frågor som återfinns
i de texter som kallas 'ansökningsblankett'. Genom blanketten blir det
därutöver uppenbart att tjänstemannen inte själv bär ansvaret för vilka
uppgifter som måste lämnas. Frågornas ursprung i en institution avpersonaljserar dem och såväl socialarbetare som klient uppfattas agera
under kommunikativa villkor som de inte kontrollerar. Uppgifterna som
krävs finns tydligt angivna på blanketten. De frågor som ingår här
kommer att framstå som organisationens nödvändiga underlag för den
fortsatta hanteringen av den inlämnade ansökan. Blanketten blir en
inflytelserik 'dirigent' som har inflytande på såväl tjänstemannen som
medborgaren när de skall ge tolkningar åt sina respektive 'roller' under
besökssamtalet. De texter som givits en status att finnas med på en
ansökningsblankett, och som därmed kommer att användas i mötet med
medborgaren, får även makt över hur själva situationen kommer att
utformas. Visserligen tillåts individuella variationer i samtalen, men vissa
mycket fasta och rutiniserade inslag som härstammar från blanketten
dominerar och får ofta ett mycket avgörande inflytandet över
interaktionen genom att de förser samtalen såväl med en viss fasstruktur
och genom att de föreskriver samtalens innehåll (jfr avsnitt 4.2 och
blankettens centrala ställning i besökssamtalen).
De samtal som undersökts inom studiens ram innehåller jämförelsevis
få tillfällen där konflikter uppstår. Detta samförstånd kan sägas bottna i
att de två parter som möts - socialarbetaren och den biståndssökande tycks ha en gemensam syn på vad detta möte går ut på, vad samtalen de
deltar i skall handla om, hur kontakten skall förlöpa och vad den bör leda
fram till (jfr begreppet verksamhetsspråk, som introducerats ovan i
avsnitt 1.4 och sambandet mellan aktivitetstyp och kommunikativa
mönster). Genom att en första 'gallring' sker av de sökande i samband
med det inledande telefonsamtalet, där tid för ett personligt besökssamtal
bokas, beviljas en mycket stor andel av de sökande som går vidare i
processen bistånd (jfr 'dörrvakt' som företeelse beskrivet i avsnitt 2.4).
Hanteringen av socialbidragsansökningar byggs upp kring de olika typer
av rutiner som används och som innebär en successiv definiering av den
sökandes situation (en kontextbestämning där ramarna anges) samt ett
fastställande av de detaljupplysningar som har relevans för ansökan om
bistånd (uppgifter om den sökandes inkomster, utgifter etc).
Organisationer av detta slag har i tidigare forskning betecknats med
termen 'gräsrotsbyråkrati' (se ovan avsnitt 1.4). I detta sammanhang kan
påpekas att begreppet byråkrati här används som en organisationsteoretisk
beteckning och således inte är avsett att ge en värdering av den verksamhet som bedrivs. Det är i stället nyttjat för att bland annat visa vilka
organisatoriska principer som råder när medborgarens förfrågan
processas fram till beslut. När den enskilda medborgaren tas emot inom
ramen för en byråkratiskt organiserad verksamhet är endast vissa
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aspekter av individens situation av intresse. En avgränsning av vad som
anses vara relevant att ta upp om den enskilda personen görs och dessa
uppgifter finns specificerade i de texter som organisationen utformat för
att användas i handläggningsarbetet Ufr blankettens betydelse beskrivet
ovan samt i kapitel 3 och 4). Av stor betydelse är här det arbetssätt som
innehåller rutiner att skilja 'normalfall' från 'undantag' . Genom att de
sökande redan från den inledande kontakten kategoriseras enligt vissa
kriterier. kan organisationen spara in en begränsad resurs; tjänstemännens
tid. Med hjälp av den arbetsrutin som föreskriver hur de 'enkla' fallen
skall hanteras, kan mer tid avsättas för 'undantagen', exempelvis de som
kräver samråd med kollegor (vilket ibland innebär att ärendena slussas
vidare till 'ekonomigrupp', se Kullberg, 1992). Någon form av hänsynstagande till de individuella livsvillkoren förefaller dock alltid vara nödvändlig när det gäller handläggningen av socialbidrag. De 'fall' som ingår
i föreliggande studie tyder på att ingen bedömning av socialbidragsansökningar är enkel där vissa givna upplysningar om en sökande alltid
resulterar i ett förutsägbart beslut.
Socialbidragshandläggningen är således att betrakta som ett komplext
arbete där vissa i förväg uppställda klientkategorier kan användas, men
där det dessutom krävs att en beskrivning av varje enskild sökandes
situation görs. Det är via en beskrivning av situationen för den sökande
som de enskilda upplysningarna om inkomster, utgifter osv kan bli
underlag för bedömning. Behov av en beskrivning av 'sammanhang' är
särskilt tydlig i de dokumenterade telefonsamtalen som analyserats (se
kapitel 2). Den socialarbetare som tar emot förfrågningar från nya
sökande nöjer sig inte med att få veta att den som ringer är i behov av
'ekonomisk komplettering' för att en ansökningsblankett skall skickas och
en eventuell besökstid skall bokas Ufr exempel 6). En mer ingående
beskrivning av den sökandes situation begärs redan vid den inledande
kontakten och kompletteras ytterligare i de fortsatta samtalen mellan
medborgare och tjänsteman.
Hanteringen av människors ansökningar om ekonomiskt bistånd uppvisar många likheter med andra verksamheter där människors begäran
om hjälp eller service sköts via vissa administrativa rutiner. Vad är då
specifikt för det sociala arbetet och den tradition inom vilken dagens
socialtjänst arbetar? Kan vi se 'spår' exempelvis av forna dagars fattigvårdssystem i den typ av interaktion mellan biståndssökande och socialarbetare som beskrivits inom föreliggande studie? För att belysa frågor
av detta slag skall jag här ta upp något om tidigare former av hjälp som
givits till enskilda personer. Kan vi se att dagens system för bistånd
skiljer eller att det även på några sätt ändå kan sägas likna de tidigare?
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7. 2

Kontinuitet - moral - dilemman

Om vi ser tillbaka på de tidigare fo rmer av social hjälpverksamhet som
utgör föregångare till våra dagars socialbidragshantering, kan vi iaktta att
andra mönster för arbetet med att bedöma ansökningar om ekonomisk
hjälp varit dominerande. Starka (och öppet uttryckta) inslag av moraliskt
grundade ställningstaganden har fiörekommit under tidigare pe rioder.
Exempelvis har man förr haft en skiljelinje mellan kategorie rna 'frivilligt
fattiga' - dvs lata eller moraliskt fördärvade personer - och 'ofrivilligt
fattiga' - exempelvis gamla, sjuka, arbetsoförmögna eller små barn Ufr
Hyden 1988, ss 106-107, se även avsnitt 1.2 ovan). De 'ofrivilligt' fattiga
skulle enligt denna indelning ges ekonomisk hjälp, medan de 'frivi11igt'
fattigas hjälpbehov inte skulle beaktas. Med denna typ av etikettering
redovisas öppet kopplingen till den typ av arbetsmoral som samhället
önskade upprätthålla.
En förändring av den sociala hjälpverksamheten har uppenbarli gen
skett sedan de ovan citerade uttrycken 'frivilligt' resp 'ofrivilligt' fattiga
användes som grund för att ge människor bifall eller avslag på deras ansökningar om bistånd. En sortering av de personer som ansöker om hjälp
sker dock fortfarande när socialkontoret tar emot samtal från personer
som önskar ekonomiskt bistånd. Öppet värderande omdömen från socialarbetarens sida är dock ovanliga i de samtal som ingår i föreliggande
undersökning (några exempel på moraliska omdömen finns dock i avsnitt
4.3 ovan). Principen om ett snabbt och konfliktfritt genomfört besökssamtal förefaller vara ett överordnat mål för socialarbetaren vid mötet
med den enskilde klienten Ufr Olin Lauritzen, 1990, ss 130-131 som
innehåller ett avsnitt om "Vänlighet och kontroll" inom institutionellt
organiserad mödra- och barnavård). De ställningstaganden och avgöranden som sker när beslutet växer fram under och efter besökssamtalet grundas i en typ av etikettering som görs med hjälp av relativt
neutrala termer och begrepp. Tanken att den som behöver hjälp på grund
av egen förskyllan skall ha svårare att få bistånd tycks dock leva kvar dolt
under ytan på flera av de etiketter som är kopplade till det lägre beloppet
'matpengar'. I denna kategori hamnar exempelvis personer som 'har sagt
upp sig själv från sitt arbete' eller som har 'blivit av med plånboken ' . I
kategorin hjälpbehövande utan egen förskyllan hör däremot de som gör
tydliga försök att erhålla ett arbete - dvs har aktiv kontakt med en
handläggare på arbetsförmedlingen för att få anställning och egna inkomster - och med denna etikett ges den sökande ett högre ersättningsbelopp motsvarande konsumentverkets riktlinjer för levnadsomkostnader.
Dessa värderingar av de biståndssökande görs dock oftast implicit genom
att abstrakta etiketter används. En redovisning av de normer och
värderingar som utgör grunden för b eslutet behöver inte lämnas. Vi kan
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påstå att ett öppet moraliserande i viss mån har bytts ut mot ett me r
förtäckt.
Det är snarast oftare från klienterna som olika typer av uttalanden med
moraliserande innehåll i mer 'ocensurerade' former tycks förekomma (se
exemplen i kapitel 4 ovan) under samtalet med socialarbetaren. Dessa
citat indikerar att 'vanliga människor' (inklusive de som själva söker
bistånd) är mer öppet negativa mot biståndstagare än vad gruppen socialarbetare förefaller vara. För socialarbetarnas det finns dock tillfällen när
värderingarna av de biståndssökande uttrycks och redovisas mer öppet än
vad som är fa1let i mötet med klienten. Exempelvis kan detta ske när
socialarbetaren rådgör med sina kollegor och överordnade om vilka
beslut som fattas (jfr Pithouse & Atkinson, 1988 som beskriver samta l
mellan socialarbetare och överordnad). I en nyligen genomförd studie av
sammanträden i 'ekonomigrupp' (Kullberg, 1992) där socialarbetarens
beskrivningar och omdömen om de biståndssökande analyserats, visas hur
värderande beskrivningar och omdömen som gäller de sökande och deras
sociala och ekonomiska situation förekommer när de socia lbidragssökande och deras ansökningar presenteras. I det egna arbetskollektivet
tycks socialarbetaren sålunda vara mer benägen att värdera den sökande
och hans eller hennes behov av hjälp än vad som är fallet i mötet med den
enskilde klienten.
Vad är specifikt och vad är generellt i det som dokumenterats inom
studiens ram? Ovan har socialbidragets koppling till människors
moraliska värderingar beskrivits och förklarats bl a genom dess ursprung
i fattigvården och de moraluppfattningar som existerat relativt öppet i
dessa tidigare sätt att hantera bistånd till fattiga. Denna moraliska
dimension kan vara en anledning till att hanteringen av ekonom iskt
bistånd som den är utformad i dag omgärdas av en mer strikt sekretess än
vad som är fallet vid många andra typer av administrativa rutiner. Den
som ansöker om ekonomiskt bistånd kan alltså komma att behöva förklara
sitt behov av hjälp mer ingående än vad som är fallet när andra typer av
bidrag administreras (jfr exempelvis hanteringen av sjukpenning, föräldrapenning vilka inte förknippas med moraliska värderingar på samma
sätt som socialbidrag).
Människor som tar kontakt med socialkontoret för att ansöka om
ekonomiskt bistånd har ofta väntat en tid innan de ansöker om bistånd.
Det förefaller som om den sökande ofta både vill och inte vill söka
bistånd. Den sökande kan förefalla vara i akut behov av pengar men vill
samtidigt ändå inte riskera att få stämpeln 'socialbidragstagare' Ufr
Spicker, 1984). Vi kan säga att den person som står i valet att ta en
kontakt med socialkontoret och begära hjälp upplever ett dilemma där två
konflikterande krav gör sig påminda. Dilemmat kan sägas bestå av att en
och samma handling - att söka bistånd - är både önskad och oönskad.
Vilka möjligheter har då klienten att under samtalet med socialarbetaren
hitta en väg bort från dessa motstridiga krav? De berättelser och redo-
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görelser många klienter ger om sin ekonomiska situation används ofta av
dessa sökande när de försöker ge en acceptabel bild av sig själva 'trots' att
de söker ekonomiskt bistånd. Genom att exempelvis berätta om orsakerna
till behovet av hjälp kan den biståndssökande framställa sig själv som en
person i behov av ekonomisk hjälp, men ändå kapabel att senare klara sin
ekonomi på egen hand.
Det är dock inte enbart den sökande som står inför motsägelsefulla
krav och önskemål i de möten som äger rum inom socialbidragshandläggningens ram. Socialarbetaren har också ett antal motstridiga krav i sin
yrkesutövning. Dels bör han eller hon inte bevilja klienterna bistånd i
alltför hög omfattning, eftersom det tär på socialtjänstens knappa
resurser, dels måste han eller hon följa socialtjänstlagen som säger att
kommunen har det yttersta ansvaret för de enskilda människornas
försörjning Ufr Socialtjänstlagen, se appendix 4, samt Socialstyrelsen,
1985). Socialarbetare n måste alltså sträva efter att hjälpa de biståndssökande som befinner sig i ekonomisk kris, men hon skall ändå inte betala
ut för mycket pengar. Att vilja hjälpa, men att samtidigt hitta vägar att
spara på det allmännas resurser, är följaktligen ett av socialarbetarens
tydliga dilemman. Att ge goda råd till de sökande som berör hur de skall
komma ur sina ekonomiska svårigheter samtidigt som viss ekonomisk
hjälp beviljas är ett sätt för socialarbetaren att lösa detta dilemma. Att på
något enkelt sätt försöka sortera de sökande i en kategori som leder till att
'matpengar' utbetalas i stället för 'socialbidragsnorm ' enligt hushållsbudget utgör ett annat sätt att ge hjälp samtidigt som detta förfarande
innebär att ett maximalt belopp inte behöver utbetalas. Denna kategorisering blir möjlig genom att olika former av 'typifieringar' används vid
hanteringen av de sökande Ufr bland annat avsnitten 2.4 och 4.2 ovan).

7 .3

Avslutande kommentarer till studiens uppläggning och resultat

Resultaten av föreliggande studie ger en bild av hur människors möte
med en offentlig institution kan gestalta sig. Analyserna grundas dock på
ett relativt begränsat antal 'fall' som i gengäld har skiJdrats på ett mycket
detaljerat sätt. Det begränsade urval av biståndssökande och socialarbetare
som ingår i studien gör att de analyser som redovisas inte utan vidare kan
generaliseras till alla aktuella situationer och personer. De socialkontor
som valts att ingå i studien har givetvis sina speciella rutiner och arbetssätt. På andra kontor kan arbetet organiseras annorlunda, vilket rimligen
innebär att mötet med medborgarna blir utformat på de lvis annat sätt.
Som påpekades i inledningskapitlet är alla de tre kontoren som ingår i
studien b elägna i medelstora svenska städer. Jag har alltså ingen
dokumentation av hur möten mellan socialarbetare och klienter i storstad
eller glesbygd kan te sig. En jämförelse med data insamlad i en liknande
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studie genomförd i storstad (Hyden, 1988; Fredin, 1992) har dock varit
möjligt att göra. Resultaten av dessa jämförelser tycks visa på att de
grundläggande strukturerna i hanteringen av de sökande så som de
dokumenterats på dessa socialkontor i storstad till stor del förefaller likna
dem som beskrivits inom ramen för föreliggande studie. Denna likhet
gäller exempelvis fas- och ämnesindelningen av besökssamtalet samt den
grundläggande interaktionsstrukturen (exempelvis mönster för frågor,
svar, redogörelser etc). I studien av Hyden (1988) framhålls även
blankettens dominerande ställning i mötet mellan socialarbetare och
klienter, vilket stödjer de resultat som redovisats ovan beträffande
texternas betydelse som stöd för arbetsrutinernas fortlevnad Ufr även
Gerhard 1989, s 222).
De sökande som ingår i föreliggande studie är samtliga från socialkontorets sida definierade som 'nybesök'. Vad som händer när de biståndssökande kommer på ett 'återbesök' är alltså inte beskrivet i min
studie. Att koncentrera studien på nybesök har inneburit att jag har
kunnat skildra hela händelseförloppet från första kontakt till beslut. Att
följa biståndssökandes kontakter under längre tid än de dagar/veckor
(eller i några få fall månader) jag följt de sökande som deltar i föreliggande studie skulle gissningsvis vara svårgenomförbart såväl forskningsetiskt som praktiskt. Det är dock rimligt att anta att samtal med
personer som kommer på 'återbesök' har en delvis annan uppläggning när
det gäller vad samtalen kommer att handla om och hur dessa genomförs.
Med tanke på att jag önskar följa ärenden 'från problem till beslut' ger
dock just 'nybesök' en möjlighet att se såväl klientens egen inledande
beskrivning av sin situation och behov av hjälp som att sedan följa den
successiva transformationen av ärendet under de olika leden av handläggningsförfarandet. Vid ett 'återbesök' är däremot rimligen en större del av
problemen underförstådda och formuleras därför inte explicit av den
sökande. Det är inte heller säkert att några beslut kommer att fattas vid
ett sådant möte, eftersom det ibland kan räcka att tidigare avgöranden
forts ätter att gälla.
Trots de ovan nämnda begränsningarna beskrivs i den redovisade
studien fenomen som bör antas vara allmängiltiga. Att enskilda medborgare tar kontakt med en myndighet eller organisation via telefon utgör
en vanlig början på ett 'ärende' i många olika typer av verksamheter.
Telefonen används ofta när någon vill få kontakt exempelvis med
personalen på en vårdcentral eller när försäkringskassan skall kontaktas
om ändrad sjukpenning eller när en enskild person skall göra en sjukanmälan. Dessa kontakter innehåller samtal som har vissa strukturella
likheter med de telefonsamtal som beskrivits i kapitel 2. Telefonkontakter
av denna typ leder även ofta fram till att en blankett skickas hem till den
som ringer (blankett används tex inom försäkringskassan för att möjliggöra en underskrift när någon gjort en sjukanmälan via telefon). Andra
telefonkontakter leder däremot enbart till ett personligt besök (så är
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exempelvis oftast fallet när en tid hos läkaren bokas). Ett personligt besök
kan då ha en liknande struktur som besöket på socialkontoret när det
gäller vem som frågar och vem som svarar, i vilken fas medborgaren
skall vara mer aktiv och berätta om sin situation och när organisationens
företrädare skall ge direktiv om den fortsatta kontakten. Personliga besök
hos myndigheter och offentliga organisationer dokumenteras som regel i
form av journaler, register eller akter, vilka registrerar några av de
iakttagelser som gjorts eller beslut som fattats i samband med medborgarens besök (exempelvis har sjukvården sina patientjournaler och
försäkringskassan sina datorbaserade register). Vissa grundläggande
egenskaper i den enskildes möte med myndigheter har vi kunnat få
beskrivna genom studien av socialbidragshanteringen. Det är de generella
och grundläggande mönstren vi kan känna igen - de olika mötestyperna
och deras uppbyggnad - medan andra detaljer är beroende av just den
variant av myndighetskultur vi befinner oss i. Genom att föreliggande
studie haft som syfte att beskriva de vanliga och vardagliga händelserna
som äger rum i mötet mellan medborgare och tjänstemän kan vi trots
undersökningens begränsade omfattning hitta mönster vilka vi kan nyttja
som beskrivningar av generella företeelser.
Möten mellan enskilda personer och tjänstemän förefaller att i det
svenska samhället genomföras i en jämförelsevis informell ton och inom
ramen för ett vardagligt språk. Få organisationsspecifika begrepp
används, som hindrar de människor som begär hjälp från att förstå de
upplysningar som lämnas eller vilka åtgärder som skall vidtas. Däremot
är de administrativa systemen ofta så utformade att de innehåller fasta
rutiner som bestämmer när och hur kontakten mellan medborgare och
tjänstemän tillåts äga rum. Det är oftast inte möjligt för en enskild person
att kringgå de föreskrifter i form av telefontimmar och besökstider som
ställts upp inom den organisation som kontaktas. (Dessa rutiner är dock
uppenbarligen viktiga för att myndigheten skall kunna klara en snabb
hantering av många människors förfrågningar och begäran om hjälp, jfr
Lipsky, 1980). Idag finns dock bara en mycket begränsad forskning som
belyser hur kontakterna mellan enskilda hjälpsökande och tjänstemän
formas med tanke på att dessa samtal oftast sker via telefon. Den
internationella forskning som finns om telefonmedierad kommunikation
mellan enskilda och tjänstemän (t ex Whalen, Zimmerman & Whalen,
1988) bör följas upp med studier genomförda även i det svenska
samhället. De beskrivningar av människors kontakter med myndigheter
via telefon som redovisas i före-liggande undersökning är därvid enbart
en blygsam början.
Resultaten av studien visar på den höga grad av integration som föreligger mellan de olika komponenterna i administrativa processer. Samspelet med medborgaren och det sätt som ärenden hanteras bestäms
därför snarast av hela den uppsättning av redskap - fysiska såväl som
språkliga - som brukas; blanketter och dokumentation, kommunikativa
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traditioner vad avser såväl professionellas språk som samtalskulturer i
förhållande till klienter, rutiner för handläggning samt tekniska resurser
och aktörernas förmåga att hantera dessa. Mellan dessa komponenter
finns dessutom inbördes beroenden så att nya tekniska lösningar på
informationshantering kommer att vara delvis bestämda av de andra
aspekterna som ingår i hanteringen. Den blankettkultur som dominerat
handläggningen inom många myndigheter omvandlas nu till datorbaserade n1tiner. När dessa förändringar genomförs kan även kontakten
med den enskilda medborgaren förändras . När man lämnar blanketthanterandet kan således flexibiliteten i rutinerna påverkas genom att
möjligheten att göra marginalanteckningar och att utelämna uppgifter
som inte passar in i det enskilda ärenden minskar. En datoriserad blankett
kan kräva att uppgifter förs in i en viss ordning för att processen skall
kunna fortsätta. Ny teknik kan också förutsätta nya kompetenser hos
tjänstemannen för att tekniken inte skall inverka begränsande på samspelet
med medborgaren (Cedersund & Säljö, 1992; Brownbridge, Lilford &
Tindale-Biscoe, 1988). Arbetsredskapens funktioner och roll för
samspelet mellan medborgare och tjänstemän har dock hittills studerats i
mycket liten utsträckning. Vad denna studie visar är dock att den miljö
för att hantera problem som erbjuds tjänsteman och klient i stor utsträckning måste förstås som en sammansatt kontext där de viktiga
frågorna rör samspelet mellan rutiner, artefakter och mänskliga aktörer.
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SUMMARY IN ENGLISH
"From personal problems to administrative
decisions. To claim financial assistance"
One of the main interests behind this study has been to examine how
institutions, such as the social services, deal with people 's troubles and
difficulties, how a private problem is transferred to the language used
within a public institution. The study deals with the processing of applications for financial assistance, and is based on a documentation of talk and
text - from the initial telephone mediated contact to the final written
decision - which are produced in the handling of the clients' applications.
Even though previous studies of institutional discourse have shown
interest in the daily routines of formal organizations, working with the
processing of cases, they have often neglected the role that different kinds
of texts play in these processes. The present study concems the roJe of
text and talk as parts of such routines.

Data
The study contains a detailed documentation of the processing of appJications for financial assistance involving 25 individual cases. This corpus
was compiled <luring 1988 and 1989 in three social welfare offices in two
middle-sized Swedish cities. It comprises mainly the following data:
a) telephone conversations between social workers and clients (20
calls are documented by means of participant observations and
written notes)
b) face-to-face conversations between social workers and clients (25
audio-taped conversations)
c) application forms and other written documents which form the
basis for decisions (copies of the relevant papers from 20 cases)
d) the social workers' written decisions (copies from 20 cases)
e) meetings with the social welfare committee (discuss ions and
decisions conceming 3 applications documented by means of
participant observation and written notes~ copies of the m inu tes
and other kinds of written decisions)
f) interviews with the clients and social workers, who participated

in the study (23 cJients and 15 social workers have participated
in audio-taped interviews).
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Analysis
The recorded conversations and interviews were transcribed in extenso.
The analyses are based on the transcriptions as well as the audio-tapes.
The conversations have been analysed in several ways, e.g. in terms of
sequential structure and contents as well as their function in the insti tutional context.
The written documents - the applications and decisions etc. - included
in the study have been analysed mainly with regard to their significance
in the processing of the individual cases. The documents have made it
possible to investigate both the relation between spoken and written discourse and the processing of 'cases' through several stages, which 1s
common in many areas of bureaucratic organizations (Jönsson, 1988).

Results
The presentation of the results of this study follows the stages which have
been identified in the processing of the cases. This handling of the clients
is found to follow a distinct order which includes the following steps: 1)
the client's initial telephone call to the social welfare office; 2) the
application form which is supposed to be filled in by the client; 3) the
social welfare interview; 4) the decision concerning the client's application. In short, the findings may be summarized as follows.
The initial telephone conversation functions as a buffer between the
social welfare officer and the applicants. During this stage in the
processing of people, a 'screening' takes place. This gives the social
worker a chance to make informal judgements as to whether the client
should persist in seeking help and also to provide the ' client-to-be' with
information concerning other ways of solving her or his financial
difficulties. If the client's financial (and social) position seems to fit into
some of the categories that make a person eligible for financial assistance,
a slot for the client is found (i.e. this person is offered an appointment for
an interview and/or provided with an application form).
The application form is used to collect information about the applicant.
This form, however, plays a more prominent role in the different stages
than expected, since it gives a structure to many of the routines and
procedures used when a client's application is being handled. This
procedure may moreover be seen as a way of disciplining clients, and
teaching them 'the client role' (cf. Lipsky, 1980, p. 61). When a person
has filled in the necessary details on this application form, he or she has
been accepted and given a client status in the further relations with the
social welfare office.
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The social welfare interview gives the client access to the social welfare
office and gives him the opportunity of providing more information
about his or her financial difficulties. The conversation usually begins
with a revision of the application form. In connection with this, the client
often talks about the events in the past which are related to the need for
financial assistance (cf. Cedersund, 1992). It is <luring the interview that
we are able to observe how the client's financial problems are reformulated in a way that may be accepted within the social welfare organization. This transformation of 'problems' into 'cases' is made possible
through the use of a typification where the clients are assigned to certain
categories which are usually implicitly expressed in discourse.
The decision is made by the social workers or in some cases he r
supervisor and/or the district board for social welfare services (Sw. :
social distriktsnämnd). The decision is often given to the client in the
social welfare interviews and the written decisions are mostly produced
after this encounter. These written texts in most cases include a short
summary of the specific details of the client's financiaJ difficulties and
needs. This summary may be similar to a later version of the client's own
oral account of his or her financial difficulties given <luring the welfare
interview. The last part of the written decisions always includes statements which show the approval (or rejection) of the client's application.
The written decisions seem to be produced in order to document the
processing of the applications within the office rather than as a text to be
read by the clients.
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APPENDIX 1
Översikt över empiriska data som ingår
Ärende

nr
(första
gångsansökan)
1

stud ien

Sökandes
kön, ålder
(ursprungsland)

Telefon
samtal
antal min.
(ev annan
person ringer)

Besökssamtal
antal min.

Beslut
fattat av

Intervju
med

kvinna

5

28

a) ekonomiass
b) förste soc sekr
(ekonomigrnpp) I

klient,
ek ass

29

2
(första
kontakt)2

kvinna
26

6
(kurator)

36

socialsek:r

klient,
soc sekr

3

kvinna
47

ca 8

36

beslut efter ca 1,5
månader av ek ass

klienr,
soc sekr

4

man
64

5

15

social distriktsnämnd

klient,
soc sekr

5
(första
kontakt)

man

11

41

41

social distrikrsnämnd

klient,
soc sekr

6
(första
kontakt)

10

13

ekonomiass

21

klient,
ek ass

kvinna

1Dessa ekonomigrnppssammanträden har ej dokumenterats inom föreliggande studie.

2 "Första kontakt" anges för de bidragssökande som inte tidigare ansökt om ekonomiskt
bistånd. "Första gång på besök" anges för de bidragssökande som deltar i ett besök på
socialkontoret för första gången, men däremot tidigare sökt bistånd t ex genom att sända
in blankett per post. Övriga sökande har tidigare deltagit i beslutssamtal med socialtjänsteman.
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7

11

17

a) socialsekr
b) social distriktsnämnd

klient,
soc sekr

28

47

socialsekr

klient,
soc sekr

10

9

ekonorniass

klient,
ek ass

man

7

70

34

(soc sekr)

social distriktsnämnd

man

11

25

socialsekr

klient,
soc sekr

5

20

socialsekr

klient,
soc sekr

1]

35

socialsekr

klient,
soc sekr

15

35

socialsekr

klient,
soc sekr

kvinna

(första gång 20
på besök)

8

kvinna

32
(annat
nordiskt
land)

9

kvinna

19
10

11

43
12

kvinna

25
13

man

(första gång 47
på besök)

soc sekr

14

man

(första
kontakt)

38

15

kvinna
10
30
(land i Asien)

45

ekonorniass

klient,
ek ass

16

man

16

12

socialsekr

klient,
soc sekr

10

51

sociaJsekr

klient,
soc sekr

19

30

socialsekr

klient,
soc sekr

22
(land i Asien)

17

man

35
18
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kvinna
26

13

23

socialsekr

klient,
soc sekr

7

36

socialsekr

klient,
soc sekr

(tel samtal ej
dokumenterat)

30

ingeL beslut

kliem
soc sekr

(tel samtal ej
dokumenterat)

69

förste soc sekr
(ekonomigrupp)

klient,
soc sekr

20

socialsekr

44

(tel samtal ej
dokumenterat)

klient,
soc sekr

24

kvinna
26

(tel samtal ej
dokumenterat)

22

förste soc sekr
(ekonomigrupp)

inga
intervj

25

kvinna

(tel samtal ej
dokumenterat)

27

förste soc sek:r
(ekonomigrupp)

klient,
soc sekr

19
(första
kontakt)
20

kvinna

58

man

22
21

man

25
22

kvinna

24
23

man

25

Beskrivning av de biståndssökande som avböjt att delta i studien
Fem av de sökande som tillfrågades accepterade inte att ingå som deltagare i undersökningen. Två av dessa fem erbjöd sig trots detta att bidra till insamling av data på annat
sätt. Från dessa två - som har givits nr 26 resp 27 - har jag fått följande typer av data
Nr 26: kvinna, ca 20 år. En intervju har genomförts efter hennes samtal med soc ialarbetaren. Denna intervju är dock inte bandinspelad utan dokumenterad via minnesanteckningar.
Nr 27: man, ca 45 är. Han accepterade att forskaren deltog som observatör under besökssamtalet, men ville inte att samtalet skulle spelas in pä band. Ingen efterintervju genomfördes.
Om övriga tre deltagare som ej accepterat att ingå i undersökningen finns ingen dokumentation bevarad. Ytterligare fem personer har ej tillfrågats att deltaga i studien på grund
av skäl som anges i appendix 2.
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Beskrivning av socialarbetaren som deltagit i studien
De socialarbetare som ingår i studien är till övervägande delen kvinnor (12 kvinnor och 3
män). De har anställning på socialförvaltningen som socialsekreterare, ekonomiassistent
(i något fall förekommer i stället titeln utredningsassistent), samt i något fall som förste
socialsekreterare. Socialarbetarna har antingen socionomutbildning eller någon annan
högskoleutbildning tex med beteendevetenskaplig inriktning eller inriktning på förvaltning. Flera av ekonomiassistenterna har dock inte någon högskoleutbildning utan enbart
utbildning på gymnasienivå.
Socialarbetarna som ingår i studien är mellan ca 25-55 år (merparten av dem är 40 år
eller yngre). De har olika lång tid i sitt nuvarande yrke. Någon av dem har arbetat nästa
20 år som ekonomihandläggare, medan andra enbart har något enstaka års erfarenhet av
detta arbete.
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APPENDIX 2
Beskrivning av datainsamlingen
De empiriska data som ingår i .den studie som rapporterats i föreliggande skrift har
samlats in vid tre socialkontor i två svenska kommuner. Samtliga kontor hade när undersökningen genomfördes separata avdelningar/sektioner med ansvar för handläggningen
av ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiska ärenden har alltså varit skilt från annat
arbete som utförs inom socialkontoren (jfr Socialstyrelsen, 1985). Två av kontoren är
placerade i förorter till en större stad, medan ett av kontoren är centralt beläget med ansvar
för biståndssökande i kommunen i dess helhet.
Studien har haft som syfte att skildra människors möte med 'det offentliga' (jfr kapitel
1). Studien har därför sin tyngdpunkt lagd på en dokumentation av mötet mellan biståndssökande och socialarbetare, dels i form av direkta möten och telefonsamtal, dels i
form av skrivna dokument. Det intervjumaterial som ingår i studien har samlats in främst
i syftet att ge kunskap om hur parterna uppfattar de händelser i vilka de själva deltagit.

Etiska och a!Ulraforskningsmässiga överväganden
Studiens styfte innebär att datainsamlingen främst varit inriktad på att dokumentera
autentiska möten mellan socialarbetare och personer som söker ekonomiskt bistånd. Jag
har sålunda sökt efter en datainsamlingsmetod som tillåter att samtalen mellan parterna
dokumenteras på ett detaljerat sätt. Den undersökningsuppläggning som eftersträvades
förutsätter sålunda att någon form av dokumentation görs av den faktiska interaktionen
mellan aktörerna. Ett första alternativ som använts vid andra liknande undersökningar
innebär att mötet mellan expert och lekman dokumenteras med hjälp av videofilmning
(tex rörande studievägledning av universitetsstuderande som finns beskrivet i Erickson
& Shultz, 1982; förfrågningar till en giftcentral, Franke!, 1989; inskrivningsintervju inom
vården av blivande mödrar, Brownbridge, Lilford & Tindale-Biscoe, 1988). Ett andra
alternativ som prövats innebär att samtalen dokumenteras med hjälp av ljudbandsinspelning (tex studievägledningssamtal Franke-Wikberg, 1986; samtal på socialkontor
Hyden, 1988; patient-läkarsamtal, Aronsson & Sätterlund Larsson , 1987). Ett tredje sätt
att få en relativt detaljerad dokumentation av detta slags möten bygger på deltagande
observation som kombineras med att anteckningar görs fortlöpande (samtal med klienter
på socialkontor, Zimmerman, 1969). I många undersökningar har en kombination av
dessa olika datainsamlingsmetoder använts (tex gäller detta Måseide, 1987, som genomfört en studie av sjukvårdens organisation).
I föreliggande undersökning har jag använt mig av ljudbandsinspelningar samt deltagande observation i kombination med egna anteckningar. Videoinspelning av interaktion har inte varit möjlig. Anledningen till detta är att videoinpelningar medför att en omfattande teknisk utrustning måste placeras i de rum där data samlas in, vilket kan innebära
svårigheter för deltagarna att samtala på 'vanligt' sätt (dvs som de skulle ha gjort om inte
undersökningen genomfördes). Dessutom bedömde jag att fler personer - såväl socialarbetare som klienter - skulle tveka att delta om jag begärde att samtalen skulle spelas in
på videofilm. Intrånget i den ömtåliga situationen skulle bli för stort.
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Merparten av de samtal som ingår har således dokumenterats genom ljudbandsinspelningar. Detta gäller såväl besökssamtalen som de intervjuer som genomförts med
deltagarna. Genom att använda ljudbandsinspelningar har jag ökat möjligheten att få en
god dokumentation av den verbala interaktionen mellan parterna utan att belysa mi ljön på
det sätt som en videoinspelning skulle gjort. Bandspelaren som använts (Sony TCD-5
med en mikrofon typ 'mygga') har när deltagarna accepterat att ingå i undersökningen
kunnat placeras på en avsides plats i det rum där mötet ägt rum. Ingen förändring av
lokalen i övigt (t ex bättre belysning) har behövt göras. Jag har därmed inte kunnat
registrera de deltagande personernas kroppsrörelser eller deras olika aktiviteter när de
läser på ett papper eller skriver (även om en del av dessa handlingar kan höras på ljudbandsinspelningen).
I vissa delar av undersökningen har jag dock inte ansett att ljudbandsinspelning varit

en lämplig datainsamlingsmetod. Detta gäller den dokumentation som gjorts av de
telefontimmar som jag följt vid två av socialkontoren (nedan kallade kontor A och B). Vid
dessa telefonsamtal mellan socialsekreterare och klienter hade jag av naturlig skäl ännu
inte kunnat fråga de biståndssökande om de var villiga att ingå i undersökningen.
Telefonsamtalen har därför enbart dokumenterats via deltagande observation kombinerat
med skriftliga minnesanteckningar. Detta material har jag använt mig av som forskningsdata först när de tillfrågade personerna accepterat att ingå i undersökningen. En annan del
av datainsamlingen som inte heller dokumenterats via ljudbandspelare utgörs av sammanträden i de social distriktsnämnder där beslut om undersökningsdeltagarna fattats. Även
här har dokumentationen av samtalen - dvs den del av sammanträdena som gäller de
klienter som accepterat att ingå i undersökningen - skett via deltagande observation och
egna anteckningar, vilka renskrivits direkt efter mötet
Insamlingen av data har möjliggjorts genom att jag fått socialnämndens tillstånd att ta
del av sekretessbelagda uppgifter om de sökande som ingår i undersökningen. Under
samtliga delar av datainsamlingen har forskarna som genomfört undersökningen ålagts
tystnadsplikt. När uppgifter om de biståndssökande redovisas inom ramen för undersökningen, presenteras dessa så att inte enskilda sökande kan identifieras. De skriftliga
dokument om de sökande som används som forskningsdata skall dessutom förstöras när
undersökningen avslutats.

Urval av kontaktsituationer
För att kunna skildra hur de biståndssökande själva beskriver sin situation när de söker
kontakt med socialkontoret har jag valt att inrikta studien på personer som nyansöker om
socialbidrag (dvs inte personer som exempelvis kommer på återbesök) . Vid kontor A och
B har jag kunnat följa ett antal socialsekreterare som tar t>mot samtal från personer som
betraktas som nya sökanden. Vid dessa tvä socialkontor har jag själv genomfört insamlingen av data och varit deltagande observatör vid totalt 20 tillfällen då förfrågningar
från nya sökande tagits emot via telefon. Det empiriska material som insamlats vid dessa
båda kontor består av
-inledande telefonsamtal mellan sökande och socialarbetare,
- ansökningsblankett som den sökande fyllt i inför sitt besök pä kontoret;
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- 'besökssamtal' som äger rum på socialkontoret;
- socialkontorets utredningstexter och beslut om bistånd.
Vid det tredje socialkonroret (nedan kallat kontor C) har data sam lats in av en annan
forskare. Data insamlat vid detta kontor består dels av 'besökssamtalet' och dels av
socialkontorets beslut om bistånd. Från kontor C finns ingen dokumentation av den
inledande telefonkontakten. Vid alla tre kontoren har intervjuer med sökande och
socialarbetare genomförts efter att besökssamtaleL ägt rum. Vid kontor A och B har dessa
intervjuer genomförts av mig själv och vid det tredje kontoret har intervjuerna genomförts
av den forskare som ansvarat för den övriga insamlingen av data vid detta kontor. De
intervjuer som genomförts har varit halvstrukturerade med frågor som rört följande
områden: besökssamtalet och telefonsamtalet som de intervjuade deltagit i, allmänt om
kontakten med socialförvaltningen och andra myndigheter etc, hur framtiden ser ut (vad
som kommer att hända framöver, om de ekonomiska problemen kommer att lösas eller
kvarstå), och deltagandet i undersökningen (om inspelningen påverkade samtalet).

Urvalet av deltagare
Urvalet av deltagande klienter genomfördes med utgångspunkt från de nya biståndssökande som kontaktade socialkontoret under den tid som datainsamlingen pågick. Vid
kontor A och B, där jag varit deltagande observatör vid socialsekreterarnas telefontimmar, gjordes urvalet av klienter bland de nya sökande som tog kontakt med socialkontoret under de telefontimmar jag själv var närvarande. Vid kontor C gjordes urvalet av
deltagande klienter bland samtliga nybesök under den tid som datainsamlingen pågick.
Urvalet av socialarbetare som ingår i studien genomfördes vid socialkontor A och B i
två steg. Steg 1: Några socialarbetare tillfrågades om de hade möjlighet att ha en forskare
närvarande när de tog emot telefonsamtal under sina telefontimmar. Urvalet av socialarbetare i steg I skedde i form av en öppen förfrågan som vidarebefordrades via förste
socialsekreteraren vid de kontor som ingick i undersökningen. Jag har inte insikt i hur
detta första urval av socialsekreterare genomfördes, om någon avböjde att delta eller om
samtliga tillfrågade accepterade att ingå i undersökningen. Vid kontor A följde jag tre
olika socialarbetare och vid kontor B följde jag fyra olika socialarbetare under deras
te lefontider. Under dessa telefontimmar strävade jag efter att kunna följa upp samtliga
nybesök som bokades genom att fråga om dessa klienter var villiga att delta i undersökn ingen. Steg 2: De socialarbetare som fått som uppgift att ta hand om ansökan från de
klienter som valts ut att delta i undersökningen tillfrågades om de accepterade att ingå i
undersökningen. I flera fall var dessa socialarbetare även ansvariga för telefonmottagningen, men i fem fall bokades den sökande in på en besökstid hos någon annan tjänsteman. Samtliga socialarbetare som tillfrågades att delta i undersökningen s andra steg
accepterade. På socialkontor C genomfördes endast dokumentation enligt steg 2 ovan.
Vid detta kontor accepterade samtliga tillfrågade socialarbetare att ingå i undersökningen.
Sammanlagt 30 klienter tiJlfrägades om de accepterade att delta i undersökningen. Fem
av dessa avböjde medverkan (två av dem har dock bidragit till undersökningen på annat
sätt: genom att ställs upp för intervju eller genom att ge forskaren möjlighet att närvara
under besökssamtalet), medan 25 av dem accepterade att ingå i undersökninge n. Utöver
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de 30 som ombads att delta i undersökningen fanns fem sökande som inte till frågades att
ingå i undersökn ingen. Två av dessa uteslöts ur undersökningen eftersom deras besök
bokades på tider som forskaren av praktiska skäl inte hade möj lighet att delta i. 1 de tre
övriga fallen bedömde socialarbetaren att klienten inte borde tillfrågas, eftersom hon
ansåg det vara tveksamt om klienten skulle orka att ställa upp som undersökningsde ltagare. Två av dessa klienter, som socialarbetaren avrådde forskaren från att fråga,
utgjordes av personer som sam tidigt gick på behandling för psykiska besvär, medan den
tredje gä llde en kvinna som sökt hj älp hos 'kvi nnojouren' och nu även behövde
ekonomisk bistånd.
Inledande kontakter med de bistdndssökande

De sökande som valts ut att delta i undersökningen informerades om att en undersökning
genomfördes på 'deras' socialkontor och att denna undersökning gällde kontakten mellan
allmänheten och socialförvaltningens personal. I de flesta fall fick de utvalda ett brev
innan besöket på socialkontoret där denna information fanns med, liksom e n förfrågan
o m de kunde tänka sig att ingå som deltagare i undersökningen. I brevet fa nns även
upplysningar om att del tagandet skedde anonymt samt att forskarna som genomförde
studie n ålagts tystnadsplikt samt att deltagarna garanterades anonymitet. I några fall har
inte brev sänts, eftersom besökstiden bokats redan dagen efter telefontiden, vilket gjort art
brevet inte kunde sändas i förväg. I dessa fall har samma information lämnats muntligt
när klienten kommit till socialkontoret på sin bokade tid. Jag har således strävat efter att i
förväg- dvs helst innan deltagarna kommit till kontoret - informera de biståndssökande
om att en undersökning pågår så att de kunde tänka efter om de accepterar att ingå i
undersökningen.
Organisation av inspelning samt deltagande observation och anteckningar

När e n biståndssökande accepterat att ingå i undersökn ingen har han eller hon redan
hälsat på socialarbetaren. Han eller hon har fått information om den pågående undersökningen, samt fått möjlighet att hälsa på den forskare som ansvarar för datajnsamlingen på
kontoret. När besökssarntalet börjat (oftast inne på socialarbetarens tjänsterum), sattes
ljudbandsinspeln ingen igång. När besökssamtalen spelats in på kontor A och B har
forskaren ej varit närvarande i rummet (och enbart återkomm it för att vid behov vända
bandet efter ca 45 minuters inspelning). Vid de samtal som spelats in vid kontor C har
forskaren varit närvarande under inspelningen men strävat efter att enbart observera hur
interaktionen förlöpt och utan att själv deltaga i samtalet. De intervjuer som gjorts separat
med den sökande respektive socialarbetaren har genomförts efter besökssamtalet. Dessa
intervjuer har spelats in på ljudbandspelare.
Den deltagande observation av telefonmottagningen som genomförts på kontor A och
B har möjliggjorts genom att forskaren vistats i samma rum som socialsekreteraren som
accepterat att ingå i undersökningen. Forskaren har genom att använda hörlurar kopplade
till telefonledningen kunnat lyssna till de samtal som socialsekreteraren fått.
När sammanträden i social distriktsnämnd har observerats har nämnden beslutat att
adjungera forskaren till sitt sammanträde på de punkter där beslut fattats om sökande som
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accepterat att ingå i undersökningen. Forskaren har då kallats in under just de tillfällen
som dessa ärenden föredragits och beslutats.
Regler för transkription av inspelade samtal , intervjuer samt renskrift av anteckningar
gjorda vid deltagande observation
a) Bandinspelade data

De ljudbandinspelade samtalen och intervjuerna har skrivits ut med hjälp av ordbehandlare. Den person som fått uppdraget att göra denna första utskrift har genomfört
detta arbete fortlöpande under datainsamlingens gång. Dessa utskrifter, som är avsedda
att ge e n ordagrann återgivning av det som sägs under samtalen, har jag använt som
utgångspunkt för min a egna analyser. Jag har dessutom samtidigt lyssnat på
bandinspelningarna. När vissa delar av samtalen blivit föremål för e n mer ingttende
analys har mer detaljerade regler för transkriptionerna tillämpats. Dessa trankriptioner
utgör en förenklad version av de konventioner som kommit i allmänt bruk inom samtalsanalys. Några förklaringar:
punkt anger att tonläget går ner,
komma anger ett bibehållet tonläge;
frågetecken anger att tonläget höjs;
?
ett streck anger an orden klipps av;
likhetstecken används när det inte är någon paus mellan två ynranden;
=
va (S:Ja)
understykning används för att markera samtidigt tal;
kursiv
betoning markeras med kursiv;
(S: Mm)
yttranden inom parentes anger återkopplingsord (feedback) från den
lyssnande parten;
ord inom parentes markerar osäker tolkning;
(
)
(ohörbart)
visar ohörbart avsnitt;
((paus))
anger en tydlig paus (utan tidsangivning);
(paus 1 sek) paus mätt i sekunder;
( .. .)
anger att ord utelämnats;
(( ))
i dubbelparentes finns beskrivning av vad personerna gör under
samtalet; dubbelparentes används även för att ge vissa övriga
kommentarer eller förtydliganden;
Dessutom har utskrifterna av samtalen ställts upp enligt följande. Deltagarna i samtalen
har identifierats och markerats med en förkortning. Följande förkortningar används:
K=klient; S=socialarbetare. Ett nytt yttrande börjar på ny rad. Varje yttrande är numrerat
från det första yttrande i respektive samtal. Yttrandenumret finns i slutet på varje yttrande.
Alla namn, adresser, personuppgifter, ekonomiska upplysningar om enskilda personer
har fingerats för att ge deltagarna anonymitet.
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b) Anteckningar från deltagande observation
När telefonsamtalen och sammanträden i social distriktsnämnd följts har jag gjon egna
minnesanteckningar under observationens gång. När en biståndssökande accepterat att
ingå i undersökningen har anteckningarna från telefonsamtalen skriv its ut på ordbehandlare. Dessa utskrifter kan dock inte bli lika detaljerade som transkriptioner från
ljudbandsinspelningar. De ger dock möjlighet till en översiktlig rekon struktion av vad
som sagts under samtalen respektive sammanträdena. Även i dessa utskrifter har namn,
adresser, personuppgifter, ekonomiska upplysningar om enskilda personer fingerats för
an ge deltagarna anonymitet.

Insamlandet av skriftliga dokument
De skriftliga dokument som gäller de sökande som ingår i undersökningen har varit
tillgängliga för analyser vid alla tre kontoren. V id kontor A och B har jag haft möjlighet
att ta kopior på de handlingar som gällt just de besökssamtal som ingick i undersökningen. Dessa kopior har avidentifierats och i detta skick utgjort underlag för analyser
inom ramen för studien. Vid kontor C har endast avskrifter av beslut etc varit tillgängligt
arbetsmaterial.
Vid kontor A och B har jag därutöver för merparten av ärendena fått tillgång till
socialsekreterarens handskrivna anteckningar som hon själv fört under telefonsamtalet
med den sökande. I några fall har jag här även fått tillgång till de brev som socialarbetaren
skrivit till de sökande samt de handskrivna anteckningar hon fön under besökssamtalet.
Vid sammanträdena i sociala distriktsnämnder har jag fått tillgång till de handlingar
som rört de sökande som ingick i undersökningen, dels den utredning som sänts till
nämnden före sammanträdet, dels de beslutshand.lingar som skrivi ts efteråt i form av
protokoll etc.
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APPENDIX 4
Utdrag ur Socialtjänstlagen (1980:620)
Inledande bestämmelser

Kommunens ansvar

3§

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen få r det stöd
och den hjälp som de behöver.
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Socialtjä nstens inn ehåll

Socialnämndens uppgifter
5§

Till socialnämndens uppgifter hör att
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
medverka i sam hällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
informera om soc ialtjänsten i kommunen,
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda
levnadsförhåJlanden,
svara för omsorg och service, upplysnin gar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp
och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Rätten till bistdnd

6§

Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsni vå. Biståndet
skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.
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