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Administrative byrder

• Borgernes oplevelse af at det at opnå hjælp eller selve indsatsen er 
besværlig eller ”tyngende”
• Der er omkostninger forbundet med at søge hjælp
• Læringsomkostninger (opnå kendskab til regler og procedurer)
• Overholdelsesomkostninger (udfylde formularer, fremskaffe dokumentation)
• Psykologiske omkostninger (stress, stigma, tab af autonomi)



Eksempler på administrative byrder
• Ventetid
• Uvished
• Ting man skal deltage i, som ikke giver mening for en
• Tab af kontrol
• Fortælle sin historie igen og igen
• Du må ikke spare op (formuegrænse)
• Mistro mod de ressourcer man har
• Afhængig af at søge enkeltydelse og julehjælp
• Bekymring for sanktioner
• Tjekke op på at oplysninger er korrekte og rette dem
• Finde ud af hvilke hjælpemidler man kan få og 

hvordan
• Ringe mange gange for at få fat i den rigtige 

medarbejder uden at få svar
• Deltage i ting for at bevise at man ikke kan

Du får ikke mere overskud og 
energi, til at tage dig af, at du 
er syg. Det gør du bare ikke. 
Det er med, at de siger, at 
man bliver syg af at være 
sygemeldt, den er faktisk god 
nok. Ja, fordi psykisk er det 
virkelig belastende. 
(interview borger)

”



Administrativ eksklusion

• Ikke-hjælp der skyldes administrative procedurer
• Administrative procedurer kan skabe uligheder i hvem der får adgang 

til hjælp og hvilken hjælp de får adgang til
• Systemets krav kan overgå borgernes kapacitet til at møde dem
• Formelle regler: dokumentationskrav, fremmøde
• Uformelle praksisser: vurderinger af om borgerne har gjort hvad de 

skulle også når de ikke lykkes med at leve op til krav, fleksibilitet, 
hensyntagen til borgers transportbehov, familiesituation mv.



Hvad forværrer de administrative byrder?



Dokumentationskrav

• Krav om dokumentation for varigt nedsat arbejdsevne
• Arbejdsevnen er kontekstuel og svinger over tid
• Dokumentationskrav skaber gentagelser, ventetid, meningsløse 

indsatser
• Hvis borgeren får det værre kan det udvide de problemer der skal 

afklares, udredes, behandles med længere forløb til følge
• Dokumentationen må ikke være forældet  gentagen dokumentation 

af det samme



Systemkompleksitet

• Forvaltningens generelle kompleksitet fremstår som et problem for 
borgerne: Man ved ikke, hvad der kan lade sig gøre, og hvor man skal 
rette henvendelse for at få noget sat i værk.
• Borgerne har svært ved at deltage/få indflydelse, fordi der er mange 

beslutningsarenaer med forskellige krav/rammer for deltagelse
• Borgerne kan falde mellem to stole
• Det er uklart hvad man har ret til  borgerens retsstilling forringes
• Borgerne er afhængige af relationen til medarbejdere i jobcentret for at 

få hjælp (og for betingelserne for hjælp). Det gør, at mange er 
bekymrede for at skade relationen



Mistro og kontrol

hvis du bare er negativ, så tror de bare at du ikke gider. Så nogle gange der siger du ja til 
ting , som bare ikke giver mening og som du ikke har lyst til. Og som kan være lidt 
grænseoverskridende på en eller andet måde eller hvad man siger. Fordi at du føler, at hvis 
du ikke siger ja, eller hvis du ikke gør det, jamen, så bliver du mistroet. (interview borger)

jeg er jo skide bange, man skal bare passe på, hvad man siger fordi at, hvordan skal jeg sige 
det. Jeg føler det når jeg snakker med dem næsten hver gang, at jeg skal ligesom passe på 
at jeg ikke lyder som en eller anden der bare kun vil sidde på min flade røv og modtage 
penge fra det offentlige, men, men tro mig, gud nej, og det er der hvor jeg skal overbevise 
dem om, at jeg altid har været vant til at klare mig selv, jeg har så svært ved det her psykisk. 
Jeg er knækket på det ogs’, fordi jeg kommer ik’ til at klare mig selv igen. Og skal erkende 
det, det er edermanme ikke sjovt, når man har klaret sig selv hele sit liv. (interview borger)

”

”



Og så sagde jeg til min sagsbehandler, at jeg ville starte på kørekort og jeg havde 
lægeerklæring til det, og så fik jeg at vide, at de synes jeg skulle lade være med det, 
fordi det tager faktisk dine ressourcer. Som du kan bruge. Så skal vi gå ind og lave 
en ny arbejdsprøvning for at se om du også ville kunne have de timer jeg var til 
kørekort, hvis jeg kun var i arbejdsprøvning. […] altså hvor jeg siger til ham, jeg kan 
bevise at det er min mand der henter børnene de dage, så jeg bliver aflastet i 
hjemmet på den måde og sådan noget. Det skulle jeg simpelthen ind og have 
dokumentation på, hvor jeg fik mine ressourcer til at tage kørekortet fra. Og det er 
virkelig grænseoverskridende at skulle ind og bevise hvem der passer mine børn og 
på hvilket tidspunkt. Men det skal jeg for at det var okay. (interview borger)

”



At blive presset til at deltage i meningsløse 
indsatser
det kan godt være, at jeg skal til at sidde i kørestol, jamen for helvede, hvis jeg skal ned i en 
kørestol og sidde, fordi jeg har svært ved at gå og jeg bruger stok. Hvad er det egentlig I vil 
sende mig ud i? Det giver bare ingen mening, at man ikke bare kan få ro i hovedet. Og det 
er den her uvished, og I må meget undskylde, at jeg bliver berørt af det, men det er 
uvisheden og det, at man ikke kan få ro i hovedet til at koncentrere sig om, at få den bedst 
mulige hverdag til at fungere for en, med de skavanker man har. (interview borger)

”



Sanktionskommunikation

Altså jeg fik et brev på et tidspunkt, Hun [sagsbehandler] ringede til mig inden jeg 
overhovedet nåede at åbne brevet, og sagde, ”jeg har lige sendt et brev til dig og 
du skal bare lige vide, at det betyder det her”. […] Da jeg læste det der brev der, så 
tænkte jeg bare, der var bare røde lygter over det hele og jeg tænkte bare, ”shit det 
her går bare helt galt”. Jeg ved ikke hvor fanden det står henne og hvad har jeg nu 
gjort forkert, og jeg var sikker på at jeg havde gjort et eller andet forkert. Også ind 
og ringe: ”Er du helt sikker på, at du mener det du sagde, da vi snakkede sammen 
lige før? For nu har jeg læst brevet og der står tydeligvis ikke det samme i brevet 
som du har sagt til mig”, og: ”Jo, det er det der står. Det står bare på en anden 
måde” Og jeg var sådan: ”Det forstår jeg ikke” (interview borger)

”


