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Abstrakt 

Authors: Johannes Knutas & Amalia Bergström 

Title: “..To be left with a braindead administrative job” : A qualitative study about 

digitalization and effectivization within financial assistance [Translated title]   

Supervisor: Marie Eriksson 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

This is a study about the social work profession and the changes which now is being 

implemented, influenced by efficiency and digitalization. How social services works with 

financial assistance for those who can’t earn their own living is changing. The traditional 

street-level bureaucracy with face to face-meetings is being replaced by a more digital 

work method: “Trelleborgsmodellen”, where the bureaucrat doesn't meet the client 

during the assessment of the need of financial assistance. The data for the study was 

collected via three focus groups held in Trelleborg, Gotland and Lidköping. The result 

showed that bureaucrats in Lidköping and on Gotland had a fear that important details 

could go missing with the removal of the face to face-meeting. That fear was not present 

in Trelleborg, were they instead talked about all the benefits that they saw with a 

simplified, fast and effective administration process. That simplified process is a result of 

deskilling, the need for education in social work doesn't exist anymore in Trelleborg.    
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Tack 

Vi vill inleda vår studie med att rikta ett stort tack till de respondenter som var villiga att 

delta med sin värdefulla kunskap och tid. Utan er expertis inom området hade aldrig 

studiens syfte kunnat uppnås.  

 

Vi sänder också ett tack till vår handledare Marie Eriksson för givande och lärorik 

feedback samt många bra diskussioner tillsammans med vår handledningsgrupp som vi 

även känner en stor tacksamhet till. 

 

Vi tackar varandra för ett gott samarbete. Denna tid har innehållit extremt mycket skratt, 

långa resor (minst 1 446 km), starkt kaffe, skräpmat och sena kvällar på UB. Arbetet med 

denna studie har bidragit med mycket ny kunskap som vi tar med oss ut i kommande 

yrkesutövning. 

 

Slutligen tackar vi våra underbara familjer och vänner som har stått ut med vår såväl 

psykiska som fysiska frånvaro under den här tiden. Detta hade aldrig gått utan er.  

 

TACK! 

 

Vi önskar er en trevlig läsning  

Amalia Bergström och Johannes Knutas  
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenterar vi det forskningsproblem vi har valt att studera samt studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Problemformulering 

Digitaliseringen av samhället är en ständigt pågående process. Det pratas flitigt i 

samhällsdebatten och media om hur  robotarna kommer att ta över arbetstillfällen i olika 

branscher och hur det anses kunna effektivisera olika processer. Från att ha blivit ett allt 

vanligare inslag inom teknik och industri har denna digitalisering nu även nått 

välfärdssektorn och närmare bestämt socialtjänsten. I exempelvis Trelleborgs kommun är 

det idag en algoritm/robot som fattar myndighetsbeslut gällande ekonomiskt bistånd. Där 

har politikerna valt att skifta fokus, de har gått från ett socialt arbete till 

ett  arbetsmarknadsinriktat arbetssätt inom ekonomiskt bistånd. Detta, anser de, ska leda 

till att snabbare få ut människor i arbete och bort från långvarigt behov av bidrag. 

Trelleborgs kommun presenterar gärna hur många de har fått ut i arbete samt hur 

handläggningstiden har kortats ned och effektiviserats (Andersson, 2018; Wisterberg, 

2018). Vad de däremot inte belyser är vilken typ av arbete de berörda personerna har fått 

och om jobben kommer att finnas kvar över tid. De redovisar heller inte hur kraven på 

individuella behovsbedömningar har uppfyllts eller hur rättssäkra dessa beslut är. 

 

Sedan mars 2017 deltar 14 kommuner i ett projekt där de ska ta fram sina egna varianter 

av den så kallade Trelleborgsmodellen, en av dessa kommuner är Kungsbacka kommun. 

När denna modell infördes i Kungsbacka inleddes även en stor konflikt mellan 

beslutsfattare och anställda handläggare inom ekonomiskt bistånd. Denna konflikt ledde 

till att 12 av 16 handläggare avslutade sin tjänst. Handläggarna kände sig inte 

respekterade som professionella när det nya arbetssättet infördes eftersom de inte hade 

någon chans att påverka beslutet eller metoden. De ansåg att många av de personer som 

får ekonomiskt bistånd är i behov av hjälp och inte självklart är redo för att gå ut i arbete. 

En viktig aspekt av handläggarnas arbete var samverkan med olika vårdinrättningar. Detta 

och stora bitar av det sociala arbetet är något som de tidigare anställda befarar kommer 

att gå förlorat i och med digitaliseringen av ekonomiskt bistånd (Björklund, 2018). 
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Exemplen ovan kan ses som tecken på att avvecklingen av det personliga mötet i socialt 

arbete har påbörjats. Tidigare forskning tenderar att fokusera på hur denna effektivisering 

påverkar klienterna i form av ökade klyftor och högre krav. Det som dock inte 

framkommer är hur den påverkar professionen och de professionellas möjligheter att 

hjälpa sina klienter.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka handläggares uppfattning om effektivisering och 

digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur 

det anses påverka professionen och mötet med klienter inom socialtjänsten. 

 

1.3 Frågeställningar   

• Hur uppfattar handläggare att effektiviseringen och digitaliseringen av 

ekonomiskt bistånd påverkar det professionella arbetet? 

• Vilka konsekvenser anser de att effektiviseringen inom ekonomiskt bistånd 

kommer få för klienterna samt det sociala arbetets profession?  

 

2 Problembakgrund        
I detta avsnitt kommer vi att diskutera bakgrunden till digitaliseringen av välfärdssektorn. 

Detta genom en beskrivning av effektiviseringstänkets uppstart inom bilindustrin och hur 

detta sedan spred sig till välfärden i form av e-förvaltningar. Vi avslutar detta kapitel 

med en beskrivning av vad ekonomiskt bistånd samt en förklaring till varför förändringar 

är nödvändiga att genomföra. 

 

2.1 Effektiviseringstänkets uppstart inom bilindustrin 

Henry Ford införde löpandebandprincipen inom biltillverkningen i början av 1900-talet 

för att spara tid, energi och tjäna pengar genom att tillverkningen blev mer effektiv. De 

anställda fick förändrade arbetsuppgifter. Från att ha arbetat med hela bilen så delades nu 

processen upp i flera olika steg där varje arbetare hade hand om ett mindre moment i 

tillverkningen (Ritzer, 2015, ss. 36-37). Denna process har sedan dess förfinats och 

numera har industrin robotar som kan utföra dessa förenklade arbetsuppgifter. Detta 

skulle kunna liknas med McDonaldization, ett begrepp som Ritzer (2015) introducerade 

genom att studera McDonalds arbetsmetoder. McDonaldization kan ses som en del i den 
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allt mer digitaliserade världen. Effektivitet står i fokus och vikten ligger vid att snabbt 

uppnå önskat utfall. 

 

2.2 E-förvaltningens framväxt  

Under 1980-talet började myndigheter effektivisera sina verksamheter på grund av 

åtstramningar i statskassan. I detta förändringsarbete fick Informationsteknik (IT) en stor 

roll. Den elektroniska förvaltningen, även kallad e-förvaltning, började växa fram under 

mitten av 1990-talet efter internets genombrott. Begreppet e-förvaltning är brett men 

innebär i korta drag: möjlighet att utföra offentliga ärenden med hjälp av IT. E-förvaltning 

inkluderar även digitaliseringen av olika delar inom den offentliga verksamheten. Denna 

digitalisering kan antingen ske internt, exempelvis för att effektivisera och underlätta för 

personalen inom en viss verksamhet eller externt i form av tjänster och spridning av 

information riktat till medborgare (Andréasson, 2015, ss. 4-6, 52-54).    

 

Sverige har ett IT-politiskt mål att vi inte bara ska dra nytta av digitaliseringens alla 

möjligheter, vi ska dessutom vara bäst i världen på det. Regeringen vill göra det lättare 

för personer att ta del av olika förvaltningars tjänster samt få fler att ta ansvar för sina 

skyldigheter och utnyttja sina rättigheter som medborgare (Andréasson, 2015, ss. 4–6, 

Digitaliseringskommissionen, 2014, s. 35). Sverige ligger på topp i internationella 

mätningar, dock har denna statistik oftast en viss eftersläpning. Resultatet i en sådan 

mätning kan vara en följd av insatser flera år bakåt i tiden (Digitaliseringskommissionen, 

2014, s. 36).  

 

2.3 Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som regleras i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vilket 

är en rättighetslag. Detta innebär att medborgarna har rätt till insatser från socialnämnden 

när de befinner sig i en ekonomisk kris och inte på något annat sätt kan tillgodose sina 

behov. Exakt vad denna hjälp ska bestå av är däremot inte inskrivet i lagen.  

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är en ramlag som öppnar upp för möjligheter och risker 

för såväl handläggare som klienter när kommuner till viss del kan tolka lagen olika. 

Anledningen till att den är utformad som en ramlag är att lagstiftaren vill ta tillvara på 

den kunskap och de erfarenheter som handläggarna och kommunpolitikerna besitter samt 

för att kunna anpassa bidraget efter varje individs behov och utifrån kommunens 
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kapacitet. Det är kommunen som ska tillhandahålla hjälpen efter delegering från sittande 

regering (Stranz, 2007, ss. 23-24). 

 

Ekonomiskt bistånd brukar ses som det sista alternativet för den som ansöker och kan ses 

som samhällets ekonomiska skyddsnät för befolkningen. Behovet av denna insats varierar 

kraftigt mellan invånare i olika kommuner i landet. Vem som helst kan ansöka om 

ekonomiskt bistånd eftersom det inte finns några  fasta kvalifikationskrav, dock sker det 

vid varje ansökan en individuell behovsprövning som fastställer individens eventuella rätt 

till ekonomisk hjälp (Stranz, 2007, s. 20). Klienter som söker ekonomiskt bistånd har ofta 

dragit ut på processen att ta en första kontakt med socialtjänsten. Detta av rädsla för att 

bli illa bemötta eller dömda för att de inte klarar sin egen försörjning. Denna rädsla och 

oro kan dock övervinnas genom ett bra bemötande från socialtjänsten och det första mötet 

mellan handläggare och klient har därför extra stor betydelse då det sätter grunden för hur 

fortsatt samarbete ska se ut och upplevas av klienten (Billquist, 1999, ss. 77-78).  

 

Kostnaderna för bidragen, moralen hos bidragstagarna samt handläggarnas förmåga att  

genomföra en korrekt bedömning av vem som har rätt till bidrag eller inte leder ofta till 

debatter i media och på politisk nivå. I dessa debatter har somliga åsikten att bidraget är 

för stort och tenderar därför att påverka viljan hos bidragstagarna att förändra och ta sig 

ur sin rådande situation (Billquist, 1999, s. 143). 

 

2.4 Ekonomiskt bistånd, ett växande problem i samhället  

Antalet personer som beviljas ekonomiskt bistånd tenderar att följa konjunkturen. Vid 

lågkonjunktur är arbetslösheten högre, levnadsförhållandena tuffare och det resulterar i 

högre nivåer av bidragstagare. När lågkonjunkturen slog till mot Sverige under 1990-talet 

hamnade arbetslösheten på en nivå högre än under depressionen på 1930-talet. Ekonomin 

började sakta återhämta sig runt år 2000, men ändå fortsatte tiden som en person i 

genomsnitt fick ekonomiskt bistånd, att öka. I dag ser denna tid ut att ha stabiliserat sig 

på en högre nivå än tidigare setts under modern tid i Sverige (Bäckman & Bergmark, 

2011, ss. 486-487). 

 

År 2016 fick cirka 220 000 hushåll ekonomiskt bistånd i Sverige och kostnaden för detta 

låg på cirka 10,5 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2017). Av de personer som får 

ekonomiskt bistånd är ensamstående kvinnor med barn starkt överrepresenterade. Största 
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gruppen män som får ekonomiskt bistånd är under 40 år och har ofta sociala problem 

vanligtvis i form av missbruk. Personer med utländsk bakgrund kan ha svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden och tenderar att ha längre perioder med bidrag än personer födda 

i Sverige. Denna grupp människor har vanligtvis en lägre utbildningsnivå än andra 

grupper i samhället (Stranz, 2007, ss. 45-46) eller utländska utbildningar som på grund 

av svårigheter i handläggningen tar lång tid att validera (Universitets- och högskolerådet, 

2015, ss. 8, 12-13). 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi tidigare forskning angående utvecklingen av digitaliseringen 

och effektiviseringen inom socialt arbete, vad denna process kan leda till samt makten i 

mötet mellan klient och handläggare.  

 

3.1 Demokrati, rättssäkerhet och legitimitet 

Digitaliseringen inom offentlig verksamhet är en del av e-förvaltningen och formas i ett 

samspel med lokala organisationer, politiska riktlinjer och tillgänglig teknik (Andréasson, 

2015, s. 282). Denna digitalisering bidrar till en förändring i kommunikationen mellan 

exempelvis medborgare och förvaltning. Den traditionella kommunikationen ansikte mot 

ansikte som sker mellan handläggare och klient minskar och ersätts med elektronisk 

kommunikation i form av e-tjänster. Denna förändring ska öka tillgängligheten för 

medborgare men är samtidigt också en kostnadseffektiv lösning för samhället. Detta 

bidrar till en ökad digital klyfta mellan medborgare. För vissa personer underlättar 

digitaliseringen och gör livet lättare samtidigt som den för andra är oåtkomlig på grund 

av begränsningar i språk, ekonomi eller elektronisk kunskap (Andréasson, 2015, ss. 56-

57; Hansen, Lundberg & Syltevik, 2018, s. 69).  

 

Digitaliseringen av offentlig verksamhet kan bidra till att stärka demokratin samt leda till 

en mer rättssäker och opartisk handläggning av ärenden. Förutom detta beskriver 

Andréasson även att digitaliseringen leder till ett större kundfokus och förenklar för 

personal, men att den på sikt leder till personalnedskärningar (Andréasson, 2015, ss. 283–

284). 
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Utvecklingen av digitaliseringen inom offentlig verksamhet tenderar att påverka 

förvaltningars legitimitetsgrund. Inom offentlig verksamhet behövs en ständig balans 

mellan demokratiska och ekonomiska intressen och beroende på förvaltningens 

värdegrund påverkas denna balans. Genom ett legalbyråkratiskt synsätt i en förvaltning 

skulle de demokratiska intressena väga tyngst, då gynnas processer baserade på 

rättssäkerhet, objektivitet och opartiskhet. Påverkan av digitaliseringen genom detta 

synsätt kan bli både positiv och negativ. I tidigare forskning framkommer det exempelvis 

att vissa ärenden hos försäkringskassan blev mer rättssäkra genom digitaliseringen, 

samtidigt som digitaliseringen inom vården visade tecken på att viktiga grundläggande 

värden påverkades negativt (Andréasson, 2015, ss. 284-285). 

  

3.2 Digitalisering, gräsrotsbyråkrati och välfärd 

Hansen, Lundberg & Syltevik (2018) har i sin studie utforskat olika implementeringar av 

digitalisering i välfärdssektorn med fokus på Norge, men de presenterar också resultat 

från USA där det visade sig att införandet av digitala metoder inom detta område hade 

både positiva och negativa effekter. Exempelvis upplevdes de lättare och bekvämare att 

använda än traditionella metoder av klienterna, samtidigt som metoderna även kändes 

mer opersonliga och icke adekvata i förhållande till den komplexa natur klienternas 

problem kunde ha. Några av  respondenterna i studien upplevde också att de inte kunde 

få den hjälp de behövde då de inte fick träffa någon ansikte mot ansikte (Hansen, 

Lundberg & Syltevik, 2018, ss. 70, 83). 

 

Norge har sedan 2006 samlat försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunens 

socialtjänst under en myndighet med namnet NAV, som står för Ny Arbets- och 

Välfärdsförvaltning. Sammanslagningen genomfördes för att snabbare få ut människor i 

arbete. NAV hanterar idag både automatiserade bidragsansökningar samt mer 

behovsprövade bidrag som kräver ytterligare diskretion, exempelvis i känsliga 

personärenden. Erfarenheterna som klienterna har av NAV beror i stor utsträckning på 

vilken typ av insats eller bidrag de ansöker om, då NAV innefattar många olika typer av 

bidrag och insatser (Hansen, Lundberg & Syltevik, 2018, ss. 71-72). Fokuset i det stora 

hela ligger dock på att klienterna skall hjälpa sig själva, de skall hitta rätt formulär och 

fylla i detta korrekt. Klienter som har tagit sig till sitt lokala NAV-kontor förväntas ändå 

att genomföra processen själv via en lånedator och klickar klienten i fel ruta riskerar hen 

att bli utan pengar (Hansen, Lundberg & Syltevik, 2018, s. 79).  
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Studier angående införandet av digitala metoder har också gjorts i Australien (Baker et 

al., 2014) där forskarna ser att digitaliserade metoder och hjälpmedel tar allt större plats i 

våra liv och i det sociala arbetet. En utveckling som inom loppet av två decennium, helt 

har förändrat hur vi kommunicerar, inhämtar information och interagerar med 

myndigheter. Det västerländska sociala arbetet är starkt kopplat till den tekniska 

utvecklingen, då de menar att några av de tidigaste formerna av socialt arbete utformades 

i takt med industrialiseringens framfart. När många flyttade från landsbygden in till 

städerna ökade också antalet sociala problem (Baker et al., 2014, s. 469). 

 

När digitaliserade arbetsmetoder utvecklas så borde ansvariga i första hand se till att 

involvera socialarbetare i utvecklingsprocessen. De menar att denna involvering i 

processen leder till metoder som bättre skapar en förståelse för klienternas problematik 

(Baker et al., 2014, ss. 470-471). 

    

3.3 Digitala klyftor i samhället 

I framtiden kommer allt mer demokratiska beslut att fattas via internet. Detta ställer stora 

krav på politiker att aktivt arbeta för att minska de digitala klyftor som ökar i 

samhället.  En av de vanligaste orsakerna till dessa klyftor är stora skillnader i 

ekonomiska resurser som påverkar tillgängligheten till såväl dator som en 

internetuppkoppling. Personer som har tillgång till en konstant uppkopplad dator tenderar 

att ha ett mer avstressat och regelbundet användande. Dessa personer använder olika 

sorters e-tjänster i högre utsträckning än de som enbart har tillfälliga 

internetuppkopplingar (Justitiedepartementet, 2004. ss. 6, 16). Sämre internetanslutning 

påverkar framför allt de personer som bor i glesbygden För att motverka detta har 

regeringen satt upp en statlig garanti som skall ge alla hushåll i Sverige möjligheten till 

en bredbandsuppkoppling (Regeringen, 2018). 

 

Tillgången kan även vara ojämnt fördelad i relation till andra aspekter såsom kön och 

ålder, exempelvis används internet i högre utsträckning av män och barn än av kvinnor 

(Justitiedepartementet, 2004. ss. 4, 12; Holgersson & Karlsson, 2014, s. 404). Studier 

visar att personer med högre utbildning använder datorer och internet oftare än personer 

med lägre utbildning. Vad personer har för utbildning påverkar användandet och 

tillgången mer än skillnaden i inkomst, detta gäller vuxna personer. Utbildningsnivån hos 
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barn och unga påverkar inte användandet, vilket troligtvis beror på den ökande 

användningen av datorer inom grundskolan (Justitiedepartementet, 2004, s. 14). 

 

Svårigheter att förstå eller kunna ta till sig den information som finns på internet orsakar 

klyftor i samhället. Informationen på webbplatser kan var svårbegriplig och språket kan 

orsaka stora hinder för personer med utländsk bakgrund och äldre. Personer med 

funktionsnedsättning kan även behöva anpassad utrustning för att ha möjlighet att ta del 

av samma möjligheter som digitaliseringen av offentlig verksamhet vill uppnå 

(Justitiedepartementet, 2004, ss. 14, 19). Studier visar även på att klienter upplever 

svårigheter och att de saknar viss funktionalitet i e-tjänsterna. Det finns även en irritation 

kring varför vissa moment behöver vara så komplicerade (Holgersson & Karlsson, 2014, 

s. 404).  

 

Det kommer trots insatser troligtvis alltid att finnas digitala klyftor i samhället. Därför 

kommer det även i framtiden att behövas hjälp från myndigheter i form av bland annat 

tolk, tillgång till datorer via exempelvis bibliotek eller medborgarkontor samt 

handledning såväl via telefon som personliga möten (Justitiedepartementet, 2004, s. 28). 

Viktigt är även att inkludera användarna i utvecklingen av digitala tjänster inom socialt 

arbete för att på så sätt få en mer anpassad utformning av innehållet (Holgersson & 

Karlsson, 2014, ss. 397-398).  

 

3.4 Makt i mötet med klienter 

Det råder obalanserade maktförhållanden mellan klienter och de professionella, där den 

professionelle, exempelvis biståndshandläggare på socialtjänsten, besitter makten att ge 

klienterna ekonomiskt bistånd eller inte. Detta ojämlika tillstånd kan ytterligare utvidgas 

om klienten exempelvis inte har kunskap om sina juridiska rättigheter eller saknar den 

ork som krävs för att driva ett eventuellt överklagandeärende (Skau, 2007, ss. 36-38). 

 

Inom ekonomiskt bistånd står handläggaren inför olika dilemman. Ett av dessa uppstår i 

mötet med människor som befinner sig i någon form av kris där handläggaren på bästa 

sätt ska hjälpa personen ur sin rådande situation. Samtidigt som handläggaren är den som 

skall hjälpa personen som ansöker så skall hen även representera myndigheten med dess 

lagar och förordningar. Handläggaren är den som besitter makten och förväntas vara lojal 

mot båda parter (Skau, 2007, ss. 36-38). Detta är ett fenomen som kallas för 
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“hjälpapparatens dubbla funktion” (Skau, 2007, ss. 78-79). Billquist (1999, s. 148) 

utvecklar detta vidare där mötet mellan klient och handläggare kan ses som dubbelsidig. 

Dels är det ett möte mellan två människor samtidigt som det är ett möte mellan individ 

och myndighet. Handläggaren är den som befinner sig på hemmaplan i en för hen invand 

miljö med ett byråkratiskt präglat yttre. Detta bidrar ytterligare till den asymmetri som 

finns dem emellan. 

 

Det pågår en utjämning i maktfördelningen inom handläggningen av ekonomiskt bistånd 

tack vare digitaliseringens framfart. Denna utjämning inleddes med att den traditionella 

dokumentationen i pappersform digitaliserades under 1990 talet. Exempelvis har detta 

skett inom sjukvården där dessa förändringar lett till att journaler blivit mer lättillgängliga 

för patienter samt ökat möjligheten till utomstående granskning av dokumentation och 

utförda insatser (Ellis, Davis & Rummery, 1999, ss. 270-271).  

 

3.5 Sammanfattning 

Vi har genom den tidigare forskningen visat exempel från det forskningsfält vi har valt 

att studera. Det finns studier som problematiserar hur digitaliseringen har lett till 

förändringar för medborgarna vad gäller tillgängligheten till diverse myndigheter. Bland 

annat framgår att för de medborgare som besitter kunskap om datorer och internet har 

digitaliseringen lett till att de lättare kan nå myndigheters olika tjänster. Däremot har 

förändringen slagit hårdare mot de som inte besitter den tekniska kunskapen.  

 

Forskningen visar tydliga tecken på att den traditionella kommunikationen ansikte mot 

ansikte som sker mellan handläggare och klient minskar och alltmer ersätts med 

elektronisk kommunikation i form av e-tjänster. Studier pekar i riktning mot att 

digitaliseringen av offentlig verksamhet kan bidra till att stärka demokratin, skapa 

rättssäkerhet och bidra till en mer opartisk handläggning av ärenden, men också att den 

på sikt kan leda till personalnedskärningar och ett större avstånd mellan professionella 

och klienter. 

  

Digitaliseringen inom offentlig verksamhet och ekonomiskt bistånd är ett relativt nytt 

fenomen. Den tidigare forskningen på fältet som finns berör inte i någon större 

utsträckning förändringarnas påverkan på professionen. Därför är vår studie viktig för att 

hjälpa till att fylla den luckan. 
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4 Teorier 

I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi kommer använda för att analysera och 

förstå vår insamlade data. Vi presenterar här tre olika teorier som behövs för att uppnå 

detta syfte och hur dessa teorier berör olika sidor av vårt forskningsproblem. Begreppet 

McDonaldization använder vi  för att förstå den bakomliggande drivkraften till att 

effektiviseringen och digitaliseringen har växt fram samt den påverkan den har på de 

professionella i utövandet av deras yrke. Professionsteori och begrepp som 

gräsrotsbyråkrati, skärmnivåbyråkrati och systemnivåbyråkrati ligger på en mer konkret 

nivå, närmare empirin och är mer kopplat till problemet och dess effekter.  

  

4.1 McDonaldization 

Ritzer (2015, ss. 1-6) har introducerat begreppet McDonaldization, ett begrepp som trots 

inkluderingen av en känd snabbmatskedja inte handlar om snabbmat utan McDonalds 

utgör bara ett exempel. Ritzer (2015, s. 69) menar att Henry Fords tankar kring 

biltillverkning; “Any customer can have a car painted any color that he wants so long as 

it is black.”, återfinns i dagens reklamkampanjer där slogans som “We do it your way”, 

“Your way, right away” (Ritzer 2015, s. 69). En känsla av att kunden kan få precis vad 

hen vill, men i verkligheten är valen relativt begränsade. När kunden sedan väl har valt 

vilken hamburgare hen vill ha så kommer den att smaka likadant som om kunden hade 

kommit 4 veckor tidigare och beställt samma hamburgare. Ritzer (2015, s. 15) kallar detta 

för förutsägbarhet och är en av de fyra dimensionerna av McDonaldization som Ritzer 

(2015, ss. 14-16) redogör för, där de övriga tre är effektivitet, kalkylerbarhet och kontroll. 

Effektivitet, att snabbt uppnå det önskade utfallet. Kalkylerbarhet inriktar sig på 

kvantiteter av sålda varor, kundens känsla av att hen har fått mycket för sina pengar är 

viktig. Kontroll syftar till den kontroll som exempelvis McDonalds har över sina kunder, 

där inredningen i restaurangen är utformad för att du snabbt skall äta upp och lämna plats 

till nästa kund. 

 

Utöver de fyra dimensionerna som Ritzer (2015, ss. 14-16) redogör för finns det 

ytterligare spår inom McDonaldization. Ett av dessa är “Deskilling”, vilket betyder att det 

har skett en minskning i den skicklighet/kunskap som krävs för arbetet (Ritzer 2015, ss. 

121-122). Det krävs alltså inte längre lika stor förkunskap innan en kan utföra arbetet, 
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vilket gör att den personal som anställs inte behöver ha någon tidigare kunskap eller 

utbildning. 

 

4.2 Professionsteori 

Professioner är vidareutvecklade yrken som brukar beskrivas med hjälp av ett visst antal 

kännetecken. Ett av dessa är att man som utövare av professionen vanligtvis har 

genomgått en lång, systematisk, akademisk och vetenskapsbaserad utbildning. Till dessa 

professioner finns tillhörande förbund med etiska kodexar som medlemmar förväntas 

följa (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017 s. 16). 

  

Personer inom exempelvis människobehandlande professioner besitter ofta en hög 

autonomi i sina arbetsuppgifter, samt en stark organisering bland kollegor som kan vara 

svår att upptäcka för den som befinner sig utanför gruppen. Mellan personer med samma 

profession finns normativa regler som visar på hur ett bra arbete bör genomföras. Det 

finns förväntningar från utomstående att de professionella besitter de färdigheter som 

professionen kräver. Dessa färdigheter tillkommer under utbildningen och växer sedan 

succesivt under tiden man utövar sitt yrke (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017, ss. 16–

18). 

 

Professionen har en arbetsmarknad som stänger ute andra yrken som inte är likvärdiga, 

detta ökar dess makt och status. Utbildningen ses som en garanti på kvalitet och bidrar 

till legitimitet i den tillhörande verksamheten. Dessa yrken har ökat kraftigt under de 

senaste åren och utgör nu cirka 20 procent av arbetskraften i Sverige. Dessa yrken är 

väldigt viktiga i det moderna samhället på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå. På 

individnivå är det yrken som exempelvis läkare, psykologer och socionomer. Dessa yrken 

innefattar vanligtvis en direktkontakt med klienter efter att klienten oftast har sökt 

kontakten och hjälpen på egen hand. På en samhällsnivå är det yrken som exempelvis 

samhällsplanerare där dessa utövare bidrar med att utveckla samhällslivet för 

medborgarna (Brante, 2009, ss. 15–16, 23). 

  

4.3 Gräsrotsbyråkrati, skärmnivåbyråkrati och systemnivåbyråkrati 

Gräsrotsbyråkraterna är myndighetens ansikte utåt och de personer som medborgarna 

oftast får kontakt med myndigheten via. Exempelvis så möter de flesta medborgarna 

Polismyndigheten via de poliser som de träffar på ute på gatan. Det är via dessa personer 



  
 

12 

som medborgarna tar del av myndigheternas resurser. De som också utmärker en 

gräsrotsbyråkrat är att dessa personer besitter makt att fatta olika beslut som påverkar den 

enskilde medborgaren. En makt som de relativt fritt kan använda, så länge som de 

förhåller sig till de lagar och styrdokument som reglerar arbetet (Lipsky, 2010, ss. 3, 13-

14) 

 

Förändringen från gräsrotsbyråkrati till skärmnivåbyråkrati kan ses som en följd av att 

beslutsfattandet har standardiserats i högre utsträckning samt att kontakten med 

medborgarna sker i större utsträckning via datorskärmar. I standardiseringsprocessen har 

också flera av de mindre besluten som tidigare fattades av gräsrotsbyråkraterna överlåtits 

till programvaran som byråkraten skriver in klientens information i. Denna förändring har 

också i vissa fall fortsatt ytterligare, från skärmnivåbyråkrati till systemnivåbyråkrati, där 

byråkraterna inte längre har någon kontakt med klienterna utan enbart utvecklingen av 

den programvara som fattar besluten. Detta kan ses som en skala från gräsrotsbyråkrati 

(nästan ingen digitalisering) till skärmnivåbyråkrati och sedan vidare till 

systemnivåbyråkrati (i stort sett helt digitaliserat). Förändringen mot systemnivåbyråkrati 

genom införandet av e-ansökningar och andra digitala processer får konsekvenser för 

professionen, eftersom det inte längre behövs lika många professionella som tidigare, då 

systemet hanterar majoriteten av arbetsuppgifterna (Bovens & Zouridis, 2002, ss. 177-

178). 
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt vi har haft i genomförandet av vår studie. 

Inledningsvis presenteras val av vetenskapsteoretiska ansats, datainsamlingsmetod, 

urval  etiska överväganden, genomförande, bearbetning och avslutas med en redogörelse 

för kvalitén i studien  samt vår arbetsfördelning. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Det finns tydliga riktlinjer för vad en biståndshandläggare är och gör. När digitala och 

effektiviserande processer införs finns det en risk att detta skapar förändringar i 

professionen, förändringar som kan upplevas som ett hot mot den verklighet som 

handläggarna har skapat. Verkligheten är socialt överenskommen och därför föränderlig, 

professionen är konstruerad av människor och kan därför även förändras av människor 

(Bryman, 2018, ss. 58–59; Jönsson, 2010, s. 17). 

 

Social konstruktivism bidrar till forskningen genom att öppna upp frågor som: hur är 

problemet skapat, av vem eller vilka, i vilket omfattning samt i vems intresse (Jönsson, 

2010, ss. 18–21). Som medborgare i ett samhälle är vi med och påverkar dess struktur 

genom exempelvis förändringar i normer och värderingar som i sin tur leder till 

förändringar i den sociala konstruktionen. Genom ett social konstruktivistiskt perspektiv 

ser studenten verkligheten som något som är skapt i samspel mellan människor. Genom 

att undersöka hur människor i en viss situation tolkar den situationen så skapas en större 

förståelse för det ämne hen vill studera (Andréasson, 2015, s. 85).  

 

Vi går in i denna studie med en verklighet baserad på en viss förkunskap och förutfattade 

åsikter men avslutar den troligtvis med en förändrad syn och en nyskapad verklighet. 

Detta visar på den förändring i den sociala verklighet som konstruktivismen ofta används 

för att beskriva (Bryman, 2018, s. 59). Ingen besitter det slutgiltiga svaret eftersom 

verkligheten är föränderlig. Som forskare förmedlar man bara versioner av ett visst socialt 

problem, hur det upplevs av de deltagande respondenterna (Jönsson, 2010, s. 23).  
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5.2 Kvalitativ metod 

Utifrån en socialt konstruktivistisk ansats valde vi en kvalitativ analysmetod för vår 

studie. Syftet är att undersöka handläggares uppfattning om effektivisering och 

digitalisering inom ekonomiskt bistånd. En kvalitativ metod var därför rätt metod för oss 

då vi ämnade att undersöka och tolka ord och inte siffror (Bryman, 2018, s. 454). En 

kvalitativ metod ger forskaren möjlighet att studera, utöver det som sägs även andra 

företeelser som kan vara svårare att upptäcka, såsom exempelvis tankar och känslor 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 10). 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer då vi anser att detta hjälper oss få en 

djupare förståelse för biståndshandläggarnas uppfattningar av hur digitaliseringen har 

påverkat dem och professionen. 

 

I vår studie fokuserar vi på biståndshandläggarnas uppfattning av hur professionen 

riskerar att förändras genom effektiviseringen och införandet av digitala processer inom 

ekonomiskt bistånd. Det är deras upplevda verklighet, deras sanning vi vill undersöka 

genom att analysera deltagarnas resonemang i genomförda fokusgruppsintervjuer 

(Andréasson, 2015, s. 84). Deltagarna i våra fokusgruppsintervjuer konstruerar 

tillsammans en förståelse för sina tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter bildar sedan 

en ny gemensam kunskap som vi då får tillgång till (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017, 

s. 17). 

  

Fokusgruppsintervjuer är en datainsamlingsmetod som från början togs fram för att 

undersöka bland annat effekterna av propaganda (Merton & Kendall, 1946, s. 542). 

Metoden har sedan utvecklats vidare och bygger på att man som forskare samlar en grupp 

människor, en moderator ställer frågor om ett förbestämt ämne som gruppen sedan har 

möjlighet att diskutera (Wibeck, 2010, s. 11). En av fördelarna med 

fokusgruppsintervjuer är att frågorna inte ställs direkt till en person. Det leder till att den 

tillfrågade kan uttrycka sig utan att tänka på vad hen förväntas svara. Den data som 

produceras härigenom kan således antas vara relativt fri från påverkan av den som 

intervjuar. Deltagarna delar den gemensamma erfarenheten av att handlägga ekonomiskt 

bistånd, vilket är en grundläggande del i förutsättningarna för att arrangera en 

fokusgruppsintervju (Meron & Kendall, 1946, s. 545; Hylander, 1998, ss. 2-3). 
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Vi är medvetna om de nackdelar som fokusgrupper har, exempelvis att om intervjun är 

allt för ostrukturerad så kan enskilda deltagare ta över diskussionen och då kan sådant 

som är viktigt för studiens syfte utebli (Bryman, 2011, ss. 453-454). Vissa deltagare kan 

även ha svårt att våga lämna fullständiga svar på känsliga frågor i den konstruerade 

gruppen. Skulle ett sådant problem uppstå kan det försvaga trovärdigheten i det insamlade 

materialet. En annan nackdel med denna datainsamlingsmetod är att utformningen av 

frågorna samt tolkning av det insamlade materialet kan påverka resultatet av studien 

(David & Sutton, 2016, s. 125). Detta tolkar vi som att fokusgruppsintervjuer ställer högre 

krav på ärlighet och transparens hos forskaren. Så länge vi lever upp till dessa krav så 

vägs nackdelarna upp av de fördelar som vi anser att fokusgruppsintervjuer har. 

Biståndshandläggare kanske inte konstant bearbetar sina tankar kring hur digitaliseringen 

har påverkat deras arbete. Genom diskussioner med kollegor kan dessa tankar lättare 

komma upp till ytan. Alla har kanske inte heller format sig en konkret uppfattning av 

digitaliseringen utan behöver höra andras resonemang innan de bildar sina egna 

uppfattningar (Hylander, 1998, s. 20). 

  

Det kan vara svårt att få deltagarna att ställa upp på fokusgruppsintervjuer samt att hitta 

tider som passar samtliga. Denna svårighet återfinns dock också i att rent allmänt hitta 

intervjupersoner oavsett struktur på intervjun, då handläggarna generellt har mycket annat 

som tar tid och som prioriteras högre. (Bryman, 2011, s. 463). 

 

5.4 Urval 

För att kunna få tillgång till det material som behövs för att besvara våra frågeställningar 

och i sin tur även vårt syfte med studien, kommer vi använda en selektiv urvalsmetod. 

Det är en metod som bygger på forskarens egen uppfattning om vem som bäst lämpar sig 

för studien. Hänsyn tas till vilka forskaren tror har störst kunskap om ämnet och således 

kommer bidra på bästa sätt så syftet med studien kan uppnås (David & Sutton, 2016, s. 

197). 

 

Trelleborgsmodellen är en aktuell och uppmärksammad arbetsmodell inom ekonomiskt 

bistånd, där effektivisering och digitalisering står i fokus. Vi har därför i vårt urval utgått 

ifrån de 14 kommuner som deltog i Trelleborgsmodells-projektet. Handläggarna i dessa 

kommuner anser vi bör ha tillräcklig kunskap om digitaliseringen och effektiviseringens 
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påverkan på det sociala arbetets profession. Vi fick kontakt med dessa handläggare via 

de e-postadresser som gick att finna på respektive kommuns hemsida. Efter kontakt med 

exempelvis kundtjänst skickades vår förfrågan vidare till chefer eller handläggare som 

sedan kontaktade oss. Av de som visade intresse för att delta valde vi två geografiskt 

spridda kommuner, Gotland och Lidköping. Vi ansåg att dessa handläggare borde ha 

tillräckligt stor kunskap om ämnet för att våra frågeställningar skulle kunna besvaras. 

 

Vi valde även att kontakta handläggare från Trelleborgs kommun och dessa visade genast 

intresse av att delat. Vi ansåg att dessa handläggare var viktiga att ha med eftersom det är 

denna kommun som har utvecklat och arbetat längst med arbetsmodellen. Vi ansåg därför 

att dessa borde ha adekvat kännedom om effekterna och konsekvenserna som denna 

modell kan leda till.   

 

För att ha möjlighet att få ett djupare engagemang hos deltagarna i våra fokusgrupper 

valde vi att ha mindre grupper med 3-5 deltagare i varje. I en större grupp är det svårare 

att få alla delaktiga i samtalet vilket kan påverka resultat av diskussionen. En mindre 

grupp behöver inte generera svagare svar, allt är beroende av deltagarnas motivation och 

vilja att delta (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, ss. 59-60). Vårt krav på dessa 

handläggare var att de skulle ha erfarenhet av att ha arbetet med handläggning inom 

ekonomiskt bistånd sedan de digitala processerna inleddes. Hur fokusgruppen är 

sammansatt är viktigt för resultatet. En grupp med deltagare som delar liknande 

erfarenheter underlättar för att få ett bra flyt i diskussionen, men olikheter bland 

deltagarna skapar en bredare syn på det som diskuteras. Att vi hade deltagare med 

liknande erfarenheter, samma hierarkiska position på arbetsplatsen samt i blandade åldrar 

ansåg vi skulle återspegla en mångfald och därför ge oss en mer rättvis bild av det problem 

denna studie belyser (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017, ss. 52-53).  

 

Kommunerna var geografiskt utspridda och hade olika förutsättningar för sitt arbete. 

Detta ansåg vi skulle ge oss en bredare representation och ett säkrare resultat. Denna 

geografiska spridning har lett till att antalet fokusgrupper är lägre än om alla kommuner 

hade funnits i samma län. Efter tre fokusgruppsintervjuer med handläggare från dessa tre 

olika kommuner ansåg vi att en viss mättnad hade uppnåtts. Datan från majoriteten av 

intervjuerna var likvärdiga och överensstämde även med medias tidigare publicerade bild 

av problemet. Vi behövde även ta hänsyn till den begränsade tid vi har för att genomföra 
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studien. Vi ansåg att ytterligare material troligtvis inte skulle ha bidragit till ett djupare 

resultat (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 60).   

 

5.5 Etiska överväganden 

Personer som deltar i en studie, antingen som informanter eller som försökspersoner ska 

skyddas från kränkning och skador enligt det så kallade individskyddskravet. Det kan 

vara ett svårt övervägande för en forskare att ta eftersom en liten skada kan anses rimlig 

i en viktig forskning som exempelvis kan förbättra livskvalitet och hälsa hos medborgare 

och i sin tur även leda till förbättringar av samhället i stort. Hur dessa överväganden tas 

styrs av vilken sorts forskning det rör sig om (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 16, 18).  

 

Det finns etiska och moraliska regler och normer, även kallade kodexar. De beskriver hur 

forskaren ska agera för att bedriva en etiskt korrekt forskning. Dessa kodexar innehåller 

riktlinjer för hur forskaren ska agera innan, under och efter genomförandet av sin studie. 

Dessa regler är dock inga juridiskt bundna handlingar (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 16–

19). Det finns också lagar som styr forskningen, bland annat: Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460), vars syfte är att vid forskning skydda 

enskilda individer och värna om människovärdet. Dessa Lagar och kodexar är olika men 

behöver samverka för att bidra till en etisk korrekt forskning. Bara för att det är lagligt att 

genomföra vissa handlingar behöver det inte innebära att det är etiskt korrekt 

(Vetenskapsrådet, 2011, ss. 19–20). 

 

Denna studie klassas inte som forskning då den utförs inom en högskoleutbildning. Detta 

innebär att vår studie därför inte behöver prövas hos etikprövningsnämnden (SFS 

2003:460 2§ 2st) Trots detta vill vi i vår studie ta hänsyn till de forskningsetiska kodexar 

som ryms inom vetenskapsrådets individskyddskrav, såsom krav på information 

angående studien och dess syfte samt inhämtning av samtycke hos deltagarna. Vi 

genomförde även etiska reflektioner och överväganden kontinuerligt under studiens gång. 

 

Vårt insamlade material förvaras på sådant sätt så att endast vi som genomför studien har 

tillgång till det. Vid förfrågan kan dock materialet komma att överlämnas till 

examinatorn. Efter att studien har blivit godkänd och upplagd på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) så kommer allt insamlat material från fokusgrupperna att 

förstöras, vilket vi även har informerat våra intervjupersoner om. Intervjupersonerna har 
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även informerats om att materialet enbart kommer att användas i vår 

studie.  Konfidentialitet har även utlovats till intervjupersonerna och inga namn sattes på 

personerna i det transkriberade materialet. Dock kan inte lika stor konfidalitet utlovas 

som vid en till en intervju, men i fokusgrupper finns de etiska fördelarna med att 

deltagarna har större kontroll över diskussionens inriktning (David & Sutton, 2016, s. 

125; Vetenskapsrådet, 2011, ss. 18, 20-21). 

 

5.6 Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i respektive kommun, i en avslappnad miljö som 

var vald och tidigare känd av samtliga fokusgruppsdeltagare. Detta för att deltagarna 

skulle känna sig trygga och fokusera på diskussionsämnet och inte hur de exempelvis 

upplever lokalen. En viktig detalj i val av rum var att samtliga deltagare skulle se varandra 

och att vi som samtalsledare skulle sitta synligt men inte i fokus som skulle kunna påverka 

flytet i samtalet mellan deltagarna. Tiden för en fokusgruppsintervju bör inte överstiga 

två timmar, våra intervjuer pågick cirka en timma, vilket vi upplevde som 

tillräckligt (Trost, 2010, ss. 65-66; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017, s. 63). 

 

Trots tidigare utskick av informationsbrev (Bilaga 1) gällande studiens syfte och 

genomförande, fick vi till vår kännedom att ingen av handläggarna hade tagit del av detta. 

Därför inleddes samtliga fokusgruppsintervjuer med att alla deltagare fick läsa 

informationen samt ha möjlighet att ställa frågor angående exempelvis genomförandet 

eller andra funderingar som kunde uppstå. Därefter inhämtade vi muntligt samtycke till 

deltagande samt ljudinspelning av diskussionen. Detta är ett krav för att kunna genomföra 

fokusgruppsintervjuer eftersom det är omöjligt att hinna föra anteckningar på hela 

innehållet i diskussionen. Vi använde oss alltid av minst två olika inspelningsenheter för 

att garantera att inget innehåll gick förlorat. Vi turades om att ställa frågorna och den mer 

passiva av oss observerade diskussionen och gjorde stödanteckningar på icke verbal 

kommunikation som kunde vara relevant för analysen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, 

ss. 63-65). 

  

Vi hade fem diskussionsfrågor som ställdes utifrån en intervjuguide (Bilaga 2). När 

diskussionerna stannade upp ställde vi följdfrågor. Detta gjorde vi även vid tillfällen då 

vi i diskussionen märkte att deltagarna var inne på ett intressant spår men sedan hoppade 

vidare till något annat. Vi var således inte helt passiva i diskussionen.  
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Tack vare det geografiska avståndet vi hade till och från varje intervjutillfälle gav det oss 

möjlighet till en omedelbar reflektion efter varje intervju. Vi hade då möjlighet att 

diskutera våra upplevelser av samtalet. Denna reflektion bidrog till möjligheten att rätta 

till eventuella brister inför nästkommande intervju samt till bearbetningen av vårt 

insamlade material (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 68). 

 

5.7 Bearbetning och analys 

Det inspelade materialet transkriberades efter intervjuerna, transkriberingen skedde nära 

inpå fokusgruppernas genomförande för att intryck under intervjuerna inte skulle gå 

förlorade (Öberg, 2015, s. 63). Vid transkriberingen så togs ofullständiga meningar och 

satser med, även tillfällen då deltagarna pratade i munnen på varandra samt skratt, 

hummanden och andra ljud. Detta för att reduceringen som sker under transkriberingen 

skall bli så liten som möjligt (Halkier, 2010, ss. 68-69). Då inga namn sattes på personerna 

i det transkriberade materialet så tillskrev vi istället varje person en siffra. Detta för att vi 

skulle kunna följa diskussionen i det transkriberade materialet.    

 

Det transkriberade materialet delades sedan upp i olika teman utifrån våra frågeställningar 

och de ämnen som fokusgrupperna diskuterade kring. Detta för att upptäcka vad som det 

i stora drag talades om (Halkier, 2010, s. 71). Tidigt i arbetet så växte det fram tydliga 

olikheter mellan kommunerna, vilket är anledningen till att resultatet och analysen präglas 

av en jämförelse mellan kommunerna. Vi har valt att benämna mottagarna av ekonomiskt 

bistånd som klienter, detta gör även handläggarna på Gotland och i Lidköping, i 

Trelleborg så använder de benämningen sökanden. Vi har dock resonerat kring att de 

ingår fler aspekter än bara ansökan i arbetet med ekonomiskt bistånd. 

 

5.8 Kvalité i studien 

När man ska bedöma kvalitén i en kvalitativ studie bör man kunna visa på en 

tillförlitlighet. Detta är ett alternativ till reliabilitet och validitet, kriterier som används 

framförallt vid bedömning av kvalité i en kvantitativ studie, dessa kräver en möjlighet att 

fastställa en absolut sanning (Bryman, 2018, s. 467). I vår studie väljer vi att fokusera på 

biståndshandläggarnas uppfattning av digitaliseringens påverkan på professionen och 

mötet med klienterna. Detta är deras verklighet och ska inte ses som en absolut sanning 

då verkligheten lätt kan förändras (Jönsson, 2010, s. 23). 
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Begreppet tillförlitlighet är indelad i fyra olika delar: Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.   

När man bedömer studien trovärdighet är det viktigt att säkerställa att studien har utförts 

med de regler som finns fastställda. Vi har utgått från de krav och regler Linnéuniversitet 

satt vid utförandet av denna studie. Detta har vi gjort genom exempelvis följa de 

forskningsetiska kodexar som Vetenskapsrådet satt. Ett annat krav som finns är att 

deltagarna i studien ska få möjlighet att gå igenom resultatet och lämna respons på om 

forskaren har uppfattat deras ”verklighet” på rätt sätt, även kallat respondentvalidering 

(Bryman, 2018, s. 467). Detta har vi inte haft möjlighet till på grund av den begränsning 

av tid som finns till studiens förfogande. Vi har dock erbjudit dem att ta del av studien 

när den är färdig och inlämnad. För att till viss del säkerställa att vi uppfattat deltagarna 

rätt har vi vid upprepade tillfällen återkopplat till deltagarna samt spelat in intervjuerna 

för att kunna gå tillbaka och kontrollera deltagarnas resonemang. 

 

Inom kvalitativ forskning eftersöker man som forskare ett mer djup i resultatet än inom 

kvantitativ forskning, man fokuserar exempelvis på upplevelser och uppfattningar av det 

sociala problem som ska studeras. Med kravet på överförbarhet i en studie vill man visa 

huruvida resultatet håller även i en annan situation eller vid ett senare tillfälle. Som 

forskare ställer detta krav på en tydlig och tät beskrivning av resultatet för att ge läsaren 

möjlighet att göra denna bedömning. För att leva upp till detta har vi inlett studien med 

en noggrann beskrivning av det sociala problem som den berör samt en detaljerad 

beskrivning av resultatet och metoden för genomförandet. Detta påverkar även 

pålitligheten i en studie. Med pålitlighet innebär att forskaren är skyldig att visa på en 

fullständig forskningsprocess som exempelvis, frågeställningar, val av respondenter samt 

insamling och bearbetning av data. Detta bör sedan granskas av kollegor som bedömer 

studiens kvalitet och tillvägagångssätt (Bryman, 2018, ss. 467-469). Vi har uppfyllt detta 

krav genom att ha lämnat en fullständig och tydlig redogörelse kring vårt 

tillvägagångssätt i studiens olika delar. Under studiens gång har vi dessutom deltagit i 

grupphandledning där handledare och studenter har granskat och kommit med förslag till 

förändring. 

 

Eftersom det inom kvalitativ forskning inte finns möjlighet att visa på en absolut sanning 

i sitt resultat så finns det ett slutgiltigt kriterium för att kvalitén i studien ska kunna ses 
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som tillförlitlig. Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera innebär att en forskare 

genom denna insikt försäkrar att hen har agerat i god tro. Resultatet av studien får inte 

medvetet spegla forskarens egna värderingar och val av teoretisk inriktning (Bryman, 

2018, s. 470). Vi som genomfört denna studie har relativt liten erfarenhet av 

biståndshandläggning och har därför större möjlighet att förhålla oss objektivt till ämnet. 

Vi har under hela studiens gång eftersträvat ett neutralt förhållningssätt till innebörden av 

effektiviseringen inom ekonomiskt bistånd. Vårt teoretiska val har vi kontinuerligt 

diskuterat och behandlat för att förstå och tolka det insamlade materialet på ett korrekt 

sätt. 

 

5.9 Arbetsfördelning 

I denna studie har vi i största möjliga mån arbetat tillsammans. Vi har skrivit i ett delat 

dokument som ger möjlighet att löpande både påverka och förändra den andres text. Vi 

har även under studiens gång regelbundet gått igenom vår text tillsammans och format 

den till vår gemensamma. Det finns inget i studien vi båda två inte står bakom. 

 

Vid transkriberingen av vår insamlade data delade vi upp arbetet och läste sedan igenom 

varandras material för att minska risken för missuppfattningar och fel i tolkningen av det 

inspelade materialet. 

 

6 Resultat och Analys  

I detta avsnitt presenteras vårt resultat genom åtta olika teman som var och en behandlar 

ett enskilt område inom effektiviseringens och digitaliseringens effekter och konsekvenser 

för såväl profession som klient.  

 

Deltagarna i denna studie består av 11 kvinnor och en man. De är av olika åldrar och 

professioner, majoriteten är dock socionomer. Vi har valt att inte skriva ut enskilda 

handläggares utsagor då vi har utlovat konfidentialitet. Vi återger vad som sagts med 

referens till den kommun som handläggaren var verksam i vid intervjutillfället. 
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6.1 Utformning, införande och mottagandet i arbetsgruppen 

Samtliga handläggare i våra tre olika fokusgrupper upplever att de har fått vara delaktiga 

i införandet av det nya arbetssätt som används i respektive kommun. Att involvera 

socialarbetare i utvecklingen av modellen borde vara en förutsättning för att den skall 

kunna fortsätta utvecklas som arbetsmodell och tillsammans med klienternas föränderliga 

problematik (Baker et al., 2014, ss. 470-471).    

 

Ja vi har varit med i hela utvecklingsprocessen, från början till slut. Bortsett 

från det tekniska för det är ju andra som gör det, men där har ändå så 

handläggare varit med hela tiden. [...] Jaa. Full delaktighet på det.  (Trelleborg) 

 

I Trelleborg uppger handläggarna att de har varit med i hela utvecklingsprocessen. De har 

dock inte varit med och utformat e-ansökningsformuläret eftersom den traditionella 

pappersansökan som redan fanns, kopierades och digitaliserades. Handläggarna i 

Trelleborg är även fortsatt delaktiga i vidareutvecklingen av denna arbetsmodell.   

 

På Gotland har handläggarna fått vara med och utformat ärendegången, men de har inte 

fått påverka eller förändra något i ansökningsformuläret. Detta anser de är en källa till 

irritation på arbetsplatsen då formuläret är utformat för att passa en annan kommun med 

andra arbetssätt och förutsättningar. (Vi tolkar av handläggarna på Gotland att denna 

andra kommun är Trelleborgs kommun.) Handläggarna i Lidköping upplever samma 

problem med ansökningsformuläret. Det skapar problem och en osäkerhet hos klienterna 

då informationen som går att läsa i e-ansökan inte stämmer. Det kan exempelvis stå att 

klienten skall kontakta medborgarkontoret vid frågor, men något sådant finns inte i 

Lidköping. 

 

[...] beslutet att överhuvudtaget börja med e-ansökningar [...] har väl inte 

diskuterats på den här nivån. Utan det ställdes inför ett fait accompli att liksom 

så här kommer det att bli och sen har vi väl kunnat lämnat feedback på små 

detaljer.  (Gotland) 
 

Detta tolkar vi som att handläggarna på Gotland inte har haft möjlighet att påverka 

beslutet att införa detta nya arbetssätt, den diskussionen har inte ens förts på deras nivå. 

De uppger att anställda från Trelleborgs kommun hela tiden har varit med i bakgrunden 

vid införandet. De har informerat om sitt arbete, deras inställning samt hur deras 

organisation ser ut kring digitaliseringen. Handläggarna är överens om att de inte är 

intresserade av att lämna socialt arbete för ett mer arbetsmarknadsinriktat arbete. 
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[...] det är ju utifrån ett klientperspektiv egentligen som man har infört det här 

mycket tror jag. Det är enklare för klienten och det går snabbare och man kan 

göra det hemifrån och inga underlag och hela den här grejen. (Gotland) 

 

Handläggarna på Gotland anser att ledningen införde denna nya arbetsmodell ur ett 

klientperspektiv. Det tolkar vi som att man från ledningen sida ville införa en modell som 

satte klientens behov i fokus, att det underlättar för klienterna genom att de slipper lämna 

in handlingar. Dock upplever vissa handläggare att en del klienter ändå väljer att bifoga 

dessa handlingar, troligtvis för de är vana vid att göra det. Det bara för vissa personer som 

digitaliseringen underlättar och gör livet lättare. För andra kan den vara oåtkomlig på 

grund av begränsningar i språk, ekonomi eller elektronisk kunskap, detta bidrar till en 

ökad digital klyfta mellan medborgare (Andréasson, 2015, ss. 56-57). 

 

I Lidköping bildade man en processgrupp som arbetade i drygt ett år med införandet av 

e-ansökan. De var väldigt skeptiska till en början eftersom ledningen i kommunen tänkte 

kopiera och införa hela Trelleborgsmodellen. Detta hände dock inte då handläggarna 

protesterade starkt mot denna förändring. De ska så småningom arbeta fram en egen 

variant av modellen, men just nu är det enbart e-ansökan som existerar.  

 

Tror vi var väldigt skeptiska till en början eftersom vi här begär in kontoutdrag 

och underlag som man inte gör i alla kommuner. Så vi var nog väldigt skeptiska 

till hur det skulle bli och ifall det skulle bli fördyrade kostnader. Och sen så 

visste vi kanske inte från början heller hur mycket av Trelleborgsmodellen som 

vi skulle ha. (Lidköping) 
 

[...] det blev sådan himla omvändning för oss som ehh för vi gör ganska mycket 

kontroller. Sen att helt plötsligt släppa på det kändes lite märkligt. (Lidköping) 

  

[...] jag har iallafall märkt att när det nu kommer in, vilket det gör väldigt ofta, 

underliga ansökningar med konstiga poster, eller man ansöker om speciella 

bidrag av ett slag som vi inte har sett förut va. Någon kanske plötsligt vill ha 

tusen kronor för att betala el-räkningar istället för normalt 300 eller något 

sådant, [...] istället för att sitta och läsa, granska inlämnade kvitton och 

kontoutdrag som vi inte heller begär längre, eh så lägger man nu ner ganska [...] 

mycket tid på att ringa till folk och fråga, Vad handlar det här om? Varför söker 

du den här summan? [...] Jag har också märkt att jag lägger ner mycket mer tid 

på att eh ringa arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att få uppgifter 

verifierade som verkar konstiga och som ofta visar sig vara konstiga när det 

tidigare var helt uppenbart när vi krävde in underlag. (Gotland) 
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Handläggarna på både Gotland och i Lidköping känner en oro att kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd kommer att öka när underlag inte längre krävs vid ansökan och 

mycket tyder på att denna oro är befogad. För att komma runt detta problem har man 

därför i Lidköping kvar kravet på underlag, dock bara vid första gången en klient ansöker 

om bistånd. Skulle en kostnad förändras till en senare ansökan så krävs ett nytt underlag 

för att styrka en eventuell ökad kostnad. De har även infört ett system där de för 

anteckningar angående medicinkostnader. När en klient ansöker om pengar för mediciner 

så dokumenteras summan och när summan för högkostnadsskyddet är uppnått gör 

handläggarna avslag på ytterligare ansökningar för medicinkostnader. I Trelleborg 

motiverar man de minskade kontrollerna med att man vill lita på medborgarna. 

Handläggarna i Lidköping var dock rädda att det skulle leda till ökade kostnader i en 

redan ekonomiskt hårt pressad kommun. 

 

Om en klient blir utvald att genomgå ett så kallat stickprov måste klienten lämna in 

underlag för granskning. I Lidköping är stickproven menat att genomförs på fem procent 

av klienterna varje månad, dock har de så få sökande via e-tjänsten att de än så länge bara 

har haft möjlighet att genomföra stickprov på en person vid ett tillfälle. Denna klient 

kunde vid det tillfället inte styrka sina uppgifter i sin ansökan, av anledningar som var 

okända för handläggarna. På Gotland uppger handläggarna att de inte heller ska kräva in 

några underlag vid ansökningar samt att de inte har genomfört några stickprov än. De vet 

inte på vilket sätt dessa kommer genomföras.  

 

På sikt leder effektiviseringen i offentlig verksamhet till personalnedskärningar 

(Andréassons, 2015, s. 284) I Lidköping har flera handläggare avslutat sin tjänst efter att 

diskussionen om digitaliseringen påbörjades. Dessa tjänster har inte effektiviserats bort 

utan har blivit tillsatta av nya handläggare. I Trelleborgs kommun, där effektiviseringen 

och digitaliseringen har pågått betydligt längre tid än i övriga deltagande kommuner syns 

dock tecken på nedskärningar i personalgruppen. Handläggarna där vill vara tydliga med 

att inga personer har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, men dessa lediga tjänster 

har heller inte blivit ersatta av andra handläggare. 

  

[...] man har helt enkelt valt andra jobb och [...] det kan va att man kanske vill 

jobba traditionellt, man vill kanske vara hjälpande liksom. (Trelleborg) 
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Detta tolkar vi som att handläggarna i Trelleborg anser att de inte längre är hjälpande 

gentemot sina klienter, de har gått ifrån ett hjälpande socialt arbete till enbart 

handläggning av ärenden. Att personer väljer att avsluta sina tjänster är ett vanligt inslag 

i media när Trelleborgsmodellen har införts i en kommun (Björklund, 2018). Detta är 

något som övriga handläggare tror beror på att om man har utbildat som till exempelvis 

socionom för att man vill hjälpa människor, så kan det inte upplevas motiverande att 

enbart arbeta med administrativ myndighetsutövning utan kontakt med klienter.  

 

[...] man inte bara införa, det kräv en hel förändring så det inte är som den ehh 

traditionella gammeldags socialförvaltningen som [...] många kommuner 

fortfarande [...] är idag. Utan det krävs en förändring i hela tänket. Eh.. Och då 

är det hela arbetsmarknadsperspektivet som måste sättas in. (Trelleborg) 
 

I Trelleborg har inte socialförvaltningen ansvaret över försörjningsstödet utan detta 

ansvarar istället arbetsmarknadsförvaltningen för. Handläggarna där anser att det inte går 

att införa detta arbetssätt utan att gå ifrån den traditionella socialförvaltningen och det 

arbetssätt som råder där. Denna förändring är något som resterande deltagande kommuner 

motsätter sig starkt till, men är genomförbar eftersom socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

är utformad som en ramlag och därför öppnar upp för kommuner att till viss del tolka 

lagen på egen hand och forma organisationen efter kommunens egna förutsättningar och 

önskan (Stranz, 2007, ss. 23-24). 

 

[...] då tappar man ju det sociala arbetet, då tror jag inte vi är intresserade längre. 

(Lidköping) 
 

Jag tror inte vi skulle jobba kvar, det tänker jag. Eller liksom då får man ju söka 

sig någon annanstans. Tror jag alla känner. (Lidköping) 
 

[...] vi var väl allihop inte så intresserade av att göra som dom. Alltså i det att 

dom har ju gått ifrån alltså hela biståndsbiten [...] är ju bara administrativ, där 

finns det ju inget socialt arbete egentligen kvar [...]. (Gotland) 
  

I Lidköping är alla överens om att de kommer säga upp sin tjänst om detta skifte av 

förvaltning skulle ske. De tar även upp att detta har hänt i angränsande kommuner och att 

nära inpå alla handläggare där har slutat. Vi tolkar även att handläggarna från Gotland ser 

Trelleborgsmodellen som allt för administrativ och att de i likhet med handläggarna i 

Lidköping inte är intresserade av att ta efter Trelleborgs arbetssätt.   
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Problemet är väl med den där Trelleborgsmodellen, att [...] det går liksom mode 

i det [...] Just nu är det Trelleborgsmodellen som står högst och då ska alla 

kopiera det. Men det vi kan se att man missar det är ju att man, man kopierar en 

kommun och Trelleborg går liksom inte att jämföra med Lidköping. Vi har inte 

dom siffrorna som Trelleborg hade innan. Vi har inte dom problemen som dom 

hade och det är ju det som andra kommuner också [...] frågar sig varför ska man 

införa/kopiera Trelleborgsmodellen egentligen eftersom man redan har bra 

siffror på kanske vräkningsförebyggande, att man har två vräkningar per år. [...] 

vad är det som ska förbättras egentligen. Det är ju bra siffror. (Lidköping) 
 

[...] det är ju jättekonstigt egentligen att vi måste utgå i från Trelleborg som har 

en sån himla annorlunda syn på, dels så har en helt annan organisation [...] och 

synsätt överhuvudtaget [...]. (Gotland) 
 

Samtliga handläggare på både Gotland och i Lidköping ställer sig starkt frågande till 

införandet av denna nya arbetsmodell. De anser att Trelleborgs kommun står alldeles för 

långt i från deras kommuners tankar kring socialt arbete.  

 

6.2 Arbetsbelastning och förändrade arbetsuppgifter  

I Trelleborgs kommun inledde de förändringen att gå ifrån socialt arbete år 2012 genom 

att införa en kundtjänst. De ville med denna förändring skapa en bättre arbetsro för 

handläggarna och på så sätt effektivisera deras arbete. Något som samtliga kommuner 

belyste var att majoriteten av de klienter som kontaktade handläggarna hade frågor 

angående deras ärende, frågor som exempelvis “Får jag några pengar?”, “Hur mycket får 

jag” och “När får jag mina pengar?” När kundtjänst tog över kontakten med klienterna 

hade handläggarna i Trelleborg möjlighet att fatta beslut på dagen i deras biståndsärenden.  

 

[...] vi bestämde oss att vi skulle ha beslut på dagen i våra pappersansökan. Vi 

trodde då att vi behövde ha digitaliseringen [...] för att det skulle fungera på en 

dag. Men det klarade handläggarna utan, när vi fick arbetsro som vi fick via 

kundtjänst [...]. (Trelleborg) 

 
Det är ju så mycket bättre att man [...] gör en snabb och effektiv handläggning 

och sen så att man lägger krutet på att få ut människor i jobb. (Trelleborg) 

 
[...] vi sitter ju här och kan faktiskt jobba med myndighetsutövning snarare än 

att liksom svara på servicefrågor. Och det är ju skönt tycker jag [...] jag tycker 

det är roligare med myndighetsutövning än vad det är att liksom jobba med 

kundservice. (Trelleborg) 
 

Detta tolkar vi som att handläggarna i Trelleborg är nöjda med de nya arbetsuppgifter 

som Trelleborgsmodellen medför. De är tydliga med att de inte vill vara någon 

kundservice och att fokus bör ligga på en snabb handläggning och snabbt ut i arbete för 
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klienten. Fokuset är alltså precis som i McDonaldizations effektivitets-dimension, att 

snabbt uppnå det önskade utfallet, att klienterna skall komma ut i jobb (Ritzer, 2015, s. 

14). Att klienterna snabbt skall få ett beslut leder också till att handläggarna hinner med 

att fatta fler beslut än om de först måste göra en utdragen utredning. Likt 

McDonaldizations kalkylerbarhet (Ritzer, 2015, ss. 14-15) så kan ökningen i kvantitet av 

fattade beslut vid en första anblick ses som positiv, men när man granskar den närmare 

så finns andra problem med att fatta många snabba beslut. 

 

I Lidköping upplever handläggarna ingen skillnad i arbetsbelastning sedan man införde 

den nya arbetsmodellen, antalet ärenden är desamma som tidigare. I Trelleborg är 

handläggarna färre än vad de tidigare har varit, dock uppger handläggarna där att 

arbetsbelastningen inte har förändrats.   

 

Arbetsmängden är ju anpassad till att roboten ska hantera en del, så då blir det 

ju färre handläggare ju mer roboten gör. Så det blir ju inte mindre att göra, utan 

du får ju fler hushåll. (Trelleborg) 
 

Detta tolkar vi som att roboten är till för att ersätta antalet handläggare och underlättar 

därför inte arbetssituationen för de handläggare som blir kvar eftersom antalet ärenden 

förblir oförändrade. Digitaliseringen i sig underlättar alltså inte för personalen, det är det 

förändrade arbetssättet som har skapat den största förändringen. Den arbetsro 

handläggarna i Trelleborg anser sig uppleva kommer från den minskade kontakten med 

klienterna. I Lidköping har cheferna hög tro till digitaliseringen och ser e-tjänsterna som 

räddningen.  

 

- [...] vi har satt upp en tavla i våran korridor, hur många procent, hur varje 

månad som en e-ansökan är.. ökar. Men den har ju ökat och det är ju jätteroligt, 

men våran socialchef när hon går förbi, hon blir ju liksom.. a wow [...] känns 

som vi kommer rädda liksom alltihopa, tror hon. Och jag tror inte.. det kommer 

vi inte liksom. Det är inte så stor skillnad. Och det har ledningen jättesvårt att 

se. 
- Dom tror att vi kommer spara så himla mycket mer tid än vad vi tror att vi 

kommer göra. Dom har liksom varit inne på att en ansökan ska ta tre minuter 

och sen vet jag inte om [...] dom tillslut förstod att det inte kommer ta tre 

minuter [...] den enda skillnaden är väl egentligen att vi slipper skriva inkomna 

handlingar och slipper att kontrollera dom men vi ska fortfarande göra en 

utredning. [...] 
-Vi har inte riktigt samma syn där. (Lidköping) 

 

Vi tolkar detta som att den styrande ledningen inte har samma erfarenheter och kunskaper 

som handläggarna och det leder därför till orealistiska förväntningar på handläggarna. 
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Majoriteten av deltagarna i denna studie är socionomer och förväntas därför besitta de 

färdigheter som professionen kräver. Dessa färdigheter tillkommer under utbildningen 

och växer sedan succesivt under tiden man utövar sitt yrke (Agevall, Jonnergård & 

Krantz, 2017, ss. 16–18). Handläggarna i Lidköping upplever att de blir respekterade som 

professionella, att ledningen lyssnar på dem och backar när kraven blir för orealistiska. 

Däremot är de eniga om att de tror att en förändring i arbetssättet liknande det sätt som 

Trelleborgsmodellen innebär, kommer ske i framtiden. De tror att när ledningen vill gå 

ifrån socialt arbete och effektivisera ytterligare så kommer de inte att ha möjlighet att 

påverka det beslutet. 

 

[...] man ser ju vad det är när det är siffror på datorn, tillskillnad från ihop 

klistrade papper. (Trelleborg) 
 

Sedan den nya arbetsmodellen infördes upplever handläggarna i Trelleborg bland annat 

att underlagen är lättare att tyda. Handläggningen går fortare och ärendegången går hela 

tiden att följa via “mina sidor” som man loggar in på med sitt bank-ID. Detta är även 

något som även handläggarna på Gotland påpekar som en positiv förändring. Det sparar 

tid och handläggarna slipper svara på frågor som klienterna enkelt kan ta reda på själva.  

 

Alltså, vi har ju en direktkommunikation via att dom får sin information i 

mobilen eller på datorn när det finns ett beslut att hämta. (Trelleborg) 

 

Genom denna digitalisering skapas en förändring i kommunikationen mellan klienten och 

handläggaren. Traditionella kommunikationen ansikte minskar och ersätts med 

elektronisk kommunikation genom “mina sidor” (Andréasson, 2015, ss. 56-57; Hansen, 

Lundberg & Syltevik, 2018, s. 69). 
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6.3 Deskilling 

Det finns väl en och annan som är orolig att en blir sittande med ett hjärndött 

administrativt jobb som lika gärna kunde skötas av en maskin eller att man helt 

enkelt kommer få arbetsuppgifter som man inte vet någonting om […].  

(Gotland) 
 

Ja det är klart om man inte har utbildat sig ehh inom socialt arbete så är det ju 

klart. Då kan man ju tänka sig att sitta och mata siffror.. men om har man läst 

liksom socialpedagog eller socionom […] med tanken att man vill jobba med 

människor och socialt arbete förändringsarbete och så och sen sitta då att.. mata 

ansökningar. Det är det nog ingen som är villig till att göra. Kanske en kort tid 

för att vila huvudet lite. (Lidköping) 
 

På Gotland och i Lidköping så finns det en osäkerhet om hur de framtida 

arbetsuppgifterna kommer att se ut och om de kommer kunna jobba med det som de 

utbildade sig till. Även om de skämtsamt nämner att de då skulle kunna få vila huvudet 

lite så finns det en underton av en osäkerhet inför framtidens vara eller icke varande av 

socialt arbete inom ekonomiskt bistånd. 

 

Trelleborgs kommuns arbetsgivare ser på kompetens och inte bara.. liksom vad 

det är för vad man kommer, för vi har inte. Vi har inte socionom här. Man 

behöver inte vara socionom för att räkna ut bistånd men det är däremot viktigt 

med andra egenskaper som Trell… vår arbetsgivare tittar på. (Trelleborg) 

 

I Trelleborg framhäver handläggarna dock att en inte behöver vara socionom för att räkna 

ut bistånd. Ett påstående som kan antas stämma då deras robot klarar av att göra dessa 

beräkningar samt att de inte längre jobbar några socionomer där. Akademikerförbundet 

SSR (Johansson, 2015) delar inte denna bild, de menar att klienterna måste kunna lita på 

att det är en professionell utbildad person de möter när de befinner sig i en utsatt situation. 

Det finns även förväntningar på att de professionella besitter de färdigheter som 

professionen kräver, vilket de tillförskansar sig genom sin utbildning och 

arbetslivserfarenheter (Agevall, Jonnergård & Krantz, 2017, ss. 16–18). Om det ändå 

finns ett behov av att anställa icke socionomer vid exempelvis på grund av svårigheter i 

rekryteringen. Då rekommenderar de att dessa personer skall ha arbetsuppgifter som inte 

innebär direkt myndighetsutövning. Icke-socionomerna i Trelleborg jobbar med direkt 

myndighetsutövning vilket strider mot SSRs rekommendationer (Johansson, 2015). 

Utbildningen ses som en garanti på kvalitet och bidrar till legitimitet i den tillhörande 

verksamheten (Brante, 2009, s. 15). 
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Trelleborg har delat upp arbetet mellan handläggare och arbetsmarknadssekreterare i 

mötet och hjälpen till klienten. Arbetsmarknadssekreterare skapar tillsammans med 

klienten en planering för att snabbt få personen ut i arbete och bort från 

bistånd.  Handläggarna inom ekonomiskt bistånd arbetar därför enbart med 

handläggningen och utredningen av ärendena.  

 

[…] när [2] och [1] kom så var det faktiskt första gången jag skulle vägleda 

någon i mentorskap i, när vi hade digitaliseringen. Och det blev jättesnabbt ett 

annorlunda arbete för det mycket lättare för det var väldigt tydligt. Du ska 

skriva så här, det finns dom riktlinjerna det finns den vägledningen. Det blev 

väldigt så. Så är det någonstans det har minskat så är det i mitt mentorskap. 

Men.. sen är det ju andra saker för då kan man ju vara mentorskap i dom mer 

avancerade grejerna (Trelleborg) 

 

Handläggarna framhäver här hur den upplärningsperiod som tidigare tog lång tid nu går 

väldigt fort. Det finns en större tydlighet i vad det är man skall göra och hur man skall 

göra det. Det krävs alltså inte lika stora förkunskaper för att kunna sätta sig in i arbetet 

och utföra det. Således har det alltså skett vad Ritzer (2015, ss. 121-122) kallar för en 

deskilling, vilket betyder att det har skett en minskning i den skicklighet/kunskap som 

tidigare krävts för arbetet. 

 

När man då jämför det här med, om man säger att roboten gör så kallat valen. 

Det är ungefär som att du måste ju äta varje dag. Måndag till torsdag det kanske 

inte är så där roligt att laga mat, det bara ska göras. Det ska gå snabbt och det 

ska gå effektivt, du ska hinna smälta magen. Men fredag, lördag, söndag då är 

det kanske lite roligare att lägga lite extra krut på det. Och det är det vi gör när 

vi lägger extra krut på hyresskulder, andra saker, hemutrustningar och sånt. Och 

då får dom också beslut mycket för att någon annan har gjort vår vardag. Så vi 

har tid till att fixa det ganska snabbt. (Trelleborg) 

 

Handläggarna framhäver dock att de genom den senaste förändringen i och med 

införandet av roboten kan lägga mer tid på de mer avancerade ärendena. Det har alltså 

inte nödvändigtvis skett en deskilling vid införandet av roboten. Dock kan vi se en 

nedskalning när vi jämför med en mer traditionell socialtjänst där handläggarna träffar 

klienterna. Nu behöver handläggarna bara kunna mata in siffror så gör datorn resten och 

i de fall som de sökande har gjort ansökan digitalt så behövs det inget manuellt arbete. 

Då de dessutom inte längre begär in underlag för kostnader så behöver de inte heller 

kunna granska dessa.  
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6.4 Helhetssynen och makten i mötet med klienten 

Vi förväntar oss att det är vuxna människor vi arbetar med. Dom flesta kan 

och vill ta eget ansvar över sitt eget liv liksom. Och i och med att vi ställer 

dom kraven så växer man också som individ liksom,, vad heter det ehh, att ha 

förmågor som man kanske inte tror att man har. Istället för som traditionellt 

arbete: Åhhh lille vän nu ska jag hjälpa dig betala din hyra. Vem har sagt att 

man inte kan det när man alltså, det fåtal som egentligen behöver det 

(Trelleborg) 
  
Ja alltså vi räknar med att dom, dom inser att nu ansöker jag om ekonomiskt 

bistånd ekonomin kommande månaden. Det är viktigt. Då fyller jag i i e-

ansökan rätt så tänker vi att ja det här är en vuxen människa dom kan det, tilltro 

till dom. Går man och tänker att människor inte kan någonting själva om man 

ska granska alla kvitton skriva inte själva för det kan dom inte själva. [...] alltså 

det är synen på människan, här är det ju att människan är kapabel (Trelleborg) 

 
Jag brukar säga när jag pratar med mina sökande i telefon att lägg faktiskt en 

halvtimma på din ansökan för det är din försörjning för en hel månad. [...] och 

det är det minsta man kan begära.  Liksom att man fyller i sin ansökan 

korrekt. Och då går ju allting snabbt och går det igenom maskinen och allt. 

(Trelleborg) 

 

I Trelleborg har man höga förväntningar på att klienterna själva klarar av att fylla i sina 

ansökan korrekt. Det handlar om att ha tilltro till klienterna menar de, för att människorna 

då kan växa och ta sig ur sin rådande situation. Hansen, Lundberg & Syltevik (2018, s. 

79) beskriver samma situation, där klienterna också förväntas hjälpa sig själva och om 

man inte fyller i ansökan korrekt så blir det inga pengar. Studier kring digitaliserade 

arbetsmetoder har även visat att möten mellan människor som sker skärm till skärm 

tenderar att bli opersonliga. De ställer även större krav på klienterna som förväntas kunna 

hantera denna nya teknik (Hansen, Lundberg & Syltevik, 2018, s. 70).  

 

Kraven på den enskilda individen är således högre och inställningen är att, det minsta 

man kan begära är att alla klarar av att lämna in en korrekt ansökan. I Lidköping och på 

Gotland beskriver handläggarna dock att det inte alltid är självklart att klienterna har fyllt 

i ansökan helt korrekt, utan det händer att summor kan hamna på fel rad.  

 

[…] jag får ju in underlag i alla fall [...] oftast då kan jag .. det stämmer ju, det 

mesta stämmer ju. förutom att det då inte alltid hamnar på rätt rad, men 

summorna överensstämmer med dom underlagen som jag får in även om det 

är man ansöker kanske om el istället för tandvård, men summorna 

överensstämmer [...]. (Gotland) 
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Alltså dom skriver ju hej vilt i dom här ansökningarna [...] Och är det ingen som 

sitter och tittar hur man har skrivit dom här siffrorna så kan det mycket väl bli 

väldigt fel. Det finns ju dom som skrivit samma inkomst på alla inkomster till 

exempel. [...] det kan ju inte en robot reagera på tänker jag [...]. (Lidköping) 
 

[...] det är ju inte många ansökningar som man kan göra bara rakt av utan att 

träffat någon eller i alla fall varit i telefon utan […]. (Lidköping) 
 

De beskriver dock att de löser sig tack vare kontakten med klienterna och att vissa klienter 

fortfarande lämnar in underlag. Vikten av denna kontakt belyser även Hansen, Lundberg 

& Syltevik (2018, s. 83) i sin studie, där vissa inte kan få sina behov tillgodosedda utan 

att träffa någon ansikte mot ansikte. Denna klientkontakt är dock inte självklar i 

Trelleborg och i kombination med att man förväntar sig att alla kan fylla i en korrekt 

ansökan så är det inte en omöjlighet att små fel i ansökan slutar med en nekad ansökan 

och sedan ett överklagande.  

 

[…] där är ju skillnaden med liksom, att innan när man eh kanske jobbade 

traditionellt. Nä men jag ser att, och det har jag ju jobbat för innan egentligen 

att har dom inte fyllt i det ska de inte ha det liksom så där. Och det gör ju inte 

roboten, alltså ehh finns där inga papper, har man inte fyllt i ett belopp så får 

man inga pengar alltså så att. Och det sådant som folk kan överklaga ibland, jag 

brukar säga det, att dom överklagar sig själva. [...]. (Trelleborg) 
 

Roboten tittar endast på de siffror som klienten har matat in i ansökan och har man inte 

fyllt i ett visst fält så har man inte rätt till de pengarna. Hade exempelvis Gotland haft 

samma process hade alltså de personer som fyllt i summorna på fel rad inte fått några 

pengar. Det som snabbt kunde rättas av handläggaren kunde istället ha blivit ett 

överklagningsärende. Gotland och Lidköping är båda överens om att det ingår mer i 

arbetet med ekonomiskt bistånd än att bara bevilja eller neka ansökningar.  

 

Man kan inte fatta dom besluten vi gör eller göra dom bedömningarna som vi 

gör om man emm inte känner till klienterna (Lidköping) 

 
[...] min egen skepsis mot det här handlar ganska mycket om att man , eh kanske 

i dom här diskussionerna har missat att eh det här administrativa arbetet med eh 

hanteringen av ansökningar om försörjningsstöd faktiskt är en integrerad del av 

det sociala arbetet och eh när man inför en klient motiverar olika typer av beslut 

till exempel så sker det något annat som bara inte har med själva beslutet att 

göra utan det är ett sätt att förklara liksom hur det här systemet fungerar och 

naturligtvis vilka fördelar det har för en person om den inte behöver vara inne i 

det här systemet [...]. (Gotland) 
 

Lidköping belyser att en behöver känna till klienterna för att kunna fatta beslut och även 

Gotland är inne på detta, då det sker mer i processen än att personen bara får ett beslut. 
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Det handlar om ett motiveringsarbete, där målet är att klienten inte skall behöva ansöka 

nästa månad. Komplexiteten i arbetet är således större än att bara handla om 

myndighetsutövning, det finns också syfte med att kunna visa på fördelarna med att inte 

existera i bidragssystemet. Handläggarna på Gotland och även i Lidköping pratar om hur 

vi nu är i en högkonjunktur och att de klienter som söker ekonomiskt bistånd i deras 

kommun står långt ifrån arbetsmarknaden. När klienterna har andra problem som inte 

bara är av ekonomisk art så behövs det även andra insatser och mötet får en ytterligare 

funktion, exempelvis i att upptäcka om barn far illa. 

 

Jag kan se bekymret om man bara tänker arbetet, 85% ska ut mot arbete, arbete, 

arbete. Att man tappar väldigt mycket om det är det enda du ska titta på. Då 

tappar man hela det sociala arbetet, hur vi upptäcker ju väldigt mycket med våra 

klienter. Vi har ju dom oftast så pass länge så vi skapar ju en relation och jobbar 

länge med dom. Kanske till skillnad från andra enheter. Alltså vi kommer ju 

inte fram till ett beslut och sen skickar vidare, vi har ju kvar dom och arbetar 

med dom. (Lidköping) 
 

Barnperspektivet är ju mycket vi på ekonomi som ändå ser det. Och det skulle 

man ju också tappa i fall det bara är en, en robot så att det.. nä för mig är det 

helt uteslutet att jobba med robot. (Lidköping) 
 

Jag tycker på riktigt att man känner sig orolig för att folk kommer att komma 

så himla mycket i kläm och att.. man inte kommer få den hjälpen man behöver. 

(Lidköping) 
 

Det finns en oro i Lidköping för vad som händer med klienterna när man avvecklar det 

personliga mötet. Mötet med klienter är av högsta vikt för att kunna uppmärksamma även 

annan problematik som inte nödvändigtvis enbart är kopplat till den ekonomiska 

situationen. I Trelleborg ser man dock att en effektivare handläggning möjliggör ett mer 

effektivt arbete med att få klienterna i egen försörjning. Genom att flytta ut 

handläggningen från socialtjänsten så har Trelleborg till viss del arbetat bort det Skau 

(2007, s. 37) kallar hjälpapparatens dubbla funktion, då handläggaren inte längre 

förväntas hjälpa personen mer än att bevilja eller inte bevilja hen ekonomiskt bistånd. När 

handläggaren inte ens träffar klienten ökar risken att hen i större utsträckning är lojal mot 

myndigheten, sin arbetsgivare. Detta bidrar då ytterligare till den maktasymmetri som 

redan råder dem emellan (Billquist, 1999, s.148). 
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6.5 Vilka ansöker 

I Trelleborg där e-ansökan har funnits en längre tid är det majoriteten av klienterna som 

väljer att genomföra sin ansökan via internet. I resterande kommuner är siffran lägre men 

ökar lite månad för månad. De kan inte se att någon speciell grupp människor tenderar att 

ansöka mer än någon annan. Det är detsamma oavsett etnisk bakgrund, kön eller ålder. 

Det som däremot förvånade vissa var att inte fler yngre personer använder sig av e-

ansökan. de förväntade sig att denna grupp skulle vara starkt representerad. 

 

Samtliga kommuner försöker uppmuntra sina klienter att ansöka via e-ansökan men 

påpekar samtidigt att de inte får neka någon som vill lämna in en pappersansökan, att de 

inte får göra skillnad på klienterna. I Lidköping har exempelvis handläggarna försökt att 

öka antalet e-ansökningar genom att försvåra deras pappersansökan, om det har fungerat 

är dock för tidigt att svara på. Det går dock att tydligt se försöken till att kontrollera hur 

klienterna ansöker, likt McDonaldizations kontroll-dimension (Ritzer, 2015, ss. 15-16).   

 

Sen är det inte alla som kan göra det och man kan inte säga att du får inte lov 

att ansöka. Det får man inte göra [Skratt] Man får inte särskilja. Men då får dom 

väl acceptera att det ehh, dom prioriteras inte heller. För att vi har så att man 

betalar ut pengar ehh fram till halv 10. Så kommer man med pappersansökan 

så får dom helt enkelt vänta till.. ja då blir det inga pengar den dagen helt enkelt. 

(Trelleborg) 

 

När man säger att man inte får särskilja personer betyder det att alla ska behandlas lika. 

När klienter får acceptera att de inte prioriteras utan vidare belägg, att deras ansökan inte 

behandlas i den ordning den kom in till förvaltningen, att de får vänta, då särskiljs vissa 

klienter från andra. Nästan hälften av de som använder sig av e-tjänster upplever 

svårigheter, svårigheter att förstå och att inte kunna ta till sig den information som finns 

på internet. Om man till följd av detta även särbehandlas i handläggningen av, i detta fall 

ekonomiskt bistånd, ökar de digitala klyftor som finns i samhället (Holgersson & 

Karlsson, 2014, s. 404). 

 

I Trelleborg arbetar handläggarna utifrån att 85 procent av klienterna är i behov av 

ekonomiskt bistånd enbart på grund av att de är arbetslösa. Resterande 15 procent kräver 

extra insatser från såväl handläggare som arbetsmarknadssekreterarna. På Gotland och i 

Lidköping upplever handläggarna situationen för klienterna ungefär som tvärt om. De ser 

snarare att cirka 15 procent skulle vara redo att gå direkt ut i arbete men att resterande 
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klienter står väldigt långt i från arbetsmarknaden. Det rör sig framför allt om personer 

med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. De uppger även att försäkringskassans 

hårdare regler mot sjukersättning och sjukpenning leder till att många ansöker om 

ekonomiskt bistånd eftersom de inte längre har rätt till sjukersättningen eller 

aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att hjälpa dem på grund av att 

dom är sjuka och därför färdigutredda eftersom de saknar arbetsförmåga.  

 

6.6 Respons från klienterna på ny ansökningsmetod   

Responsen från klienterna har varit blandad när det gäller införandet av e-ansökan. 

Samtliga handläggare får dock upplevelsen av att de flesta klienterna uppskattar e-

ansökan när de väl har testat, att ansökan hade varit lättare att fylla i än vad de först hade 

trott att den skulle vara. I Trelleborg har man svårt att yttra sig om hur responsen från 

klienterna ser ut eftersom de inte träffar dem, men enligt deras uppfattning från 

arbetsmarknadssekreterararna som är de som istället träffar klienterna så är responsen bra.  

 

Någon hit och dit har tyckt att det har varit katastrof verkligen [...] Det är nog 

mest att släppa på kontrollen som nån av mina klienter har varit såhär, Hur kan 

ni göra det? Fattar ni inte att ni kommer bli blåsta? [...]  men det är eh ett fåtal 

en tror jag. Men annars har det varit bra. (Gotland) 

 

Att handläggarna inte längre kräver in kvitton påverkar de klienter som är vana vid att 

behöva göra det. De ifrågasätter beslutet genom att påpeka att handläggarna kommer bli 

lurade. Det kan tolkas som att även klienterna anser att kostnaderna då kommer att öka, 

att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd kommer söka för kostnader de tidigare 

inte hade rätt till. Handläggarna tror inte att de minskade kraven på underlag leder till att 

klienter försöker ansöka om pengar för nya saker de inte har rätt till. Klienter har alltid 

haft den tendensen, att mot bättre vetande ansöka om pengar för kostnader dom vet att 

handläggarna aldrig godkänner. Ofta har personer med ekonomiska problem skulder, 

vanligtvis för el-kostnader, detta är inget de får hjälp med via ekonomiskt bistånd. Samma 

sak gäller läkemedelskostnader. Det är vanligt att klienter ansöker om pengar för alla 

läkemedel, men det man får hjälp med är läkemedel som går under högkostnadsskyddet. 

Dessa ansökningar fortsätter att komma in men nu när kravet på underlag är borta så går 

dessa ansökningar igenom.  
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6.7 Individuell behovsbedömning och rättssäkerhet 

Rätten till ekonomiskt bistånd avgörs av en individuell behovsbedömning, en bedömning 

som socialtjänsten gör genom sin utredning av klientens behov  (Socialstyrelsen, 2013, s. 

22). I Lidköping poängterar handläggarna att trots att de får in ansökan digitalt och utan 

underlag så behöver de fortfarande skriva en utredning.  

 

Det finns ju många studier som visar att godtycket är ganska stort, eh inom sån 

här ärenden, det är ju ett problem förstås, [...] sen så kan man ju förstås invända 

att den individuella bedömningen som är väldigt viktig blir lidande och det är 

ju liksom en aspekt som är väldigt viktig i det här arbetet eftersom det ofta 

handlar om som sagt som vi var inne på förut eftersom vi är i en sån tid där vi 

har ganska låg arbetslöshet vilket innebär att dom som kommer hit ofta har 

ganska komplicerad biopsykosociala problem där den individuella 

bedömningen blir väldigt viktig [...]. (Gotland) 
 

På Gotland belyser handläggarna vikten av den individuella behovsbedömningen, där den 

är extra viktig i de fall där problematiken har fler karaktärer än att klienten saknar jobb. 

Problemen med att besluten kan tendera att bli godtyckliga är dock något som de 

uppmärksammar, detta gör även Trelleborg som menar att de med deras metod har arbetat 

bort godtyckligheten.  

 

Jag klistrar ett personnummer, Jag tittar mest på ett personnummer, där tänker 

man inte på så mycket andra faktorer. Tack vare att jag bara tittar på att det 

finns en planering. Det finns det här och det här, det här är skäligt det här är inte 

skäligt. Jag sitter ju inte där och träffar någon och tänker att ja du ser ju ut som 

en… någonting. Utan här är det ju väldigt fokus på.. det blir väldigt 

rättssäkerhet. Det är ju inte så personligt, vi tittar ju på hur är det faktiskt, 

upplever jag. (Trelleborg) 
 

Tack vare att de inte träffar sina klienter så menar de att de inte kan bli godtyckliga i sina 

beslut. De fokuserar enbart på det som de upplever väsentligt och inte hur de upplever 

personen. Besluten är inte längre beroende av vem personen är, så länge klienten har 

samma underskott som en annan person så får de bägge samma beslut. Besluten är inte 

heller beroende av vem som fattar dem, då de enbart tittar på personnumret. Det finns 

således en större förutsägbarhet, likt den Ritzer redogör för (2015, s. 15). Att det inte är 

personligt konstaterar handläggarna själva samtidigt som de i Lidköping menar att en inte 

kan fatta denna typ av beslut utan att känna till klienten samt den situation hen befinner 

sig i. I Lidköping har de därför valt att ha kvar det traditionella arbetssättet med nybesök 

samt hembesök vid ansökningar som rör hemutrustning. De har således valt ett mellanting 

där de inte begär in underlag löpande men vid exempelvis nya typer av kostnader så 
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kräver de fortfarande in underlag. När bedömningen inte bara bygger på om klienten har 

en planering eller inte så kan även andra faktorer påverka beslutet.  

 

I Trelleborg så framhäver de att de tack vare roboten kan fokusera på ärenden som berör 

exempelvis hyresskulder. När man kan lägga extra tid på dessa utredningar så borde 

antalet vräkningar minska då det finns extra resurser för den typen av ärenden, detta är 

dock inte fallet i Trelleborg. Enligt Kronofogden (2018) så berördes där nio barn av 

vräkningar under 2017. Siffran har stigit från ett barn 2011, året innan man införde 

kundtjänsten i Trelleborg. Jämför man med Gotland så är siffran två barn för 2017 

respektive inga barn 2011, även Lidköping har låga siffror, inga barn 2017 och ett barn 

2011. Uttalandet att “vi lägger extra krut på hyresskulder” blir således ytterst oklart. I 

Lidköping så uttryckte handläggarna en oro kring att människor skulle kunna hamna i 

kläm om man inför hela Trelleborgsmodellen, samma oro som de som avslutade sin tjänst 

i Kungsbacka hade (Björklund, 2018). Trelleborgs siffror över vräkningar med barn 

inblandade signalerar således att oron kan ses som befogad.    

 

För de klienter som ansöker i Trelleborgs kommun finns e-ansökan på svenska, arabiska 

och engelska. Detta är något som resterande kommuner saknar. Dock uppger de att det är 

förvånansvärt många som trots att de inte talar eller förstår det svenska språket ändå 

lämnar in ansökan via internet. Dessa personer uppger att de tar hjälp av vänner eller 

andra personer i sin omgivning med att tolka innehållet i ansökan. Detta kan ses som en 

brist i rättssäkerheten, att klienter förväntas fylla i en ansökan som de inte kan tyda på 

egen hand. Det kan ses som kränkande att behöva ta hjälp av personer i sin omgivning 

när en som bidragstagare redan befinner sig i en utsatt grupp. Risken finns även att många 

klienter tar hjälp av sina barn att tolka ansökan. Det strider mot FN´s barnkonvention då 

barnet får ett större ansvar än vad barn ska behöva ha och bör därför ses som högst 

olämpligt (Unicef, 2009).  
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6.8 Fokus på arbete 

Ekonomiskt bistånd är till för de personer som inte klarar sin egen försörjning, i brist på 

jobb eller där det finns andra anledningar till att man inte klarar av ett arbete.  

 

[...] vi har en arbetsmarknadssekreterare som gör planeringar och det är det som 

gör att de kommer ut i arbete. Det har inte med, ää, vår e-ansökan att göra, utan 

det är den process som vår arbetssekreterare har. Att de , kommer ut i planering. 

För att, i Trelleborgs kommun jobbar man med arbete först, det är det viktigaste. 

(Trelleborg) 
 

I Trelleborg har man höga förväntningar på att människor kan förändra sin situation och 

de anser att det viktigaste är att man först och främst har ett arbete. De poängterar också 

att det inte är e-ansökan som gör att människor kommer i arbete utan det är tack vare 

planeringen som görs. Dessa personer utgör 85 procent av de som söker ekonomiskt 

bistånd enligt handläggarna i Trelleborg. De resterande 15 procenten är klienter som är 

aktuella för insatser från flera delar av socialtjänsten. På Gotland och i Lidköping så ser 

man dock att siffran snarare är det omvända. 

   

Men det är ju dom här.. som man får kämpa att dom ens ska komma i 

sysselsättning liksom två timmar i veckan. Och det är inte det att dom inte vill 

liksom.. det är det jag känner. [...], vi jobbar mot att folk ska komma ut i 

sysselsättning. Det är inget nytt för oss. Det är bara det att dom ska komma ut 

och inte bli helt stjälpta av det, utan att det ska funka för dom. Har man inte 

varit ute på 20 år så är det inte jättelätt att gå ut och jobba heltid. (Lidköping) 

 

Att få de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden till en egen försörjning är inte 

alltid lätt. Att de på papperet får ett jobb behöver inte nödvändigtvis betyda att de kommer 

klara av att behålla jobbet. Handläggarnas jobb handlar således mycket om att stödja 

personerna så att de kan klara av ett jobb i framtiden och man jobbar ständigt med att 

motivera klienterna till olika insatser. På samma sätt jobbar man på Gotland där man 

också för en konversation med Arbetsförmedlingen.  

 

[...] vi måste ju på sätt och vis fortfarande samarbeta med arbetsförmedlingen 

och jobba alltså jobba med våra klienter på den punkten som dom har slutat 

göra […]. (Gotland) 

 

Handläggarna på Gotland beskriver här hur de fortfarande behöver ha en kontakt med 

Arbetsförmedlingen, då de inte har några arbetsmarknadssekreterare som Trelleborg har. 

De pratar vidare om att samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat bättre den 
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senaste tiden och att de inte har något intresse av att göra de arbetslösa. Lidköping nämner 

även detta då de anser att en inte kan jobba så brett utan det behöver finnas en viss 

specialisering kvar. Mötet med klienterna innebär redan med det traditionella arbetssättet 

en dubbelkaraktär, där handläggaren skall hjälpa och samtidigt fatta korrekta 

myndighetsbeslut (Billquist, 1999, s. 148). Om handläggarna då även skulle ha hand om 

arbetsförmedlingens arbetsuppgifter så skulle förhållandet mellan handläggare och klient 

bli ännu mer komplext. Detta har dock inte skett i Trelleborg, då man har delat upp 

myndighetsutövningen och det hjälpande arbetet. På ett sätt har man därigenom byggt 

bort lite av den dubbelsidiga karaktären, samtidigt så träffar bara klienterna personer som 

har i uppgift att upprätta en planering för att klienten skall kunna komma ut i jobb. Övriga 

problem som inte är direkt kopplade till att komma ut i arbete kan tänkas gå obehandlade, 

vilket kan leda till att det problemen blir större och svårare att lösa.   

 

[...] nu har det varit högkonjunktur med arbeten som dom som har varit 

arbetsklara dom, dom har vi ju haft ute för länge, länge sen. (Lidköping) 
 

Samtliga handläggare på Gotland och i Lidköping påpekar att de givetvis alltid har arbetat 

med fokus på jobb, att de som kan arbeta ska arbete. Dock är det nu högkonjunktur och 

antalet personer som beviljas ekonomiskt bistånd tenderar att följa konjunkturen, vid 

lågkonjunktur är arbetslösheten högre (Bäckman & Bergmark, 2011, s. 486). Att 

Trelleborg kan visa på positiva resultat med sin modell skulle därför kunna kopplas till 

den rådande konjunkturen. Det återstår att se hur det fina resultatet kommer bestå i 

framtiden.  

 

7 Diskussion 

I detta avsnitt så diskuterar vi studiens resultat, valet av teorier, genomförande och 

förslag på vidare forskning. 

  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka handläggares uppfattning om effektiviseringen 

och digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd. Detta för att skapa en djupare förståelse 

för hur det anses påverka professionen och mötet med klienter inom socialtjänsten. Vi 

hade vid studiens start läst det som då florerade i media kring att socialsekreterare sa upp 

sig i protest mot förändringarna, vi förhöll oss dock relativt neutrala till digitaliseringen 
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och effektiviseringens existerande. Efter genomförandet av denna studie drar vi nu 

slutsatsen att digitaliseringen i sig inte påverkar professionen negativt. Om roboten kunde 

frisätta tid, eller “sköta vardagen” som handläggarna i Trelleborg sa, så skulle denna tid 

kunna läggas på att faktiskt hjälpa klienten. Det skulle snarare stärka professionen. Det 

som däremot innebär skada är den effektivisering som digitaliseringen är en del av. 

Effektiviseringen drar med sig personalnedskärningar och ett mindre fokus på de klienter 

som behöver mer professionell hjälp. Väldigt många socionomer väljer att avsluta sin 

tjänst och lämna arbetet med ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadssekreterarna som är de 

som träffar klienterna har inte krav på att vara socionomer, istället eftersöks personer med 

beteendevetenskaplig utbildning, gärna med inriktning som studie- och yrkesvägledare 

och erfarenhet från arbete inom Arbetsförmedlingen (Visma, 2018). Detta öppnar i och 

för sig upp arbetsmarknaden för fler yrken men riskerar samtidigt att påverka 

verksamhetens legitimitet och i förlängningen även bidra till en omkonstruktion av hela 

professionen, de professionellas identitet. Genom ett social konstruktivistiskt synsätt 

tolkar vi professionen som konstruerad av människor och därför även föränderlig av 

människor (Bryman, 2018, s. 58; Jönsson, 2010, s. 17). 

 

På Gotland och i Lidköping känner de en oro inför en framtid där arbetet med ekonomiskt 

bistånd bara är ett administrativt arbete. De beskriver hur klienterna kan komma att hamna 

i kläm när det inte längre är fokus på socialt arbete. En uppfattning som de bygger på att 

de anser att de gör så mycket mer än att bara betala ut pengar. Handläggarna i Lidköping 

anser att det är så mycket mer än pengar de pratar om med sina klienter. De bygger upp 

en relation över tid som ger handläggarna möjlighet att upptäcka eventuella 

missförhållanden hos klienten. Detta är exempelvis extra viktigt ur ett barnperspektiv då 

föräldrarnas ekonomiska problem leder till psykisk ohälsa och problem för barnen. Dessa 

problem följer sedan barnen upp i vuxen ålder, vilket leder till ökade kostnader för 

samhället på sikt. Den svenska välfärden skapades och finns till för att skydda dem, men 

har på den senaste tiden blivit allt sämre på detta (Angelin & Salonen, 2012, s. 21-22). 

 

Etableringen av Trelleborgsmodellen har visat sig se olika ut i olika kommuner samt hur 

långt de har kommit i implementeringen. I Lidköping är handläggarna dock övertygade 

om att roboten kommer att implementeras i framtiden. På Gotland vill de styrande 

politikerna ligga i digitaliseringens framkant, dock behöver inte detta innebära att man 

helt avvecklar det personliga mötet. Samtidigt är det mer kostsamt att ha professionella 
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som möter människor. Ett billigare alternativ skulle vara att allt sköttes digitalt och när 

kommunerna behöver spara pengar så förstår vi att detta arbetssätt låter lockande. Det 

kan dock vara svårt att göra denna förändring, att helt gå ifrån det sociala arbetet, men 

här menar Trelleborg att så länge man är modig och vågar så kan man införa detta nya 

arbetssätt. När organisationer enbart har ett ekonomiskt intresse riskerar det dock att 

skada organisationens legitimitetsgrund (Andreasson, 2015, s. 284).   

 

7.2 Teoridiskussion 

Vi har i vår studie använt oss av tre olika teorier för att beskriva de förändringar som sker 

inom professionen. McDonaldization (Ritzer, 2015) utgör bakgrunden och ger oss en 

möjlighet att analysera de bakomliggande anledningarna till effektiviseringen och den 

nya arbetsmodellen. De dimensioner som presenteras i McDonaldization återspeglar sig 

också i hur Trelleborgsmodellen är utformad. Professionsteorin (Brante, 2009) och 

gräsrotsbyråkratin (Lipsky, 2010) ligger närmare problemet och ger oss en möjlighet att 

analysera vikten av en stark profession samt de förändringar som sker med professionen. 

Vi har även använt oss utav vidareutvecklingar av gräsrotsbyråkratin: 

Skärmnivåbyråkrati och systemnivåbyråkrati (Bovens & Zouridis, 2002), detta för att 

kunna analysera de förändringar som har skett i och med digitaliseringen och 

effektiviseringen inom ekonomiskt bistånd. Teorierna har gett oss en adekvat bild av 

problemet, men vårt forskningsproblem är föränderligt och inom ett par år så lär 

förutsättningarna se helt annorlunda ut. Utifrån detta skulle vi även ha kunnat använt oss 

utav teorier kring förändringsprocesser.   

7.3 Metoddiskussion 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med en social konstruktivistisk ansats. Detta gav 

oss möjlighet att genom fokusgruppsintervjuer förstå biståndshandläggarnas uppfattning 

och då uppnå studiens syfte. Genom dessa diskussioner fick vi möjlighet att konstruera 

en förståelse kring deltagarnas erfarenheter av det problem studien skulle behandla, alltså 

hur professionen blir påverkad samt vad det får för konsekvenser för klienterna. Dessa 

erfarenheter bildar på så sätt en ny gemensam kunskap (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 

2017, s. 17). 
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Vårt val av datainsamlingsmetod anser vi gav oss möjligheten att få djupare svar på våra 

frågor. Digitaliseringen och effektiviseringen av ekonomiskt bistånd är ett ämne som 

väcker mycket känslor och funderingar, det är således ett passande ämne att diskutera. 

Det har dock krävts mycket tid att transkribera materialet efteråt. Vi önskade genomföra 

en intervju till men fick inse att tiden till detta inte fanns samt att vi redan upplevde en 

känsla av mättnad i vårt material.  

  

Våra deltagare i fokusgrupperna återspeglar yrkesgruppen biståndshandläggare på ett bra 

sätt. Det är ett kvinnodominerat yrke med ett fåtal män, de är av blandade åldrar samt 

olika bakgrunder och utbildningar. I vår studie deltog elva kvinnor och en man, de var i 

olika åldrar, hade olika utbildningar och erfarenheter. Denna sammansättning av 

deltagare ansåg vi gav oss en större trovärdighet i vårt resultat. Något vi upptäckte när 

tiden för intervjun skulle bokas var att samtliga handläggare var väldigt upptagna i slutet 

av månaden vilket gjorde att vi fick boka alla precis i början av maj. Detta och att vi hade 

långa resor till våra deltagare resulterade i mindre tid till bearbetningen av materialet. Vi 

upplever dock att vi har varit noga i vår bearbetning och vågar påstå att vi har behandlat 

vårt material på ett rättvist sätt. 

 

Förutom en åsikt baserad på medias vinkling så saknade vi båda en vidare förförståelse 

av problemet vi valt att studera. Det anser vi har gett oss en möjlighet att bearbeta empirin 

utifrån ett objektivt och neutralt förhållningssätt. Det gör att vår tolkning bygger på fakta 

relativt fri från påverkan av tidigare åsikter, vilket bidrar till en ökad tillförlitlighet. 

 

Något som skulle kunna påverka trovärdigheten i vårt resultat är att vi inte har genomfört 

en respondentvalidering, en möjlighet för deltagarna i fokusgrupperna att ta del av 

resultatet för att fastställa att inga missuppfattningar har skett (Bryman 2018, s. 467). Vi 

försökte dock kompensera detta genom att kontinuerligt under intervjuns gång återge vad 

som sagts för att på så sätt få en bekräftelse på att vi hade förstått deltagarnas resonemang 

rätt.    
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7.4 Förslag på vidare forskning 

Studiens ämne präglas av att sakförhållanden snabbt ändras. Digitaliseringens utbredning 

lär vara ännu större om bara några år, men det är i dagsläget för tidigt att se vilka 

konsekvenser modeller som helt förändrar strukturen inom ekonomiskt bistånd har för 

klienterna. De resultat som vi har presenterat har byggts på handläggarnas tankar om 

effektiviseringen och digitaliseringen och inte av kvantitativ data eller jämförelser över 

en längre tid. Vi ser att man fortsätter forskningen på detta område och att de modeller 

som kommer efter Trelleborgsmodellen tar med sig de erfarenheter som modellen 

genererar. Digitaliseringen är här för att stanna och då behöver vi även fortsätta att forska 

kring ämnet och kartlägga dess långtgående effekter. 
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