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Abstract 

Title: Changes in Social Work: A study of the experiences of change among social workers 
 

The aim of this study was to create a bigger understanding for what it means when a 

profession change and how the workers perceive the changes themselves.  All the empirical 

underpinning of work results and analysis parts has been obtained through interviews of social 

workers that are working with economical aid in various municipalities across Sweden. 

Creating a greater understanding of how they themselves have felt that their role and their 

work environment has changed compared from what it used to be earlier in their careers. This 

study was based on the two following questions: 

 • Do social workers in social assistance experience that a change in their work has ocurred, if 

they have how would they describe the changes? 

• Does the interviewed experience an uncertainty in their field, and if they do what are the 

consequences of this this uncertainty?  

The study primarily shows that there has been a big change in economic assistance and that 

the people involved have both similar and completely unique experiences about what this 

change has meant for their work. According to the interviewed there exists a restlessness in 

their field, however the concern appears to affect different groups differently depending on 

how experienced the person in question is. Those with more experience seems to be most 

concerned about how their group is perceived, and what needs to be done in the future. While 

the more inexperienced group seems most concerned about the lack of resources and 

inadequate support. 

 

Keywords: Social work* Change* Uncertainty* financial aid* clients* 

Author: Tobias Erlingson 
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Förord 

Jag har ingen tidigare förförståelse kring hur det är att arbeta som handläggare inom 

ekonomiskt bistånd då jag varken har arbetat inom denna sektor eller känner någon som 

arbetar/arbetat som handläggare inom ekonomiskt bistånd, även om jag har studerat som 

socionom i cirka tre år. Därför innebär denna studie att jag för första gången får en 

ordentligare och bredare insyn kring vad det innebär att vara socialarbetare inom 

välfärdssektorn. Det kan vara både bra och dåligt att sakna förkunskaper då det kan påverka 

hur man ser på studieobjekten och hur man lägger upp intervjuerna.  

I denna studie så kommer begreppet ”Socialt arbete i förändring” att under ett flertal gånger 

nämnas, därför vill jag förklara redan nu vad jag anser att detta begrepp betyder så att det är 

tydligt vad jag menar. Socialt arbete i förändring innebär den organisatoriska förändring som 

har skett inom professionen ekonomiskt bistånd. Samt hur de yrkesverksamma upplever 

denna förändring för deras vardagliga arbete som handläggare inom ekonomiskt bistånd. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

I media så dyker det med jämna mellanrum upp artiklar och/eller nyhetsrapporter som 

beskriver hur socialt arbete är en arbetsplats som lider av stress och att det finns en frustration 

inom professionen (Fredriksson, 2015).  Ett exempel på en sådan artikel är Fredrikssons 

(2015) artikel Vart är socialtjänsten på väg som publicerades i tidningen Social politik. Läget 

som Fredriksson (2015) beskriver är alarmerande där socialsekreterare upplever det som att 

deras roll inom verksamheten har förändrats på ett sätt som gör att socialarbetare hinner med 

färre möten och samtal med brukarna än tidigare. Att det är viktigare att sträva efter att inte 

göra fel, än att försöka få fram bästa resultat på ett så effektivt sätt som möjligt. Att resurser 

och tid är begränsade och otillräckliga, vilket gör att det uppstår situationer där du som 

socialarbetare måste göra saker som krockar med din egen etiska uppfattning kring vad som 

är rätt eller fel (Fredriksson, 2015).  

Situationen som Fredriksson (2015) beskriver är att socialsekreterare upplever sig vara under 

mycket kritik och press, från både den egna organisationen och brukarna. Vilket innebär en 

onödig press och osäkerhet för socialarbetarna, trots att möjligheterna och kunskapen idag är 

större och mer omfattande än för bara 30 år sedan. Vad denna osäkerhet kommer att innebära 

på lång sikt är osäkert men det skulle kunna vara så att socialt arbete befinner sig i en 

övergångsfas från vad det tidigare har varit till något nytt. Detta gör det inte mindre oviktigt 

att förstå vad som händer inom en profession just nu för att förstå vad som behöver förändras i 

framtiden och vilka konsekvenser föränding kan innebära (Fredriksson, 2015). 

Om det finns en osäkerhet inom en organisation så finns risken att chefer och socialarbetare 

själva skapar olika bilder av hur deras uppdrag ska utföras, vilket kan leda till en osäkerhet 

kring vad som är ”rätt” att göra eller inte göra i mötet med brukarna (Isaksson, 2014). 

Denna osäkerhet leder enligt Svensson, Johnsson & Laanemets (2014) ofta men inte 

nödvändigtvis till att det egna handlingsutrymmet förminskas. På grund av att personal inte 

alltid vågar agera för att de är osäkra på vad de får eller inte får göra inom det faktiska 

handlingsutrymmet som de har blivit tilldelade. Även när det finns otydligheter inom 

organisationen så är det vanligare att socialarbetare själva måste överväga vad som är ”rätt” i 
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situationer som uppkommer med brukarna, vilket Fredriksson (2015) beskriver i sin artikel. 

Den del av socialarbetarens yrkesroll som innefattar osäkerhet tillåts således att bli större än 

nödvändigt (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2014).  

Problemen beskrivs som så pass oroande att en av de intervjuade i Fredrikssons artikel 

beskriver situationen enligt följande ”Idag slutar personalen uppgivna och frustrerade. Det 

gäller inte alla, men tillräckligt många för att det ska prägla yrkeskåren. Om nu 

socialsekreterarna känner sig så, hur ska då alla som vänder sig till dem känna sig?” 

(Fredriksson, 2015).  

Dessa problem påverkar både socialarbetaren och brukaren på en rad olika sätt, till exempel så 

innebär dessa oroligheter att fler brukare får lägre tillit till socialtjänsten och dess tjänster, och 

att fler oerfarna socialarbetare får ta allt större ansvar då många väljer att sluta på grund av att 

de inte orkar med längre (Backlund, 2007). Att förstå vad förändringar kan innebära för en 

socialarbetare är inte bara viktigt idag, utan gör så att socialt arbete kan förändras på ett så 

positivt sätt som möjligt. Det är trots allt socialsekreterarna själva som påverkar hur 

organisationen ser ut, och hur pass stor tillit det finns för deras tjänster även i framtiden. För 

att få svar på detta så är det intevjuer av socialsekreterare som denna studie kommer att 

använda sig av för att försöka förstå hurvida förändring uppfattas och efterlängtas av dessa. 

Problemet med förändring är att personal i allt större utsträckning måste ta beslut som 

påverkar den egna moralen. Då deras yrkesbeslut måste vägas mot deras egan etiska beslut 

(Mänttäri-van der Kuip, 2015)  

I denna studie kommer jag att använda mig av Goffmans teorier kring stigma och Lipskys 

begrepp gräsrotsbyråkrati. Anledningen till att jag valde att forska inom ekonomiskt bistånd är 

bland annat på grund av den nyfikenhet som Fredrikssons (2015) artikel skapade. Men främst 

då ekonomiskt bistånd är en så viktig del av hela det svenska ”skyddsnätet” som ämnar att ge 

stöd och skydd åt de som inte helt klarar sig själva, vilket gjorde det intressant att se hur 

handläggarna inom ekonomiskt bistånd själva förhöll sig till förändring och Fredrikssons 

(2015) artikel. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom självbiografiska intervjuer av handläggare inom 

ekonomiskt bistånd som arbetat under en längre tid (cirka 7–15 år), skapa en förståelse kring 

hur deras yrkesroll och arbetsmiljö har förändrats under deras tid som handläggare. Samt 

vilka problem och/eller lösningar som eventuellt uppstått. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Upplever handläggare inom ekonomiskt bistånd att det har skett förändringar inom 

deras profession, och i så fall på vilket sätt? 

• Upplever de intervjuade en osäkerhet inom professionen, och i så fall vad har 

osäkerheten fått för konskevenser?  

 

1.4 Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är det stöd som du kan ansöka om i din kommun i fall du skulle få 

ekonomiska problem av något slag. Ekonomiskt bistånd består av stödfunktioner 

för ”livsföringen i övrigt” och består av försörjningsstöd, med syftet att vara 

samhällets ”skyddsnät” för de som har det tufft ekonomiskt av någon anledning. 

Försörjningstödet bestäms utifrån en ”riksnorm”, där kostnader för mat, kläder osv tas i 

beaktning för hur mycket pengar som ska erbjudas den brukare som behöver försörjningsstöd. 

Andra tänkbart behövliga kostnader så som hyra, el osv tas också i beaktning vid 

bestämmandet av hur pass omfattande försörjningstöd brukaren ska erbjudas (Socialstyrelsen, 

2017). 

Ekonomiskt bistånd regleras av Socialtjänstlagen, där 4 kap 1§ SoL spelar en särskilt viktig 

roll vid biståndsbedömningar. Andra rättskällor som har betydelse för beslutsfattande och 

handläggning är så kallat rättspraxis (tidigare bedömningar) och Socialtjänstens allmänna råd 

kring ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2017).  
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2. Tidigare Forskning   

I detta avsnitt av studien så kommer jag att redogöra för tidigare forskning som liknar vad jag 

ämnar belysa, för att skapa en tydligare översikt kring vad andra forskare har kommit fram till 

gällande förändring inom socialt arbete och dess påverkan på de yrkesverksamma som varit 

med om förändring på deras arbetsplats. Utbudet av artiklar som handlade om just det denna 

studie har valt att belysa var inte särskilt omfattande, utan artiklarna handlade främst om 

konsekvenser och vad dessa innebar för de påverkade, istället för fokus på de egna 

upplevelserna balnd de intervjuade. 

De artiklar som denna studie använder sig av är hämtade från databaserna Academic Search 

Elite & Libris, vilket är databaser innehållande forskningsartiklar som andra forskare har 

belyst. Dessa artiklar är hämtade från Linnéuniversitetets biblioteks databaser. Jag granskade 

den tidigare forskningen enligt följande sätt: Först så läste jag forskningsartiklarna 

övergripligt för att skapa en helhetsbild kring vad de handlade om, sedan så valde jag ut 

meningar och fraser med information som låg till grund för denna studies frågeställningar (se 

frågeställningar). När detta var gjort så tematiserade jag artiklarna utifrån tre teman (se nedan). 

 

2.1 Brukaren och systemet 

Samspelet mellan system och brukare kan lättast beskrivas som att systemet anpassar 

brukarna för att bättre passa in i det tankesätt som råder i den organisation som klienten 

hamnat/placerats i. Det uppstår en symbolisk maktrelation mellan socialarbetaren och 

brukaren med syftet att avhjälpa social nöd, men samtidigt så bekräftar denna maktrelation en 

social olikhet mellan de olika parterna (Järvinen, 2006).  

Det anses vara socialarbetarens uppgift att erbjuda ”hjälp” åt andra. Denna uppfattning delar 

också generellt socialarbetaren själv när de beskriver vad de arbetar med. Järvinen (2006) 

menar på att det handlar om en form av ”hjälp” snarare än ”service” då det finns 

fundamentala skillnader på de två uttrycken. Termen ”hjälpgivare” uppfattas som något 

positivt, som något att sträva efter. ”Hjälpgivare” uppfattas inte alltid som något enbart 
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positivt, utan eftersom en socialarbetare erbjuder ”hjälp” till en brukare så innebär det att 

brukaren hamnar i en hjälprelation gentemot socialarbetaren (Järvinen, 2006).   

En hjälprelation beskrivs enligt Järvinen som en social konstruktion med en givare (den som 

erbjuder hjälp) och en mottagare (den som mottager hjälpen), vilket sätter mottagaren i en 

beroendesituation gentemot givaren. Det är mer attraktivt att få anta rollen som givare än 

mottagare, då mottagaren ofta uppfattar sig själv som en ”god person”. Medan rollen som 

mottagare ofta är mycket mer ombytligt beroende på hur personen tolkar ”hjälpen” som de 

erbjuds (Järvinen, 2006). 

 

2.2 Rätt eller Fel? 

Som socialarbetare så är det inte alltid lätt att veta vad som är rätt eller fel i sitt arbete, ska du 

ge bidraget som brukaren menar på sig behöva, eller ska organisationens riktlinjer väga 

tyngst? I Mänttäri-van der Kuip´s artikel så har hon/han granskat finska socialarbetare och 

deras arbetssätt för att granska såvida de upplever en moralisk oro kring deras arbete, och om 

det i så fall har med frågor kring resurser att göra. Fokus var att se hur arbetsrelaterad 

moralisk oro påverkas av känslan att utföra handlingar som socialarbetaren själv inte anser är 

moraliskt korrekt (Mänttäri-van der Kuip, 2015).  

Forskningsartikeln tar upp att de socialarbetare som känner sig vara utsatta för moralisk oro är 

mer angelägna om att säga upp sig från deras arbetsplats. Det var vanligare bland dessa 

personer att sjukskriva sig för att slippa gå till jobbet. Dessa socialarbetare upplevde sin 

arbetsplats som mindre positiv än de som inte kände av denna moraliska stress. Denna 

moraliska oro beror på den arbetsmiljö som många socialsekreterare befinner sig i. Där de 

måste väga mellan vad de tycker är det ”rätta” att göra, och vad som organisationen eller de 

resurser som de har till hands tillåter. Det är vanligt bland de socialsekreterare som känner att 

de ofta får säga nej där de egentligen ville säga ja, att de upplever att det inte känns bra att 

arbeta under de förhållandena (Mänttäri-van der Kuip, 2015). 

Problemet beror till stor del att socialarbetare sällan upplever sig har ”facit” i handen, utan 

måste istället göra en ny bedömning var gång de bemöter en ny brukare. Ibland kan det vara 

svårt att göra jsut detta men det är viktigt att vara ödmjuk och vara öppensinnad, för vad varje 

klient kan ha olika behov. Trots de svårigheter som socialarbetare stöter på i sitt vardagliga 

arbete så beskrivs de uppskatta sitt deras jobb, och många upplevde sig ha ett stort 
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handlingsutrymme att arbeta med. Problemet är snarare när det handlade om fall där det var 

svårt att göra en bedömning utan att välja mellan klientens eller organsationens önskemål 

(Blomberg & Özden, 2008). 

 

2.3 Resurser och osäkerhet 

Fördelningen av sociala resurser sker dagligen, om det så handlar om kärlek, varor, 

serviceärenden, pengar, information osv. Tre aspekter förblir det samma, nämligen att det vid 

en resursfördelning så finns det någon som tar beslutet om att resursen ska fördelas, en 

mottagare samt en observatör. En person som är en ”skådespelare” kan vara flera roller under 

en period beroende på vad personen väljer att göra. Vid fördelandet/utgivandet av resurser så 

påverkar saker som, den egna viljan att göra rätt ifrån sig. Det sker hela tiden en kamp mellan 

vad som är möjligt kontra vad som anses vara rätt att göra (Vermunt, 2014). 

En socialarbetare anpassar sin identitet och sin självbild kring rollen att vara den som 

erbjuder ”hjälp” till andra. Ju starkare upplevelse av att vara en ”hjälpgivare” desto vanligare 

var känslan av oroligheter bland socialarbetare. God självkänsla och socialt stöd förminskar 

effekten av hur pass stor oron är hos socialarbetaren. Anledningen till att självkänsla och stöd 

spelar så stor roll beror främst på att det generellt är lättare att ta hand om andra än sig själv. 

Det är svårare att säga nej till någon annan då det är svårt att neka någon annan hjälp i nöd då 

det är en del av sin yrkesroll, samt då det är den generella normen i samhället att det är bra att 

hjälpa andra genom att fördela de resurser som finns tillgängligt (Wu & Pooler, 2014). 

 

2.4 Motivering till val av Tidigare forskning 

Jag valde just dessa artiklar och den avhandling för att de beskriver den osäkerhet och den oro 

som Fredrikssons (2015) artikel tar upp, samtidigt som de förklarar ytterligare vad som kan 

vara orsaken kring osäkerheten på ett psykologiskt plan. Vad jag även ville visa med dessa 

artiklar är hur lite fokus som faktiskt ligger på vad de intervjuade själva har upplevt eller känt 

kring det som beskrivs i artiklarnas resultat.  Den tidigare forskningens resultat hjälpte mig att 

förstå varför det ser ut som det gör på en del arbetsplatser och varför jag får vissa svar under 

intervjuerna av handläggarna, då de ytterligare förklarade konsekvenserna av förändring.  
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3.  Metod och Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt av studien kommer jag att beskriva vilket metodval jag har gjort, samt hur jag 

har bearbetat insamlingen av empiri inför analys och resultatdelen, vilket jag kommer gå in på 

djupare senare i denna studie. I detta avsnitt kommer jag även att diskutera hur tillförlitlig 

studien kan tänkas vara.  

 

3.1 Val av metod 

Detta är en kvalitativ studie (se nästa rubrik) med fokus på att försöka skapa en ökad 

förståelse för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd upplever förändring inom den egna 

organisationen, samt hur de förhåller sig till det som Fredriksson (2015) tar upp i sin artikel 

kring osäkerhet. De intervjuade hade inte läst Fredrikssons artikel men jag gav en kort 

beskrivning av det han tar upp i artikeln. För att kunna skapa förståelse kring ämnet så har jag 

kritiskt granskat det insamlade materialet (intervjuerna) utifrån de valda teorierna och den 

tidigare forskningen. Då jag inte har tidigare erfarenhet kring vad det innebär att arbeta som 

handläggare inom ekonomiskt bistånd så har jag försökt att undvika fördomar och egna 

värderingar i så stor grad som möjligt, för att undvika att dessa skulle påverka mitt resultat 

även om det är omöjligt att helt förbise dessa, då alla har fördomar och förutfattande meningar 

på ett eller annat sätt. Mina frågeställningar kan inte ge så kallade entydiga svar utan 

meningen med denna studie är främst att försöka skapa en diskussion kring ämnet för att fler 

ska förstå vad förändring kan innebära rent konkret, med förhoppning om att genom dessa 

diskussioner och det intresse detta innebär kommer att skapa en större kunskap kring ämnet 

(Thurén, 2004).  

För att uppnå dessa resultat så har jag utfört självbiografiska intervjuer. Vilket är intervjuer 

där studieobjekten (handläggarna inom ekonomiskt bistånd) beskriver sina upplevelser 

komparativt då och nu. Alltså hur de upplevde sitt arbetssätt när de började inom ekonomiskt 

bistånd jämfört med hur de arbetar idag. Med andra ord vilka förändringar de har upplevt och 

hur dessa har påverkat dem.  

Jag valde att inte använda mig av en kvantitativ metod på grund av min bristande förförståelse 

kring vad det innebär att vara handläggare inom ekonomiskt bistånd. Jag var inte tillräckligt 

säker på vilka frågor som hade gett tillräckligt bred empiri utan behovet av uppföljningsfrågor 

etc, som lätt kunde implemententeras i intervjuerna med handläggarna. I intervjuerna så 
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kunde jag ”lära” mig längs vägen, och i nästa intervju ställa fler och bredare frågor som bättre 

passade inom ramen för denna studies forskningsämne. 

 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod omfattar olika sätt att insamla empiri genom att utföra 

observationer, intervjuer eller analys av texter. En kvalitativ metod används av 

samhällsforskare då intresset för samhällets villkor är stort, då alla människor anses vara en 

del av samhället på ett eller annat sätt.  Kvalitativ forskning syftar till att skapa en större 

förståelse för idéer och attityder som ligger till grund för människors formuleringar och 

beslutsfattande. Kvalitativ forskning innebär analys av data, exempelvis från intervjuer som 

sedan tolkas textkritiskt, för att sedan omtolkas vidare utifrån någon vald teori (Swärd, 

Eliasson-Lappalainen, Meeuwisse & Jacobsson, 2008). 

Enligt Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson (2008) så innebär en kvalitativ intervju en 

stor makt då forskaren kan vid oaktsamhet förändra hela innebörden av den intervjuades 

utsaga vid insamlingen av fakta. Forskaren/forskarna har ett stort ansvar vid användningen av 

den insamlade empirin, då det är viktigt att inte sväva ut i sin tolkning av vad 

intervjupersonerna vill förmedla med de svar som de lämnar i samband med intervjun.  

Anledningen till att jag i denna studie har valt att använda mig av en självbiografisk 

intervjuform är för att få ta del av hur handläggarna på socialtjänsten själva upplever att deras 

arbetssätt/arbetsmiljö eventuellt har förändrats och hur det påverkar deras roll inom den 

organisation de tillhör (Swärd, Eliasson-Lappalainen, Meeuwisse & Jacobsson, 2008). 

 

3.3 Vetenskapsteoretisk ansats och analysmetod  

Den kvalitativa forskningen är en tolkande samhällsvetenskaplig forskningsmetod med rötter i 

den humanvetenskapliga forskningstraditionen, och befinner sig inom så kallad hermeneutiskt 

paradigm. Hermeneutik innebär vetenskapen om rätten till tolkning av texter, läran och 

förståelse. Det är en metod som binder ihop förståelse och tolkning (Thomassen, 2007).  

Den hermeneutiska forskningstraditionen menar på att forskarna ska uppnå en förståelse av 

den text eller det fenomen som de har valt att studera. För att kunna skapa en förståelse så 

krävs det att de som arbetar utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har ett empatiskt 
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förhållningsätt för att kunna sätta sig in i andra individers situationer. Men för att kunna börja 

förstå innebörden så krävs det att du som forskare gör någon slags tolkning. Hermeneutiker 

menar på att en tolkningsprocess inte kan börja helt utan någon slags förförståelse. Vad de 

menar med denna förförståelse är att vi har ett visst antal fördomar eller förutfattade åsikter 

kring vad forskaren/forskarna ämnar att studera. Denna förförståelse kallas inom 

hermeneutiken för förståelsehorisont (Johansson, 2011).   

Utifrån en hermeneutisk utgångspunkt så börjar jag i den första delen av min tolkning av min 

insamlade empiri först göra en överskådlig tolkning av vad intervjupersonerna faktiskt säger 

och vad de menar. Denna överskådliga tolkning hjälper mig senare när jag ska redovisa de 

resultat och den analys som kommer senare i studien. Denna tolkningsprocess som uppstår 

mellan helheten och delarna i empirin (mina transkriberade intervjuer) kallas av forskare inom 

hermeneutiken för den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln kan lättast förklaras 

som den insikt det kräver för att förstå helheten av en texts innebörd. Där man ser på 

de ”byggstenar” som texten består av för att förstå hur dessa påverkar helhetens innebörd 

(Johansson, 2011). 

 

Den hermeneutiska utgångspunkten i denna studie har hjälp mig att skapa en djupare 

förståelse kring det ämne som jag har valt att belysa. Jag var inte ute efter att förklara varför 

handläggarna inom ekonomiskt bistånd upplevde det som de gjorde utan försökte att istället 

förstå vilken betydelse det hade för de intervjuade, och vad deras upplevelser kan få för 

betydelse för andra, vilket den hermeneutiska utgångspunkten har hjälpt mig med att 

åstadkomma (Johansson, 2011).  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Jag har intervjuat fem personer som har arbetat under en längre tid (7-15 år) som handläggare 

inom ekonomiskt bistånd. Studien är sedan baserad på den text som jag har fått fram genom 

att transkribera mina intervjuer. Med transkribering så menas att jag har skrivit ner ord för ord 

vad som sades under intervjuerna. Därefter så granskade jag den transkriberade texten utifrån 

en induktiv metod, vilket kort kan förklaras som att jag samlar in information, analyserar den 

och drar sedan en slutats av de resultat jag hittade (Bryman & Bell, 2013). 

 

Jag valde att använda mig av fem intervjupersoner då de gav en tillräcklig bredd i min empiri 

och om jag hade utfört fler intervjuer så hade det inte påverkat denna studies resultat särskilt 
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mycket.  Skillnaden var hur personerna hade upplevt förändring inom sin kommun, och då 

upplevelser är unika så innebär det teoretiskt att alla handläggare i hela Sverige skulle ge olika 

svar i en intervju. Då jag valde att fokusera på upplevelser och inte till exempel konkret 

strukturell förändring så gjorde det att jag kände mig nöjd med de svar och den mängd empiri 

som jag hade efter att ha utfört de fem intervjuerna. En del av den mindre viktiga 

informationen som framkom som jag upplevde inte kunde varken besvara mina 

frågeställningar eller passa in tillräckligt väl in på mitt syfte, ”sorterades” sedan bort inför 

resultat och analysdelen av denna studie.  Istället så tematiserade jag och delade upp empirin 

som jag såg som viktig i tre huvudkategorier (se resultat och analys delen) där jag sedan 

började att bearbeta och tematisera informationen för att göra det möjligt att besvara mina 

frågeställningar. Från början så uppkom den transkriberade texten till cirka 150 A4 sidor 

(cirka 30 sid per intervjuperson) vilket hade gjort det svårt att använda i sin dåvarande form. 

Istället så använde jag mig av en innehållsanalys för att välja ut ett antal citat som jag kände 

var relevanta för denna studie. 

 

Vid en innehållsanalys så läser du som forskare igenom din insamlade empiri eller dina texter 

ett flertal gånger för att skapa dig en helhetsbild kring vad materialet handlar om. Efter det så 

plockar du ut meningar som du anser vara viktiga för din studies syfte och frågeställningar. 

De utvalda meningarna grupperas därefter på ett sätt som ämnar att ge en bild av vad det 

viktigaste var som de intervjuade i mitt fall ville få fram med det de framförde i intervjuerna. 

Det var genom denna gruppering som jag tog fram olika nyckelord som bäst beskrev vad de 

hade upplevt och vad de intervjuade kände, vilket låg till grund för resultatdelen av denna 

studie. (Graneheim & Lundman, 2004). 

 
Jag har försökt att i så stor utsträckning som möjligt att undvika att visa vilka de intervjuade 

kan tänkas vara. Jag har gjort en så kallad anonymisering, genom att alla kommuner och 

namn/kön på de intervjuade har ändrats där jag har känt att jag måste använda namn eller 

dylikt för textens skull. I övrigt så har jag försökt att inte benämna person eller kommunnamn 

för att det inte ska vara möjligt att leta upp vilka som har varit med i intervjuerna. Det kan 

diskuteras kring huruvida en kommun behöver avpersonifieras eller inte, men jag har valt att 

göra detta ändå för att främst skydda intervjupersonerna.  
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Sökningen efter intervjupersoner gjordes genom att jag skickade ut 10 mejl innehållande 

bland annat det informationsbrev som ni kan se under Bilaga 1 till olika kommuner, mer 

specifikt de avdelningschefer som var ansvariga i var kommun. I dessa mejl frågade jag om 

det gick bra att intervjua deras personal, och om det fanns några som kunde tänka sig att ställa 

upp. Varpå en del av de kontaktade avdelningscheferna svarade att det gick bra att utföra 

dessa intervjuer. Avdelningscheferna skickade ut informationsbrevet till de som uppfyllde de 

krav som jag hade kring vilka som var min studiegrupp (se mer i nästa avsnitt). Därefter så 

kontaktades jag via mejl av de som kunde tänka sig att bli intervjuade, varpå jag informerade 

dem ytterligare kring vilket ämne jag tänkte belysa osv, samt om de hade några frågor eller 

om de av någon anledning inte hade fått informationsbrevet. Därefter stämde vi träff och 

utförde intervjuerna på deras respektive arbetsplatser.  

 

Intervjuerna utfördes på fyra olika kommuner vilket jag först var tveksam till skulle fungera 

eller inte, då resultaten skulle vara för ”spridda” för att kunna besvara frågorna på ett bra sätt 

eller inte. Men nu i efterhand så tycker jag att det tvärtom istället har styrkt mina resultat, på 

grund av att jag då får en bredare och pålitligare empiri grundad i upplevelser som kunde vara 

både negativa och positiva. För inom vissa kommuner eller på vissa arbetsplatser så kanske 

det inte hade skett en så stor förändring, medan på vissa så hade det varit mycket förändring 

och många nya utmaningar på grund av detta. Det gav mig en bredare och tydligare 

helhetsbild som det blev nu då jag som forskare kunde jämföra och tematisera på ett helt 

annat sätt än om alla fem intervjupersoner hade arbetat inom samma kommun. 

 

Intervjuerna skedde  på de intervjuades arbetsplatser enskilt, där endast jag och den 

intervjuade var i samma rum under själva intervjun. Jag spelade in samtliga intervjuer samt 

skrev ner olika stödord för att eventuellt ställa följdfrågor. Dessa anteckningar användes också 

till för att efteråt snabbt kunna få en överblick kring vad som egentligen sades och vad som 

kunde vara bra att tänka på inför nästa intervju. Intervjuerna gjordes med syftet att försöka 

förstå vad de intervjuade hade upplevt för förändring eller inte gällande deras arbete inom 

ekonomiskt bistånd, därför var det tvunget att göras i form av intervjuer. Det hade inte 

framkommit samma grad av bredhet och tydlighet om jag istället hade valt att göra en 

kvantitativ forskning.  På grund av att jag inte hade haft tillräckligt bra insyn kring vad det 

innebär att vara handläggare inom ekonomiskt bistånd, för att kunna konstruera frågor som 



Tobias Erlingson 
2SA47E VT 2017 
 Linneuniversitetet Växjö 
 

14 
 

var tillräckligt tydliga för att få svar på mina frågeställningar. För det var ofta så att frågor dök 

upp i takt med att jag fick en inblick i vad det innebär att arbeta inom ekonomiskt bistånd.  

 

 

3.5 Urval 

Syftet med denna studie styrde urvalet av intervjupersoner på det sätt att de måste uppfylla ett 

visst förkrav för att de skulle vara relevanta för den tänkta empirin. Kravet var att 

handläggarna behövde ha mellan 7-15 års erfarenhet inom ekonomiskt bistånd. Förutom 

erfarenhetskskravet så fanns det inte några andra kriterier kring intervjupersonerna, då jag 

ansåg att faktorer som kön och/eller etnisk bakgrund inte spelade någon större roll för 

insamlandet av den empiri som denna studie har använt sig av. På grund av detta så blir 

urvalet av intervjupersoner mer slumpat, jämfört med om jag hade valt att begränsa mig till 

exempelvis enbart kvinnor eller män. Detta betyder rent konkret att de som kan tänka sig att 

delta inte ”sorteras” ut, utan de första fem personerna som ville delta är också de som blev 

intervjuade. Detta gör att det i teorin skulle kunna ha blivit enbart fem kvinnor eller fem män.  

Till min studie intervjuade jag fem personer som arbetade inom ekonomiskt bistånd, varpå 

fyra av dem arbetade på olika kommuner.  

 

 

3.6 Intervjuernas struktur  

Då syftet med denna studie är att granska hur handläggare inom ekonomiskt bistånd upplever 

den eventuella förändring som har skett inom organsationen och de eventuella konsekvenser 

denna förändring inneburit, så har jag valt att utföra självbiografiska intervjuer med grund i 

kvalitativ forskningsmetodik. En självbiografisk intervju innebär kort att forskaren ber en 

person att med egna ord beskriva hur de har upplevt någon händelse eller något ämne som 

forskaren ämnar att undersöka (Swärd, Eliasson-Lappalainen, Meeuwisse & Jacobsson, 2008).  

Denna studies intervjufrågor (se bilaga 1) bör ses som ett verktyg som användes för att 

strukturera upp intervjuerna så att frågorna inte blivit för spridda och lösryckta. Intervjuerna 

var semistrukturerade, vilket betyder att de frågor som finns att läsa på bilaga 1 inte alltid 

nödvändigtvis behövde komma i den ordning som de står uppskrivna, eller huvudtaget vara  

med. Strukturen på intervjuerna berodde istället på vad intervjupersonen berättade och vilka 

följdfrågor dessa berättelser väckte. Detta gör att en del frågor som inte finns med på 

intervjuformuläret (se bilaga 1) ställdes för att skapa en så heltäckande bild av 



Tobias Erlingson 
2SA47E VT 2017 
 Linneuniversitetet Växjö 
 

15 
 

intervjupersonens upplevelser som möjligt. Denna semistrukturerade intervjuform gjorde så 

att intervjuerna kunde te sig ganska olika beroende på vad intervjupersonen hade att säga, 

vilket gör empirin något mer varierande än om jag strikt hade hållit mig till förutbestämda 

frågor.  

De frågor som går att läsa i bilaga 1 och som användes som underlag till intervjuerna är dock 

baserade till stor del utifrån den tidigare forskning som jag valt att använda i studien (se 

tidigare forskning). Frågorna har därför ett underliggande ”tema” baserat på förändring och 

konsekvenser.  

Jag försökte i intervjuerna att undvika att ställa allt för riktade frågor för att bevara de 

intervjuades upplevelser så opåverkat som möjligt. Jag är medveten om att det är omöjligt att 

helt undvika detta då jag gjorde intervjuerna med ett ”mål” i åtanke, vilket var att få fram 

passande empiri till denna uppsats. Jag var dock tydlig med att om det var några frågor som 

intervjupersonen inte ville svara på eller kände inte var relevanta så var det bara att säga till, 

så hoppar vi över dem.  

 

3.7 Validitet och tillförlitlighet  

Jag anser att detta arbete erhåller en så pass god validitet att den har varit värd att utföra. Då 

den gör sig intressant inom det område den ämnar att undersöka. Studiens resultat har 

emellertid inte möjligheten att appliceras på alla kommuner runt om i Sverige då resultaten i 

högsta grad speglar de lokala riktlinjerna för kommunerna och det faktum att det är människor 

som har blivit intervjuade. Ingen annan människa upplever exakt samma sak som en annan, 

vilket gör det omöjligt att påstå att denna studies resultat kan appliceras i alla kommuner och 

för alla handläggare inom ekonomiskt bistånd. Jag vågar dock påstå att denna studies resultat 

ändå visar upp element som kan kännas igen oavsett var du arbetar. Oro och förändring är 

något som alla människor troligtsvis har upplevt någon gång under sin karriär men orsaken är 

det som varierar mest (Vetenskapsrådet, 2011). 

Jag har under studiens gång försökt att vara så transparent som möjligt, att redovisa mina 

resultat och studiens ärendegång på ett så öppet och tydligt sätt som möjligt. Anledningen till 

detta är att det innebär att du som läsare förhoppningsvis får en djupare förståelse för vad jag 

har gjort eller inte gjort. Samt att du som läsare får möjligheten att ifrågasätta de metoder och 

det förhållningsätt som jag har använt mig av. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så är detta 
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öppna sätt att utföra en forskning en väsentligt del av vad det innebär att göra relevant 

forskning, då om du väljer att dölja något för läsarna så kan det tyda på slarv eller ett 

medvetet beslut att hålla vissa delar av forskningen mörkade av något anledning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

3.8 Forskningsetik 

Denna studie faller under 3 & 4 § (paragraf) i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor. Detta gör att jag måste ha denna lag i åtanke när jag skriver denna 

studie för att inte bryta mot de bestämmelser som avser integritet i samband med forskning. 

Enligt Vetenskapliga rådet (2011) så måste forskning uppfylla fyra krav för att inte bryta mot 

forskningsetikens lagar och bestämmelser. Dessa fyra krav är Konfidentalitetskravet (1), 

Nyttjandekravet (2), Informationskravet (3) och Samtyckeskravet (4). Här är en kort 

beskrivning av de fyra kraven: 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetik är inte statisk utan nya etiska problem aktualiseras allt eftersom nya 

vetenskapliga frågor ställs, när nya metoder tas fram och används och när nya material 

analyseras. Forskningsetiken finns till för att skydda forskningens studieobjekt mot 

felbehandling i vetenskapens namn. Vilket jag har tillämpat i denna studien genom att göra en 

så kallad avpersonifering av all de intervjuade samt kommunnamn. Enligt vetenskapsrådet 

(2011) så handlar forskningsetiska överväganden främst om att hitta en god balans mellan 

intresset mellan studieobjekt och forskare. Kunskapsintresset är exempel på ett sådant område 

som kräver att det finns balans i forskningen som utförs. För ny kunskap är värdefull på ett 

antal olika sätt och kan bidra till samhällets och individers utveckling mot något nytt. Det är 

även enligt vetenskapsrådet (2011) viktigt med rätt till skydd mot olika former av skada och 

risk för studieobjekten. Genom så kallat Integritetsintresset, som betyder att om det finns risk 

för att skada studieobjekten på något sätt så får forskningen endast fortsätt om resultaten anses 

vara av tillräckligt stor vikt för att överväga risken. Det är svårt att utföra forskning utan att 

1: Information som kan identifiera deltagare i studie får inte förekomma! 

2: Den insamlade empirin får endast användas till den avsedda studien! 

3: Att du som forskare är skyldig till att meddela syftet av studien! 

4: Innan intervjun så måste forskaren inhämta samtycke från den som ska intervjuas! 
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studieobjekten utsätts för någon form av risk. I denna studies fall så anser jag att den största 

risken ligger i kring huruvida de intervjuade handläggarna inom ekonomiskt bistånd kan 

tänkas bli upptäcka eller inte, vilket var en av anledningarna till varför de anonymiserades. 

För att minska riskmomenten med studien och istället förhoppningsvis endast få fram de 

positiva effekterna av forskningen istället, samt styrka Konfidentalitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Jag har i denna studie presenterat mina resultat och den ärendegång som jag har arbetat efter 

på ett öppet och ärligt sätt, jag har inte försökt att frånhålla någon information som kan vara 

viktigt för att motbevisa eller på något annat sätt påverka studiens resultat eller analys. Jag har 

lagt upp  

studien så att vem som helst ska kunna granska och göra en rättvis bedömning kring huruvida 

de anser forskningen vara relevant eller inte (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

4. Teorier  
För att tolka den insamlade empirin från intervjuer av handläggare inom ekonomiskt bistånd 

så har jag valt att i denna uppsats använda mig av två teorier. Dessa två är Lipskys (2010) 

teori om ”Gräsrotsbyråkratier” samt Goffmans (1990) teori kring stigmatisering. Där Lipskys 

teorier kring gräsrotsbyråkratier kommer vara den främsta teorin för denna studie då Lipskys 

teorier både beskriver samspelet mellan organisation och handläggare, samt hur dessa 

påverkar relationen mellan klient och handläggarna. Teorin beskriver även vad detta samspel 

får för konsekvenser för handläggarna själva. Sen kommer Goffmans teori kring 

stigmatisering att spela en mindre men viktig roll för att förklara den osäkerhet och de känslor 

som gör att en del handläggare känner sig osäkra kring sitt arbete och sin arbetsmiljö. 

 

4.1 Goffman och stigma  

Jag kommer att använda mig av Goffmans begrepp ”Stigmatisering”. Begreppet 

stigmatisering innebär att medlemmar av sociala kategorier uppfattas inneha negativa attribut, 

så som att de är ”lata” eller ”inte vet bättre” jämfört med övriga grupper i samhällets 

maktstruktur. Dessa uppfattningar leder till att skapandet av stereotyper där vissa grupper 

pekas ut som avvikande gentemot samhällets utsatta norm kring vad som är socialt 

acceptabelt eller inte. Enligt Goffman (1990) handlar det om uppfattningar som är osynliga 

eller synliga, som går att påverka eller inte att påverka själv. Dessa negativa uppfattningar är 
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enligt Goffman (1990) fördomar som är grundade i att vissa grupper inte ses som fullvärdiga 

medborgare av samhället, då de inte anses klarar av att sköta sig själva och följa de lagar som 

samhället har satt upp, både sociala och rättsliga sådana (Goffman, 1990). 

Stigmatisering handlar enligt Goffman (1990) ofta om ett ”vi mot dom” tänk där den styrande 

gruppens idéer och tankar anses vara det normala. En sådan uppfattning kan innebära att 

grupper som redan känner sig vara under press eller stress skapar sig förväntningar kring vad 

de borde kunna uppnå när de jämför sina resultat med andra grupper som liknar deras egna. 

Exempel på sådan jämförelse vilket kan leda till ytterligare stress eller oro är jämförelsen 

mellan olika kommuner gällande hur pass effektivt deras arbetssätt är.   Stigmatisering kan 

leda till att de påverkade grupperna får det sämre än vad de tidigare haft det (Goffman, 1990). 

Goffman (1990) redovisar tre olika sorters stigma: Kroppslig stigma, karaktärsstigma och 

gruppstigma. Den stigmatiseringsgrupp som denna uppsats kommer utgå ifrån är den så 

kallade gruppstigman, vilket innebär stigmatisering gentemot grupper baserat utifrån etnicitet, 

religion, klass eller kön. Begreppet gruppstigma kan till exempel användas för att förklara hur 

människor som lever i fattigdom, upplever sig bli bemötta av andra människor. Stigmatisering 

är vanligtvis kopplat till begreppet skam då detta är en känsla som sammankopplas till de som 

upplever sig bryta mot någon sorts norm i samhället (Goffman, 1990).  

Jag kommer att använda mig av Goffmans (1990) teori kring gruppstigma för att förklara 

varför vissa handläggare inom ekonomiskt bistånd upplever sig stressade och/eller oroliga, då 

de aktivt jämför sig med andra kommuner, samt andra professioner inom socialt arbete. 

Begreppet gruppstigma hjälper mig att få en djupare förståelse varför vissa intervjuade känner 

som de gör och vad det beror på. (Goffman, 1990). 

 

4.2 Lipsky och Gräsrotsbyråkratin 

Lipsky (2010) är den teoretiker som myntade begreppen närbyråkrater och 

gatubyråkrater/gräsrotsbyråkrater, och med hjälp av Goffmans (1990) stigmatiseringsteori så 

tänker jag använda dessa två valda teorier för att förklara de upplevelser som handläggarna 

inom ekonomiskt bistånd beskrev i de utförda intervjuerna. Lipsky (2010) har analyserat 

organisationers uppbyggnad såsom sjukhus, skola, tingsrätt och socialkontor. Dessa skiljer sig 

åt rent organisatoriskt, men är alla enligt Lipsky (2010) så kallade gräsrotsbyråkratier. Vilket 

innebär att alla inriktar sig på att erbjuda kostnadsfria tjänster till allmänheten. Dessa 
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organisationer har dock tillgång till begränsade resurser, vilket gör att det råder speciella 

regler och krav som kanske inte är så vanliga inom andra yrkesgrupper. På grund av hur dessa 

instanser är organiserade så begränsas och organiseras dessa på ett sätt som ämnar att uppfylla 

det kompetens och produktivitetskrav som dessa organisationer lyder under. Därför utformas 

dessa verksamhetsområden utifrån vad som anses behövas för att uträtta de arbetsuppgifter 

som krävs inom organisationen. Strävan efter att dessa organisationer inom Lipskys 

teoribegrepp ”gräsrotsbyråkratier” ska ha förmågan att vara så produktiva som möjligt är en av 

de största drivkrafterna inom den byråkratiska specialiseringen (Lipsky, 2010). 

Lipsky (2010) belyser att gräsrotsbyråkratier har en organisationsform som bygger på att de 

jobbar utifrån så kallad masshantering, vilket betyder att socialsekreterarna inom 

organisationen ska hinna med ett visst antal ärenden under en viss bestämd tid. 

Gräsrotsbyråkratier är utformade utifrån ärendenas art och antal (Lipsky, 2010). Detta gör så att 

kraven ser olika ut beroende på vilken avdelning eller organisation handläggarna befinner sig 

inom. Eftersom målet är att använda de resurser och den tid som det finns handlingsutrymme 

för att så effektivt som möjligt kunna uträtta de ärenden som organisationen bemöter, så är 

dessa organisationer alltid reglerade och kravet på specialisering är tvunget (Lipsky, 2010). 

 

Klienter och gräsrotsbyråkratier 

En central del för dem som arbetar inom gräsrotsbyråkratier är enligt Lipsky (2010)  den 

direktkontakt som de har med deras klienter/brukare. För de som arbetar inom 

gräsrotsbyråkratier är beroende av att ha en god kontakt med sina klienter/brukare då dessa styr 

deras vardagliga arbete på två olika sätt. Det första sättet är att klienterna/brukarna påverkar 

hur handläggarens arbetsuppgifter ser ut genom brukaren/klientens egenskaper och 

originalitet. Jobbet måste anpassas utifrån vilken individ som sitter framför handläggaren på 

grund av att det finns ingen klient/brukare som är den andra lik, även om vissa egenskaper 

kan kännas igen till viss mån (Lipsky, 2010).  

Det andra sättet som klienter/brukare påverkar det vardagliga arbetet hos handläggarna är 

genom att de tar emot den tjänst som erbjuds, för om det inte skulle finnas någon mottagare så 

skulle det inte heller finnas ett behov och krav på en utgivare. Klienter eller brukare kan vara 

både ofrivilliga och frivilliga. Om du tänker dig en organisation som polisen så finns det både 

fall där någon har blivit utsatt för ett brott och som då alltså ofrivilligt blivit en klient till 
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polisen, och fall där någon självmant valt att begå ett brott och om denna åkt fast blivit en 

frivillig klient. Det vill säga beroende på hur en klient/brukare har hanterat sin situation så kan 

de antingen vara ofrivilliga eller frivilliga klienter (Lipsky, 2010). 

De flesta klienter inom Lipskys begrepp gräsrotsbyråkratier är ofrivilliga klienter/brukare då de 

sällan har valt att hamna i den situation som de befinner sig i just nu, och att de är i behov av 

stöd för att klara sig. Dessa klienter kan inte heller välja att vända sig till en annan 

gräsrotsbyråkrati, då som nämndes tidigare dessa organisationer oftast är specialiserade inom 

ett specifikt område. Trots att klienterna/brukarna generellt inte är frivilliga så betyder det inte 

att de inte har rätt till att ställa motkrav på prestation och att vilja ses som en individ med 

individuella behov. Dessa individuella behov och krav är inte alltid säkert att den 

handläggaren/organisation inom gräsrotsbyråkratier alltid ser och uppmärksammar på grund av 

deras organisatoriska uppbyggnad (Lipsky, 2010). 

Gräsrotsbyråkratier är strukturerade på ett sådant sätt att de anpassar och förenklar 

klienten/brukaren för att på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna hantera deras ärenden. 

Detta utförs genom att de har vissa krav och bestämmelser som klienten/brukaren måste följa 

för att få ta del av de tjänster som organisationen erbjuder. Lipsky (2010) menar på att detta 

får inverkan att gräsrotsbyråkratier använder den makt de har i mötet med klienten till att göra 

så att individen lär sig hur det är att vara klient. Hur denna ska agera och vilka konsekvenser 

det får om denne inte följer de bestämda reglerna. Ett konkret exempel på detta är att 

organisationer inom kategorin gräsrotsbyråkratier har makten att bestämma tid och plats för 

mötet mellan klient/brukare och handläggare och hur detta möte är strukturerat. Det sker alltså 

ett samspel mellan klient och organisation där de olika parterna sätter olika krav på varandra, 

där organisationen har överläget. Detta gör så att handläggaren inom organisationen får 

förhålla sig till både organisationens och klientens/brukarens önskemål, med målet att försöka 

göra båda parter nöjda Lipsky (2010).  

 

Den professionellas roll inom gräsrotsbyråkratin 

Den som arbetar inom gräsrotsbyråkratin är de som dagligen möter klient/brukare och därför 

har den tilldelade rollen som agerande aktör inom organisationen. Det är dessa handläggare 

som agerar som ”ansiktet” utåt för organisationen. Det är därför vanligt att handläggare 

arbetar individuellt, alltså att de själva träffar en klient/brukare och bestämmer vilket beslut 
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som ska tas. Detta arbetssätt gör det dock svårt för organisationen att mäta effektivitetsgraden 

av deras arbete och skapa en insikt kring vilka riktlinjer som följs eller inte. Det är därför som 

riktlinjer och andra bestämmelser införs för att cheferna eller ledningen inom organisationen 

ska kunna känna att de har kontroll över handläggarnas arbete. Dessa bestämmelser är oftast 

inte så direkta i vad de betyder eller vad de menar på ska göras. Detta gör så att de tolkas och 

implementeras på olika sätt av olika handläggare eller kommuner (Lipsky, 2010).  

Detta tolkningsutrymme är vad som blir till handläggarnas så kallade handlingsutrymme. 

Vilket gör att handläggaren inte enbart styrs av de riktlinjer som organisationen har satt upp, 

utan även egna motiv. Att detta arbetssätt tillåts eller uppmuntras beror på den ”natur” som 

deras dagliga arbete innefattar. Den föränderliga ”naturen” beror på att inga klienter/brukare 

är varandra lika, behovet skiljer sig kanske åt eller så har klienterna olika krav på vad de vill 

få ut av den hjälp som erbjuds. Detta gör att handläggarnas förmåga till att tolka och bedöma 

behovet hos klienten, men samtidigt känna till vad som kan tänkas vara behövligt oerhört 

viktigt (Lipsky, 2010). 

Enligt Lipsky (2010) så gör detta att handläggarnas arbete blir väldigt konfliktfyllt. Där 

handläggarna saknar den tydlighet som många skulle önska, och att mycket lämnas åt den 

egna bedömningsförmågan. Att handläggaren får en roll där de måste välja mellan hur mycket 

resurser som organisationen kan tänkas tillåta ge ut, och vad klienten/brukaren själv anser sig 

vilja ha. Vilket kan skapa osäkerhet kring vad som är ”rätt” att göra.  Handläggaren får alltså 

en dubbelroll inom organisationen där två olika viljor möts (Lipsky 2010). 

I denna studie så använder jag mig av Lipskys teorier för att förklara hur samspelet mellan 

klient, organisation och handläggare påverkar varandra vilket märks då teorin om 

gräsrotsbyråkrati är väldigt framträdande i denna studies resultat och analysdel. Lipskys 

(2010) teori hjälper även till att tolka vilka delar av förändring som kan ge vilka konsekvenser. 

Enligt Lipsky (2010) så är till exempel handläggarnas dagliga arbete till stor del beroende av 

kontakten med brukarna för att kunna prestera så bra som möjligt. Om då en av de intervjuade 

upplever att det sker lite kontakt mellan brukare och handläggare så hjälper Lipsky (2010) 

mig att förstå vad detta kan tänkas ha inneburit för intervjupersonen i fråga och dess 

arbetskamrater (Lipsky 2010). 
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5. Resultat och Analys 

 
I denna del av studien så kommer jag redovisa för de resultat som jag tagit fram i och med de 

intervjuer jag har gjort, samt för hur jag har valt att tolka det insamlade materialet i 

analysdelen. Det är i analysdelen av studien som mina teorier och den tidigare forskningen 

kommer att sammanföras för att tolka den insamlade empirin, och svara på de frågeställningar 

som jag presenterade i början av studien. Resultatet kommer att bearbetas och presenteras i en 

form som ämnar att ge en god inblick och förhoppningsvis skapa förståelse kring vad mina 

intervjupersoner upplevt för förändring under deras karriär som handläggare inom ekonomiskt 

bistånd. 

 

5.1 Resultat   

I denna del av studien kommer jag att presentera hur de handläggare inom ekonomiskt bistånd 

jag intervjuat upplever förändringen inom deras organisation. Resultatet är grundat i fem 

intervjuer utförda på fyra olika kommuner runtom i Sverige. Jag har avpersonifierat alla 

inblandade, därför är de namn på kommuner och handläggare som presenteras helt fiktiva, 

och där jag kan undvika det så har jag valt att inte använda några namn överhuvudtaget. 

 

5.2 Utbildning bland de intervjuade 

Alla de intervjuade förutom en hade samma utbildning från början, de flesta var utbildade till 

socionomer även om en del var klara med sin utbildning för ganska lång tid sedan. 

Anledningen att det är viktigt att känna till de intervjuades utbildning/bakgrund är för att det 

är en viktig faktor för att förstå hur de tolkar sin vardag och/eller tar sig an de problem som 

dyker upp i deras yrkesroll som handläggare inom ekonomiskt bistånd. De som är utbildade 
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socionomer borde ha en djupare förståelse kring vad det innebär att bemöta brukare än den 

handläggare som ”endast” har en ekonomisk utbildning. Därför vill jag föra fram i vilken grad 

de som jag har intervjuat har utbildat sig, för att skapa en förståelse kring vilka de intervjuade 

är och vad det kan tänkas vara som gör att de upplever vissa saker på olika sätt.  

 

Utifrån min empiri så delar jag upp utbildningarna i två klasser, den första klassen är de som 

tog examen i den ”gamla” socionomutbildningen, vilket var tre av de fem intervjupersonerna.  

 

” Ja då är jag socionom, och har gått den gamla socionomutbildningen som då varuppdelad i 

olika grenar ... och den gren som jag valde var förvaltningssocionom då, och den grenen är 

det ju många som har valt som har gått in sen och arbetat som arbetsledare (...) men vi läste 

ju första delen av socionomutbildningen tillsammans med dem som kallades för sociala 

socionomer då” 

Så här presenterade en av de intervjuade sin bakgrund samt hur den ”gamla” 

socionomutbildningen såg ut när han/hon examinerades. 

Den andra klassen är de två intervjupersoner som tagit examen under 2000-talet, och som är 

något nyare inom ekonomiskt bistånd. De har gått i skola inom vad de ”äldre” handläggarna 

nämnde som den ”nya” skolan.  

”Jag är ju då ekonom, och gick ut socialhögskolan i Umeå 2002 (...) och jag tog examen från 

socionomprogrammet 2009, och för nästan exakt 7 år sen så började jag jobba på ekonomiskt 

bistånd”  

5.3 Vad är socialt arbete i förändring? 

När jag frågade vad de intervjuade själva ansåg vara socialt arbete i förändring utifrån deras 

egna uppfattningar, så kan deras svar sammanfattas i två kategorier. Den första kategorin är 

där fyra av fem intervjupersoner menade på att arbetet inom ekonomiskt bistånd förändras 

utifrån hur ideologin och politiken ser ut under den period som man undersöker. Att deras 

bedömningar varierar beroende på hur organisationen ter sig just då. 

 

”Det första som dyker upp är att socialtjänster förändras i förhållande till hur ideologin i 

samhället förändras (.....) men det speglar också vilket synsätt vi har i samhället då man 
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anpassar samhället efter hur det ser ut politiskt. Det är ett väldigt reglerat område och 

ändrar man då politisk ideologi så kommer det att avspegla också hur man ser och hur man 

bedömer” 

Så här beskriver en av de mest erfarna intervjupersonerna situationen inom ekonomiskt 

bistånd, där förändring avspeglar till stor del det politiska klimatet i samhället. 

Intrevjupersonen beskriver även hur politiken påverkar handläggares sätt att bedöma och 

hantera ärenden rent konkret i deras arbetssätt.  

Däremot så skiljer sig den sista intervjupersonen från de andra då hon/han istället menar på att 

det som han/hon upplever är förändring är en starkare samverkan mellan olika 

myndighetsorgan. Samt att detta är något som redan är på gång men som måste ske för att 

ekonomiskt bistånd ska bli effektivare både i sitt uppdrag och i sitt sätt att hantera 

klienter/brukare, och samtidigt vara effektivare inom organisationen och på så vis hålla nere 

resursåtgången. 

”Det jag skulle vilja se är tendenser till att vi myndigheter måste komma närmare varandra. 

För att få den enskilde individen i fokus och att vi samverkar kring den personen. Att vi inte 

är isolerade myndigheter i samhället utan att vi är det skyddsnät som finns runt den enskilde. 

Vi måste få ett närmare samarbete och samverkan. För att dels bli mer effektiva 

organisatoriskt och kostnadseffektiva men också för att bli mer effektiva i vårt uppdrag att 

hjälpa den enskilde ” 

Intervjupersonen skiljer sig från de andra intervjuade då denne belyser att det istället är 

organisationerna och deras samverkan som påverkar mest. Jag tolkar det som att 

intervjupersonen menar på att det finns ett behov till förändring som de själva kan styra över 

och påverka, istället för att politiken styr till störst del.  

 

5.4 Samverkan och förebyggande arbete 

De intervjuade var alla väldigt tydliga med att de ansåg att samverkan var en viktig aspekt av 

deras arbete. En del av dem menade på att det hjälper handläggaren på ekonomiskt bistånd att 

på ett bättre sätt kunna arbeta förebyggande om de hade god samverkan, för då så kunde de 

lättare utföra sitt arbete. Samtidigt så beskrevs situationen inom ekonomiskt bistånd på vissa 

kommuner som nedprioriterad i frågan kring samarbete. Där de myndigheter med 
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högre ”status” var de som ”ägde” frågan och att de från ekonomiskt bistånd inte alltid togs på 

allvar i samma utsträckning. Vilket påminde mycket om det ”vi mot dom tänk” som Goffman 

beskriver i sina teorier kring stigmatisering.  

”Jag som socialsekreterare i kommunen får känslan ibland av att ”jaha ja ni vill följa med på 

mötet men vad trevligt”. Vi var väldigt nedprioriterade just när det gäller samverkan, 

uppfattade jag det som. Det var ju min upplevelse då jag kom från den myndigheten där man 

verkligen ägde frågan”  

Denna intervjuperson uppvisade en känsla av att vara nedprioriterad jämfört med andra 

befattningar inom socialtarbete. Intervjupersonen tolkar jag ha en något uppgiven attityd 

gentemot samverkan.  

Det var inte alla intervjupersoner som upplevde frågan kring samverkan som ett problem, utan 

som istället menade på att det är något som verkligen har satsats på i den kommun de befinner 

sig i och att detta berodde på ett ökat intresse inom organisationen i sin helhet. Det kunde 

också bero på vilken chef som styrde. Den ena intervjuade menade på att den nuvarande 

chefen var väldigt förändringsfokuserad och satsade bland annat på just samverkan. Det finns 

en förhoppning om förändring där de intervjuade nämner saker så som att: 

”(...)Det jag märker i socialt arbete är ju att allt börjar med projekt, det finns oerhört mycket 

projekt alltid som pågår och de senaste åren så har det varit projekt där man har involverat 

varandra. Bland annat har vi haft projekt i vår kommun där vi har samverkat med 

försäkringskassorna, arbetsförmedlingen, kommunen och sjukvården. Tanken är att ett 

projekt ska implementeras i det vardagliga arbetet och det är svårare än man tror när 

projekten upphör men, alla dessa stora förändringar har börjat med ett projekt. Jag tror att 

detta ändå är en tendens och de nya projekten som kommer handlar också om att vi 

samverkar, Att vi hittar gemensamma arenor, gemensamma mötesplatser kring den enskilda 

individen för att vi ska kunna arbete med förändringsarbetet för personen (...)” 

Detta ger mig uppfattningen om att det skiljer sig ganska kraftigt åt från kommun till kommun 

gällande hur mycket samarbete som sker mellan de olika aktörerna. Men alla intervjuade 

önskar samarbete i någon slags mening, om de är nöjda eller inte så ser de ändå all samverkan 

som något positivt. 

 

5.5 Arbetsmiljön 
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Intervjuerna har ägt rum på olika kommuner så det är ganska självklart att arbetsmiljön skiljer 

sig åt. Trots detta så beskriver några av de som har jobbat längst att de har haft liknande 

förhållanden under den tid när de började inom ekonomiskt bistånd. Där det från början har 

varit en generösare inställning till försörjningsstöd, och där det var vanligare att man som 

handläggare utifrån individens uppskattade behov tillgodosåg mindre belopp så som busskort 

osv som idag antagligen inte skulle bli godkänt.  

 

När jag frågade hur arbetsmiljön hade förändrats med tiden, och hur de intervjuade hade 

upplevt stress och/eller andra arbetsmiljöförändringar så nämnde en av dem att:  

” Personligen så tror jag att stressen har varit ungefär densamma för mig och mina kollegor 

genom alla år. För mig så har det blivit lugnare med åren. (...) man pratar nog om det som 

att stressen hela tiden ökar men det håller jag inte riktigt med om, vi har alltid som 

yrkesgrupp känt oss lite stressade eller överbelastade, oavsett om vi har 40 eller 80 hushåll 

på vår tjänst så känner vi på nått sätt oss otillräckliga. (...) Oavsett om jag tycker att vi har 

gjort rätt eller fel så jämför man sig och börjar undra om det ska va så eller inte... då kan det 

vara svårt ” 

Att jämföra sig med andra kommuner eller arbetslag är i dag vanligare än förr, det kunde vara 

både ett stressmoment för vissa, men enligt en annan intervjuad så var jämförelsen mellan 

kommuner en viktig aspekt av deras arbete då detta innebar något konkret att sträva efter.  

” Det som har hänt under dessa år är att man mäter väldigt mycket mer än tidigare, man 

skriver statistik och man jämför mellan olika kommuner och riket. Man använder denna 

statistik för att utveckla verksamheten. (...) Sen kunde man jämföra för att se vad som skiljde 

oss åt. Vad har ni hittat som är välfungerande, kan vi göra det också och så vidare ”   

Det var vanligare bland de som hade arbetat under sju år eller mer att de hade en inställning 

att det inte var så stressigt även om de kunde tänka sig att det kunde vara så för de som var 

nyare inom organisationen. Detta då dessa inte har samma erfarenhet som de själva, samt att 

de inte vet hur de ska använda sitt handlingsutrymme lika bra som de som har arbetat under 

en lång tid. Arbetsmiljön inom ekonomiskt bistånd kan därför uppfattas vara uppdelad i två 

delar, där en mindre del består av de som har arbetat under en lång tid och som generellt inte 
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känner sig så stressade, och den andra större delen som består av de nyare/yngre handläggarna 

som vid fler tillfällen känner sig stressade och osäkra. 

 
 
5.6 Effektivitet och resurser 
 
Under intervjuerna så var två av de något viktigare frågorna för denna studie hur de hade 

upplevt effektivitetskravet och hur de såg på tillgången till resurser, samt hur detta hade 

påverkat deras yrkesroll inom ekonomiskt bistånd. En av de intervjuade menade på att kraven 

på effektivitet och resursfrågan har sett liknande ut under de år som hon/han har arbetat inom 

ekonomiskt bistånd.  

 
”Nu när jag tänker efter så har det nog nästan alltid varit så att  mina kolleger också kämpat 

på sin tjänst med de förutsättningarna de har. Där ser jag ingen större skillnad. Däremot så 

har det svängt med antalet hushåll och det har faktiskt gått både uppåt och neråt men alla har 

alltid tyckt att de har för mycket att göra. Men jag har betydligt färre klienter på min tjänst 

idag än vad jag hade för tre år sen”  

Så här ser det inte ut på alla kommuner, utan en av de andra intervjuade nämnde att idag så är 

det viktigt att arbeta förebyggande för att trycket på ekonomiskt bistånd inte ska överbelastas. 

För att idag så är det ekonomiska systemet på ekonomiskt bistånd konstruerat på ett sådant 

sätt att det inte klarar av ett för stort antal försörjningstagare på lång sikt, därför sätter det 

press på handläggare att försöka arbeta utifrån att deras klienter/brukare ska bli 

självförsörjande så snart som möjligt.  

”Människor mår mycket bättre om de kommer i från det här systemet. Och sen är det ju så att 

de här systemen också är byggda för att man ska få ekonomiskt bistånd under en kort tid för 

att de är beräknade för att man ska att vara korttids beroende av försörjningstöd på 

ekonomiskt bistånd. De här normerna, som exempelvis riksnormen, och de normerna som 

finns i försörjningsstödet, de är ju beräknade för att man ska ha en tillfällig försörjning. Inte 

en långsiktig försörjning, för de pengarna räcker inte alls till långsiktigt försörjning. För det 

räcker inte till att man faktiskt har kostnader som sträcker sig över längre tider och som kan 

komma i klump och så där. Det finns ingen marginal för det” 

Alltså innebär det att effektivitetskraven har förhållit sig ungefär detsamma, men att det idag 

sätts mer krav direkt eller indirekt på att arbeta mer förebyggande än vad det tidigare har 
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gjorts. Detta sätter även mer press på att samverkan behöver utvecklas ytterligare.  Detta gör 

att kraven på klienten/brukaren är viktiga för att se till att de blir självförsörjande så snart som 

möjligt, och hur handläggaren sätter krav på brukaren/klienterna.   

En lösning på resursfrågan presenterar en av det intervjuade: 

”Vi sänkte försörjningsstödets kostnader ganska rejält faktiskt med den här strategin. Att man 

ska ha en rättvis bedömning men man ska också jobba med aktivitetskrav. Vi gjorde en 

omorganisation där pappersarbetet skars ner rejält, vilket ökade resurserna till annnat” 

 
 
 
 
 
 
 
5.7 Ekonomiskt bistånd, en inkörningsport? 
 
Vad alla de intervjuade nämnde under själva intervjuerna var det faktum att ekonomiskt 

bistånd generellt anses vara en inkörningsport för nyexaminerade. Att det är vanligt att en 

nyexaminerad socionom eller ekonom börjar på ekonomiskt bistånd och sedan efter 4-5 år 

byter arbetsplats.  En av de anställda som varit på ekonomiskt bistånd längst av alla 

intervjuade beskriver situationen som följande: 

 

”Jag vill hävda att ekonomiskt bistånd är kvalificerat socialt arbete.  Det är inte så vanligt att 

man stannar kvar i det jobbet tyvärr. Fast jag har kolleger som har jobbat många år. Det blir 

ofta så att socialtjänsten blir något av en inkörningsport. Där man arbetar ett par år för att 

sedan söka sig vidare.  Inte för att någon säger att det är ofint eller så men det ligger nästan 

lite i luften att det inte är riktigt socialt arbete, utan det är där man har samtal, eller gör 

barnavårdsutredningar som är kvalificerat arbete”  

Jag frågade en av de yngre intervjuade om påståendet att ekonomiskt bistånd skulle vara en 

inkörningsport stämde och vad han/hon var anledningen till varför det skulle kunna vara så. 

Varpå jag fick svaret att: 

”Jag har alltid sagt att jag tycker att ekonomiskt bistånd är den perfekta inkörningsporten, 

det är ganska lätt att lära sig och man lär sig mycket kring hur samhället fungera i stort (...) 

man får en väldigt bred blick in i vad socialt arbete är för någonting (...) Det måste vara 
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rimligt också, för vad jag tror händer idag är att man kommer som ny till en arbetsplats där 

man inte får någon bra introduktion och där det är alldeles för hög arbetsbelastning och då 

pallar man inte och slutar (...) Arbeta med arbetsmiljön, förbättra arbetsmiljön, jag tror det 

är mycket där det hänger. Det är ett problem idag att man inte får så mycket arbetsresurser 

som man skulle behöva (...) ingen vill jobba på ett arbetsställe där man har 90 ärende och 

inte ens hinner träffa klienterna. Man måste få tid och får man inte det så tror jag inte att man 

orkar”  

Introduktion och förståelse är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö. Enligt den intervjuade 

så innebär en effektivisering inte alltid ett bättre resultat utan tvärtom en stressigare och 

mindre attraktiv arbetsplats. De övriga intervjuade menade också på att ekonomiskt bistånd är 

en inkörningsport, och därför är stödet väldigt viktigt att det finns där, detta kommer jag dock 

att gå in djupare på i nästa del.  

 
 
5.8 Stöd  
 
Att stöd är viktigt höll samtliga intervjuade med om och att det var extra viktigt i början av 

karriären som nyexaminerad, eller för en person som aldrig tidigare arbetat inom ekonomiskt 

bistånd. De som arbetat längst av mina intervjupersoner inom ekonomiskt bistånd beskriver 

att stödet har förändrats med åren, för när de var nyexaminerade eller nyblivna handläggare 

själva så var det meningen att de skulle vända sig till sin enhetschef om de hade några frågor 

kring ärenden eller annat jobbrelaterat. Dock så var det ofta så att enhetschefen inte hade den 

tid som krävdes utan var ofta iväg eller hade annat som behövde göras. Detta gjorde så att den 

äldre personalen var de som rent praktiskt var de som styrde inlärningen av de oerfarna 

handläggarna.  

 

”Förr så var det enhetschefen som man vände sig till, de finns ju fortfarande men då är ju 

teamledaren betydligt mer närvarande. Om jag inte kan räkna med att jag inte kan samråda 

med min teamledare på förmiddagen så kan jag räkna med att det finns tid på eftermiddagen. 

Iallafall innan dagen är slut.” 

Så är det enligt de intervjuade till viss del idag också, den stora skillnaden är att idag så är det 

teamledarna som står för stöd och rådgivning, även om det till viss del fortfarande är de äldre 

kollegerna som också hjälper till vid behov.  Teamledaren har rollen inom organisationen som 
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rådgivare som de oerfarna handläggarna kan vända sig till för stöd och komfort. Dessa 

teamledare har inga egna utredningar, utan står främst för att förbättra trivsel osv inom 

organisationen. Intervjupersonerna påpekar att en duktig och bra teamledare är väldigt viktigt 

i dagsläget. Den enda tänkbara osäkerheten som en teamledare kan frambringa, är enligt en av 

de intervjuade om den oerfarne skulle vända sig till två teamledare samtidigt, för generellt så 

har olika teamledare olika sätt att hantera ärenden på. Skillnaden i arbetssätt kan skapa 

förvirring kring vad som är rätt eller fel hos den oerfarne handläggaren. Denna osäkerhet 

och/eller osäkerhet i allmänhet hos handläggarna kan orsaka ångest eller oro på längre sikt om 

inte den inte bearbetas på rätt sätt.  

 

 ”ångesten eller vad man ska kalla det som uppstår, kan kanske teamledaren fånga upp det 

och säga ” Jag ska prata med de andra teamledarna om situationen,  vi har ett system som 

ska göra att vi ska komma till rätta med den typen av problem” 

 

Den intervjuade påvisar en stor tilltro för teamledarna och menar på att om de bara fångar upp 

osäkerheten inom organisationen i tid så kan det innebära att den försvinner helt eller iallafall 

stannar upp. Problemet blir snarare om teamledarnas ”system” inte är tillräckligt utvecklat 

eller om arbetsplatsen saknar teamledare helt och hållet. För om det saknas teamledare så 

läggs ansvaret som jag tolkat det främst på cheferna och de erfarna handläggarna att dämpa 

oron inom organisationen. Vilket de intervjuade menar på inte alltid är möjligt. 

 
 
5.9 Vad kan man göra för att förändra/förbättra sättet att arbeta på? 
 
De intervjuade påpekade att man kunde göra på olika sätt för att förändra/förbättra sättet de 

arbetade på, men det vanligaste svaret var att man skulle ge ett större stöd för oerfarna 

handläggare, och att arbeta mer förebyggande. En annan lösning var enligt en av de 

intervjuade att anställa mer personal, då detta skulle innebära en mindre arbetsbörda. 

Effektivitets och resurskraven ligger idag i fokus men enligt den intervjade så skulle mer 

personal visst kosta mer resurser i form av löner, men detta skulle göra att effektiviteten och 

även intresset för att stanna kvar inom ekonomiskt bistånd skulle öka, vilket skulle innebära 

förbättringar på långsikt inom organisationen.   

 
 

6. Analys 
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I denna del av studien så kommer jag att gå in på vad jag kommit fram till utifrån den 

insamlade empirin, samt dra paralleller till denna studies valda teorier (se teori avsnittet för 

mer detaljer) för att besvara och uppfylla de frågor som presenterades i inlednings avsnittet. 

Jag har valt att presentera denna studies analys utifrån 3 huvudkategorier som ni kan läsa mer 

om nedan, med målet att skapa en tydlighet. Empirin som jag har samlat in genom 

intervjuerna av handläggare inom ekonomiskt bistånd har varit styrande för vilka kategorier 

som jag har valt. Efter de tre huvudkategorierna så gör jag en slutanalys där jag binder ihop 

dessa tre kortfattat och drar paralleller mellan mina och den tidigare forskningens resultat (se 

avsnittet tidigare forskning för mer information om dessa). 

 

 

 

 

6.1 Upplevelsen 

Upplevelsen bland de intervjuade varierade beroende på vilken kommun eller vilken 

erfarenhet de hade sen tidigare. Förändring betydde inte alltid samma sak för de olika 

intervjupersonerna trots det faktum att det verkade som att alla höll med om att den metod 

eller det arbetssätt som de hade haft från början av sin karriär fortfarande var sig väldigt lik. 

Grunden inom ekonomiskt bistånd hade förblivit den samma. Vad var det då som hade skiljt 

sig åt? och vad hade de upplevt av denna förändring? Att deras arbetssätt hade tett sig likt kan 

förklaras genom det som Lipsky (2010) menar på är den förutbestämda rollen inom denna typ 

av organisation, dessa ”gräsrotsbyråkratier”. Det är handläggarna inom ekonomiskt bistånd 

själva som till stor del styr upplägget kring hur deras arbete ska läggas upp rent praktiskt. På 

grund av att det tidigare hade varit de erfarna handläggarnas roll att lära upp de nya och 

oerfarna handläggarna på ett sådant sätt att de kan klara av arbetet på egen hand, Så gjorde 

detta att inlärningen under lång tid har varit beroende av den inhemska kunskapen (den 

kunskap som yrkesrollen själv besitter). Idag så har inte dessa erfarna handläggare längre 

samma roll inom organisationen, för i dag så har det stöd som de utgav till stor del ersatts av 

det stöd som teamledarna utgör. Med den förändrade arbetsmarknade och med de utmaningar 

och dilemman som finns idag så ser även förutsättningarna annorlunda ut. Idag så upplever 

många att det krav på styrning genom riktlinjer och andra bestämmelser som Lipsky (2010) 
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beskriver finns där av ledningen att organisationen ska få en översikt och styrkraft vilket idag 

spelar en större roll i deras arbetssätt än vad det hade gjort tidigare (Lipsky, 2010).  

 

I och med de nya kraven på effektivitet så har sakta organisationens uppbyggnad svängt något 

åt en annan riktning än tidigare, trots det faktum att metoder och utförande ser nästan 

identiska ut som för 7–15 år sen. Denna svängning ter sig i nya önskemål och 

resursfördelningar från ledningen inom ekonomiskt bistånd. Detta i samband med att det idag 

har uppkommit ett läge där det är svårt för kommunerna att hitta tillräckligt med anställda. 

Detta har gjort så att organisationen har förändrat sådant som tidigare hade varit en normalitet, 

såsom att en tät kontakt med brukare/klienter inte längre är något som prioriteras lika högt 

längre, vilket har förändrat det handlingsutrymme som tidigare funnits. Detta är en 

framträdande anledning till att det på vissa kommuner finns en osäkerhet inom yrkesrollen 

som biståndshandläggare, för att vad som tidigare har varit en del av arbetsuppgifterna är det 

inte längre. Vilket skapar en osäkerhet bland en del av handläggarna. Då nya handläggare 

tidigare har varit väldigt beroende av att lära sig av de erfarna handläggarna, så sätter det extra 

press på både organisationens system och teamledarena att se till att de nya riktlinjerna följs. 

Om de inte lyckas eller lär ut olika metoder så skapar detta en orolighet bland de 

yngre/oerfarna handläggarna (Lipsky, 2010). 

 

En annan faktor som påverkar att upplevelsen varierar kraftigt kring vad det innebär att vara 

handläggare inom ekonomiskt bistånd, är på grund av hur Lipsky (2010) beskriver de 

bestämmelser som generellt ligger som styrdokument inom socialtjänsten. Vilket är att dessa 

bestämmelser inte alltid är så så direkta i vad de betyder, och har därför ofta en ganska vag 

beskrivning kring vad som är rätt eller fel.  På grund av denna vaga beskrivning så gör det att 

det är upp till varje kommun att implementera egna tolkningar kring vad de anser vara det 

bästa arbetssättet. Denna egentolkning har gjort att den jämförelse med andra kommuner och 

de nya krav som uppkommit har gjort att handläggarna idag är mer medvetna kring vad deras 

kommun gör eller inte gör jämfört med andra kommuner. Det blir alltså viktigare idag att vara 

en så kallad ”förebilds” kommun för att i så fall så kommer andra kommuner så småningom 

att anpassa sig efter deras lösningar och arbetssätt. Vilket förklarar behovet och önskan om 

mer samverkan mellan olika instanser som många av de intervjuade visade upp (Lipsky, 

2010). 

 



Tobias Erlingson 
2SA47E VT 2017 
 Linneuniversitetet Växjö 
 

33 
 

Detta nya ”förebilds” tänk innebär dock att det indirekt skapas vad Goffman (1990) beskriver 

som en ”vi mot dom” jämförelse, där de kommuner som uppvisar sämre resultat än andra 

kommuner i Sverige anses göra ”fel” på något sätt. Vilket kan jämföras med vad Goffman 

(1990) beskriver ”anses inneha negativa attribut”. Att den kommun som inte uppvisar de bästa 

resultaten jämfört med de andra kommunerna nu måste genomgå en organisatorisk förändring 

för att återigen uppnå goda resultat, för att inte verka oeffektiva i jämförelse.  

Jämförelsen mellan kommuner innebär inte bara negativa konsekvenser, för samtidigt så kan 

det vara ett sätt för kommuner att motivera sina arbetare till att ”förbättra” sig själva genom 

att se vad/hur de skulle kunna göra istället. Samt motivera till mer samverkan inom den egna 

kommunen mellan olika instanser för att uppnå de bästa resultaten och på så vis uppfylla både 

effektivitetskravet och för att få känslan av att vara ”lyckade”. Problemet är när en kommun 

saknar de resurser eller något dylikt för att uppnå dessa eftersökta resultat. Det blir lättare att 

vara effektiva om personal känner sig osäkra på vad de får eller inte får göra på grund av 

förändringar som skett inom deras arbetssätt/organisation (Lipsky, 2010).   

 

För om den kommun som handläggarna arbetar inom anses vara oeffektiva eller liknande så 

kommer det att påverka handläggarnas egna syn på deras identitet och självbild. För om 

känslan av att ”göra gott” förminskas så påverkar det hur pass oroliga handläggarna känner 

sig. För om jämförelsen mellan olika kommuners resultat innebär att den egna verkar ”sämre” 

så är det inte säkert att den handläggare som känner så är särskilt intresserad av att stanna kvar 

inom deras nuvarande tjänst.  Då kanske handläggaren istället väljer att börja på en tjänst med 

mer ”status” där hon/han kan känna att de göra mer för att hjälpa till. Vilket i så fall skulle 

styrka handläggarens egna självbild om att vara en person som gör ”bra” ifrån sig (Wu & 

Pooler, 2014). 

 

6.2 Brukaren och yrkesrollen inom ekonomiskt bistånd 

Brukarens roll inom ekonomiskt bistånd är inte statisk utan har förändrats i och med hur 

strukturen för organisationen har sett ut. Vad som tidigare enligt Lipsky (2010) varit en viktigt 

och central del av gräsrotsbyråkratier, alltså mötet med brukaren/klienterna, har idag minskat 

och kontakten är inte längre lika regelbunden och självklar som den varit tidigare. Samtidigt 

som kontakten har minskat med brukarna så färändras inte det faktum att gräsrotsbyråkratier 

enligt Lipsky (2010) är beroende av denna nära kontakt med sina klienter/brukare. För det är 
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inte endast handläggarna som har en förmåga att ställa krav på de insatser de erbjuder, utan 

det är även brukarna/klienterna som ställer krav på handläggarna om att få en viss grad av 

respons och handlingsutrymme själva (Lipsky, 2010). 

Denna delade kravsättning har idag gjort så att många klienter och handläggare uppvisar en 

frustration över att inte ha den täta kontakt som de båda anser sig behöva och ha rätt till.  

Därför ser man idag ett önskemål från handläggarna inom ekonomiskt bistånd att göra en 

förändring som innebär att denna kontakt återigen förstärks. Att det behövs en omorganisering 

som gör det möjligt att frigöra fler resurser för att ha den tid som krävs för en tätare 

brukar/klientkontakt. Förutom att det finns ett krav på att mer tid ska finnas för att träffa 

brukarna/klienterna, så finns det idag även nya krav från organisationens sida. Dessa krav är 

att arbeta mer utifrån aktivering och långsiktigt arbete, för att både göra det bättre för 

klienterna/brukarna själva, men även för att det system som finns i dag inte är kapabelt att 

erbjuda ett försörjningsstöd under en längre tid då brukarna är fler och kraven ser annorlunda 

ut än tidigare (Lipsky, 2010). 

Detta är en intressant utveckling då det direkt bryter mot vad Lipsky (2010) beskriver som 

normalt där gräsrotsbyråkratier anpassar individen till brukare/klient. Detta nya tankesätt gör 

istället så att gräsrotsbyråkratierna istället försöker att i större utsträckning än tidigare lära 

klienten/brukaren att bli en fristående individ igen, en avklientifiering. Denna förändring kan 

göra så att relationen mellan klient/brukare och handläggare i framtiden kommer att te sig 

annorlunda gentemot hur den ser ut idag. Vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att 

de intervjuade upplever att det finns osäkerhet inom den egna organisationen kring vad man 

kan eller inte får göra (Lipsky, 2010). 

Handläggarna måste välja i större usträckning än tidigare vad som ska anses vara rätt eller fel, 

där organisationen vill att klienten ska vara självständig, medan brukaren själv kanske inte 

anser att så är fallet. Denna situation liknar den som Mänttäri-van der Kuip beskriver och kan 

leda till vad som beskrivs i artikeln som moralisk oro bland handläggarna. Men det hela beror 

på om handläggarna anser att det de måste göra är fel eller rätt. Det beror alltså till stor del hur 

pass bra organissationen rättfärdigar de nya bestämmelserna. För om det inte förklaras 

tillräckligt noga varför det inte är lika viktigt med tid med brukarna så kan det uppkomma en 

moralisk konflikt bland handläggarna, vilket i sin tur kan få ytterligare konsekvenser 

(Mänttäri-van der Kuip, 2015). 
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6.3 Oroligheter och arbetsmiljö 

Vad som framkom under intervjuerna är att det finns en osäkerhet bland en del handläggarna 

inom ekonomiskt bistånd. Skillnaden ligger främst i varför det finns en osäkerhet, när vi 

jämför de mer oerfarna handläggarna och de som arbetat under en längre tid. Bland de mer 

oerfarna så verkar osäkerheten bero på att det inte upplevs finnas tillräckligt mycket stöd 

under inlärningsperioden. Att resurserna inte uppfattas att alltid räcka, och att tiden för 

inlärning skulle behöva vara längre. En av anledningen till att oerfarna handläggare kan känna 

sig osäkra kan vara det faktum att jobbet som ekonomisk biståndshandläggare enligt Lipsky 

(2010) kräver att varje fall evalueras på olika sätt. Att jobbet måste anpassas utifrån vilken 

individ som sitter framför en just nu och just då, vilket gör att om stödet från organisationen 

inte känns tillräckligt från början, får konsekvensen att arbetet blir ”fyrkantigare”. Att den 

oerfarna handläggaren blir tillräckligt osäker för att använda sitt fulla handlingsutrymme, då 

gränsen för vad organisationen vill upplevs väga tyngre än vad handläggaren själv eller 

brukaren tycker är rätt (Lipsky, 2010). 

Det uppstår då en situation där handläggaren hamnar i vad den tidigare forskningsartikeln 

Moral distress among social workers: The role of insufficient resources beskriver som en 

moralisk ångest kring vad som ska och kan göras. Denna osäkerhet skapar en ond cirkel där 

de mer oerfarna efter en kort period (1-3 år) hellre väljer att sluta än att fortsätta som 

ekonomisk biståndshandläggare. Vilket i sin tur gör att de nya oerfarna saknar en del av det 

kollegiala stödet som annars skulle ha varit mer tydligt utpräglat, då ekonomiskt bistånd inte 

erhåller lika många efarna handläggare som andra instanser av socialtarbete (Lipsky, 2010). 

Bland de mer erfarna handläggarna så verkar inte osäkerheten kring arbetet eller arbetsmiljön 

vara lika vanligt. Utan bland dessa så verkar det snarare handla om det stigma eller som 

Goffman (1990) beskriver ett ”vi mot dom” tänk. Att du som ekonomisk biståndshandläggare 

generellt har mer att bevisa för andra än vad andra grupper inom socialtjänsten har, vilket gör 

att en sorts gruppstigma uppkommer. Även om det inte alltid handlar om något uttalat, utan 

snarare något som en av de intervjuade beskrev det som ”något som han/hon upplever 

”ligga” i luften”. Att det upplevs vara ”finare” att arbeta t.ex. inom behandlingsdelen av 

socialt arbete eller att göra barnavårdsutredningar. Att handläggarna inom ekonomiskt bistånd 

skulle tillhöra en lägre klasstillhörighet då gruppen anses som Goffman (1990) skulle beskriva 

det ”anses inneha negativa attribut”. Dessa ”negativa” attribut skulle för den intervjuade 

handläggarnas fall vara att denna grupp anses vara en ”inkörningsport” för oerfarna 
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socionomer som behöver lära sig socialt arbete, istället för vad som uppfattas som en 

väletablerad instans av socialt arbete (Goffman, 1990).  

 

6.4 Slutanalys  

Vad det innebär att vara handläggare inom ekonomiskt bistånd kan för någon som aldrig har 

arbetat inom denna sektor verka vara ganska rakt på sak och ganska simpelt, men efter det att 

jag har införskaffat den empiri som jag har fått fram igenom intervjuer av handläggare så 

verkar det inte längre lika självklar. Tolka mig inte fel, huvudmålet är ju fortfarande att 

erbjuda stöd till dem som behöver det för att klara sig ekonomiskt. Men idag så handlar det 

inte bara om att få ekonomiskt stöd och så är allt löst som många kan tro utan det handlar om 

mycket mer än så. Ekonomiskt bistånd handlar om ett samspel mellan en organisation och en 

brukare/klient. För att båda parter ska känna sig nöjda så krävs det mycket jobb och planering. 

Där det är handläggarna inom ekonomiskt bistånd som är de som ska se till att det i slutändan 

är organisationen och klienten/brukaren som ska känna sig nöjda, vilket är slitsamt och kräver 

mycket från den person som arbetar som handläggare. De som varit 

studieobjekten/intervjupersonerna till denna studie hade alla olika sätt att se på samma arbete. 

De hade alla olika sätt att hantera sitt arbete på och funderingar kring vad som behövdes för 

att göra arbetet lättare i framtiden. Vilket speglar hur organisationen inte har lika tydliga 

riktlinjer som andra instanser av socialt arbete kanske har (Lipsky, 2010). 

Den tidigare forskningen tar nästan enbart upp vad som kan hända om organisationens krav 

eller de egna kraven inom dig själv (din etiska uppfattning kring vad du anser vara rätt och 

fel) inte uppfylls av någon anledning. Artiklarna går inte på vad de som intervjuades upplevde 

själva och deras egna ord kring hur och varför de upplevde att deras arbetsmiljö såg ut som 

den gjorde. Utan fokuserade istället på mer kring vad som blev konsekvensen om 

socialarbetaren inte kände sig nöjd med vad de gjorde eller inte gjorde på sin arbetsplats. 

Även om jag kände igen en del av vad som skrevs i artiklarna i tidigare forskning, Så försökte 

jag i stället att i denna studie istället fokusera på upplevelser kring vad som är orsakerna till 

hur osäkerhet och oro kan uppstå istället för att lägga lika stor vikt kring vad konsekvenserna 

kan tänkas vara. Även om det säkert hade kunnat vara intressant att jämföra upplevelser och 

den beskriva osäkerheten med de konsekvenser som den tidigare forskningen presenterar i 

större utstträcnking. 



Tobias Erlingson 
2SA47E VT 2017 
 Linneuniversitetet Växjö 
 

37 
 

 

7. Avslutning 
 

I denna del av studien så kommer jag att föra en slutdiskussion där jag friare diskuterar vilka 

tankar och funderingar som har väckts under studiens gång. Jag kommer även att nämna hur 

den tidigare forskningen har styrkt eller motsagt denna studies resultat. Efter detta så kommer 

jag att göra en sammanfattning av de viktigaste resultaten och analysmomenten för att skapa 

en snabb inblick kring vad min studie handlade om. 

 

7.1 Metodik och teoridiskussion 

Jag anser att både Goffman (1990) och Lipsky (2010) var väldigt bra teorier att använda i 

denna studie, även om Lipskys teori om gräsrotsbyrokrati var den teori som stod ut mest för 

det var den som jag tyckte var lättast att applicera till denna studie. Medan Goffman (1990) 

var ett bra supplement till Lipsky, även om Goffmans teorier kring gruppstigma främst 

besvarade delar av mina frågeställningar. De metoder jag använde för att ta fram 

information/empiri fungerade även väl till denna sortens studie, då syftet var att få fram 

upplevelser från handläggare inom ekonomiskt bistånd så hade nog inte det fungerat lika väl 

om jag hade valt att använda mig av en kvantitativ metod. Visst jag hade kunnat genom 

enkäter få en större mängd data, men frågan är om inte tolkningsutrymmet hade varit för stort 

och informationen för intetsägande för denna typ av studie. Nej utan det som jag funderade 

mest kring gällande metodik var vilken typ av intervjuform jag skulle använda. Om en 

semistrukturerad intervjuform var bäst lämpad eller om en mer bestämd form av intervjuer 

hade varit mer givande. Jag valde i slutändan att använda mig av den semistruktuerade 

intervjuformen då den gav mig ett större tolkningsutrymme och ett större utrymme för att 

ställa frågor som kanske inte direkt svarade på mina frågeställningar men som hjälpte mig att 

skapa en helhetsbild av ekonomiskt bistånd.  

7.2 Slutdiskussion  

Ämnet socialt arbete i förändring inom ekonomiskt bistånd kändes från början som något 

enormt och oöverkomligt, men allt eftersom som jag arbetade och tog fram det syfte och de 

frågeställningar som är denna studies grundstenar, så kändes det plötsligt som att detta är 

något som är både intressant och roligt att få implementera praktiskt. Att göra intervjuerna 

gav mig många intressanta och relevanta svar kring det ämne som jag hade valt, men de gav 



Tobias Erlingson 
2SA47E VT 2017 
 Linneuniversitetet Växjö 
 

38 
 

även så mycket mer som tyvärr inte jag kunde ha med i uppsatsens färdiga form. Intervjuerna 

gjorde så att nya frågor väcktes allt eftersom jag gjorde dem, och jag började känna att en 

helhetsbild skapades av hur det egentligen låg till.  

Exempel på några frågor som dök upp under tiden jag arbetade med studien är: Vad tror du 

förändringana kommer att innebära för framtiden? & Kommer antalet erfarna handläggare 

att öka eller minska? Jag hade velat fråga mer om tankarna kring framtidsutsikterna för 

ekonomiskt bistånd men på grund av tiden och att det inte var så relevant till just denna studie 

så fanns det inte utrymme till att fråga allt för många frågor. 

Den valda tidigare forskningen styrkte mest de resultat och den analys som denna studie 

kommit fram till. Detta på grund av att den tidigare forskningen djupare går in på vad det 

innebär när handläggare inom ekonomiskt bistånd påverkas av den osäkerhet som denna 

studie kommer fram till existerar även om den inte är lika omfattande som Fredriksson artikel 

(2015) kan få den att verka vara. Hade jag valt att skriva om den inre oron bland de 

intervjuade så hade inte den tidigare forskningen bara styrkt min forskning utan även bekräftat 

den på ett annat sätt än vad den nu gjorde, för som det är nu så är det inte relevant kring hur 

pass ”dåligt” handläggarna mår över förändringen inom deras organisation eller inte, utan mer 

kring om det finns en osäkerhet och om de har upplevt att en förändring har skett eller inte. 

Det är intressant nu i efterhand att se tillbaka på vad som egentligen sades och skrevs i 

Fredrikssons (2015) artikel kontra hur de intervjuade upplevde sin vardag. De intervjuade i 

artikeln målade upp en ganska dyster och tråkig bild kring vad det innebar att vara 

socialarbetare och hur dåligt det var med både tid och resurser. Jag fick inte samma 

uppfattning under denna studies intervjuer, men kunde ändå känna igen vissa moment som 

Fredriksson (2015) beskrev. En del av de intervjuade menade ju på att det var så att 

brukarkontakten visst har förändrats med åren, och där de idag inte bemöter dem lika ofta som 

förr. Detta fick mig att fundera kring vilka konsekvenser en sådan nedprioritering av 

brukarbemötande kan tänkas få i framtiden. Kanske är det så att det kommer att ske en 

omorganisation om några år där fokus återigen läggs på brukarna men om inte hur kommer 

handläggarna då att arbeta? Oavsett hur det blir i framtiden så kan man konstantera att så som 

ekonomiskt bistånd är organiserat idag så är handläggarna till stor grad beroende av kontakten 

med brukarna för att kunna utföra deras vardagliga arbete. Vad jag tror är att om 

brukarkontakten inte är tillräckligt stark så kommer antingen mer brukarkontakt att återinföras 

eller så kommer ekonomiskt bistånd att lämna vad   Lipsky (2010) benämner som en 
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gräsrotsbyråkrati och bli något helt annat. Om det är så att ekonomiskt bistånd är på väg till 

att bli något annat, att förändras drastiskt, så kommer detta innebära att fler handläggare 

kommer att känna sig osäkra och stressade i framtiden till dess att denna omorganisation är 

färdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Förändring inom socialt arbete: en studie av upplevelser av förändring bland 
handläggare inom ekonomiskt bistånd 
 

Syftet med denna studie var att skapa en större förståelse kring vad det innebär när ett yrke 

genomgår förändring och hur arbetarna uppfattar förändringarna själva. All den empiriska 

underbyggnad av arbetsresultatet och analysdelarna har samlats in genom intervjuer av 

socialarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd i olika kommuner i Sverige.  Med 

förhoppningenm att skapa en större förståelse kring hur de själva har känt att deras arbetsroll 
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och deras arbetsmiljö har förändrats jämfört från vad den brukade tidigare varit. Studien 

baserades på följande två frågor: 

• Upplever handläggare inom ekonomiskt bistånd att det har skett förändringar inom 

deras profession, och i så fall på vilket sätt? 

• Upplever de intervjuade en osäkerhet inom professionen, och i så fall vad har 

osäkerheten fått för konskevenser?  

Studien visar framförallt att det har skett en förändring inom ekonomiskt bistånd och att de 

inblandade har både liknande och helt unika upplevelser kring vad denna förändring har 

inneburit för deras arbetssätt. Enligt de intervjuade finns det en oro, men osäkerheten tycks 

påverka olika grupper på olika sätt beroende på hur erfaren personen i fråga är. De med mer 

erfarenhet verkar vara mest bekymrade över hur deras grupp uppfattas och vad som behöver 

göras i framtiden. Medan de mer oerfarna hanläggarna verkar mest oroade över bristen på 

resurser och bristande stöd. 

 

Nyckelord: Socialt arbete * Förändring * Osäkerhet * ekonomiskt stöd * brukarrelation* 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Introduktion (Vad jag heter och kort om vad arbetet kommer att handla om) Socialt 
Arbete i förändring 
 

2. Introduktion av intervjuperson (vilken roll inom ekonomiskt bistånd har du etc.) 
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3. Vad är det första du tänker på när du hör socialt arbete i förändring? 

 
4. Har du märkt några skillnader i hur du arbetar eller hur du förväntas arbeta gentemot 

tidigare i din karriär? 
 

5. Om ja    Vilken inverkan har dessa förändringar haft på ditt arbete? 
 

6. Om inte    Behövs det förändring? 
 

7. Har arbetsmiljön förändrats sen tidigare? (Bättre metoder, stress etc.) 
 

8. Har du märkt några skillnader på hur dina arbetskamrater arbetar gentemot ditt 
egna förhållningsätt? 
 

9. Idag så verkar många riktlinjer inom socialt arbete vara fokuserat på effektivitet, att 
arbeta så effektivt som möjligt. Är det något du har märkt inom ditt arbete? 
 

10.  I och med effektivitetskrav, hur ser du på resursutdelningen? 
 

11. Har du något du själv vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

Hej, Mitt namn är Tobias Erlingson och jag studerar till Socionom på Linneuniversitetet i 
Växjö (Kronoberg kommun) Nu är det så att det är dags för mig att skriva examensarbete och 
jag har valt att skriva om ämnet förändring inom socialt arbete.  
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 Därför undrar jag om det finns möjlighet att kunna göra 5 intervjuer av några av era anställda 
som arbetar inom Ekonomiskt bistånd (Med erfarenhet mellan 7–15 år) 

Om det finns möjlighet att göra dessa intervjuer eller för att bestämma någon tid som passar 
er så bra som möjligt så kan ni antingen nå mig på min email eller via telefonnummer 
xxxxxxxx (har tagits bort nu i efterhand) 

 

Information till de som kan tänka sig att bli intervjuade: 
 
- Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas (skrivas ner ord för ord, 
efteråt raderas inspelningen). 

– Alla namn och kommun kommer att avpersonifieras i så pass stor grad som möjligt.  
 
– Arbetet kommer självklart att följa alla regler kring forskningsetik. 

Intervjun tar uppskattningsvis 30 – 45 min. Vill ni kontakta mig efteråt så kan ni nå mig enligt 
kontaktuppgifterna ovan. 

 

Mvh Tobias E 

 


