
 



 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete, 15 hp Termin 6, VT 

-19 

Författare: Jesper Grundström, Oskar Konradsson, Simon Gullsby 

Handledare: Urban Karlsson  

Försörjningsstöd 2.0  

Economic support 2.0  

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har syftat till att framföra olika ledares upplevelse kring handläggarrobotar 

och vilka förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv i en kommun i Sverige, 

samt hur ledarskapets roll och funktion sett ut i en sådan organisation. Studiens fokus 

undersöktes genom frågeställningarna: (1) Hur har ledarrollen i organisationen sett ut under 

implementeringen av handläggarrobotar? Och; (2) Hur påverkar implementeringen av 

handläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? En gruppintervju genomfördes med två 

olika ledare i en kommun i Sverige utifrån en semistrukturerad intervjumall. Materialet 

analyserades tematiskt genom en kvalitativ innehållsanalys, där nitton kategorier utvanns och 

dessa formades sedan till två teman med två tillhörande förklaringsmodeller: (1) 

Förändringsresan och (2) Den hierarkiska processkartan. Resultatet visar att ledaren har haft 

en central roll i implementeringen av handläggarrobotar och att denna implementering har 

påverkat och förändrat arbetsmiljön. Ledarskapet framställs som ett innovativt ledarskap i 

denna nya organisation där tekniska strömningar tagit fäste, målbilden verkar blivit mer 

fokuserad kring effektivisering av de verksammas tid och arbetsuppgifter har prioriterats om. 
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1. Inledning 

I den svenska välfärdspolitiken sedan början på 90-talet har en ny form av neoliberal idéströmmning 

kommit att bli rådande, denna idéströmmning har ett större fokus på exempelvis ekonomisk 

styrning, effektivitet, uppföljning och kvantifierbar kvalitetsdata. Denna form av styrning av den 

offentliga sektorn har kommit att bli definierande för en ny form av välfärdsorganisering, och ingår i 

paraplybegreppet New Public Management (NPM) (Lindgren, 2014). Idén är att effektivisera ett 

område som tidigare ansetts slösaktigt och tidsineffektivt. Implementeringen av NPM har ibland 

beskrivits som en av de största förändringarna inom den svenska välfärdsorganiseringen de senaste 

decennierna (Dellgran & Höjer, 2015). Omorganiseringen och dess medföljande tankemönster är 

dock något som inte har implementerats helt utan kritik och motståndskrafter (Se ex. Bornemark, 

2018). Denna form av styrning innefattar inte bara nya tankeströmningar och handlingsmönster för 

den offentliga sektorn. Utan öppnar även upp för nya former av konkreta handlingar och specifika 

krav på de verksamma, exempelvis första linjens chefer, socialsekreterare och politiskt 

förtroendevalda. Det har tidigare diskuterats vad teknologi kommer ha för roll i NPM. Teknologin 

har tidigare kommit att vara avgörande i den privata sektorns organisering, att tekniken kan komma 

att vara betydande även i det offentliga verksamheterna har varit en spekulation (Traunmüller & 

Lenk, 1996). Detta tycks eventuellt vara fallet, då regeringen den 20 december 2016 beslutade om 

en ny digitaliseringsstrategi. Det övergripande målet var att Sverige skulle bli bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter (skr. 2017/18:47). Ur detta övergripande mål formulerades 

fyra områden som skulle vara i fokus, dessa och dess innebörd var: 1. Att Sverige ska erbjuda 

möjligheten åt alla att utveckla och använda sin digitala kompetens. 2. Sverige ska ha 

förutsättningarna så att alla ska kunna ha tillit och ansvara tillsammans för det digitala samhället. 3. 

Sveriges mål är att ha förutsättningar för att innovationer ska kunna växa, spridas och nyttjas. 4. 

Sverige ska utifrån parametrar som relevans, rättssäkerhet och målmedvetenhet uppnå effektivitet 

och kvalitet genom digitalisering. 

 

Att kvalitetsmätning, effektivisering är en del i visionen av Sveriges utveckling är att ses som ett 

faktum utifrån dessa målområden, och utvecklingen tycks inte stanna där. Regeringen utfärdade den 

5 juli 2018 en förordning med instruktion till en ny myndighet, myndigheten för digital förvaltning 

(SFS 2018:1486) . Denna förvaltning öppnades upp den 1a sep 2018 och har som syfte att jobba 

med och främja digitalisering inom bland annat den offentliga sektorn, och per förlängning, 

Sveriges socialtjänst. Att digitaliseringen av socialtjänsten är något som gått att härleda till NPM är 

inte att diskutera, fenomen som kvalitetsmätning, förlitande på externa aktörer, mål och 

resultatstyrning ligger i led med denna idéströmmning (Lindgren, 2014). Något att jämföra med den 

form av direktiv som presenterats som de intressen och frågor den nya myndigheten ska beakta och 

främja (Skr. 2017/18:47).  

 

Den här studien ämnar att undersöka ett, per förlängning, resultat av denna nya form av 

idéströmmning, och något som ingår i den nya myndighetens område, nämligen handläggarrobotar 
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(SKL, 2017). I svt nyheter den 21/10 2018 beskriver Kenneth Sundin denna nya företeelse inom 

vissa kommuners organisering. Detta fenomen uttrycks i reportaget ha gett goda resultat, och har 

sedan dess adopterats av andra kommuner från dess ursprungskommun, som är Trelleborg. Det 

används idag av ett sparsamt, men entusiastiskt, antal kommuner i Sverige. Det finns även fler 

därtill som går i tankar att anamma detta system. Handläggarroboten bottnar i ett och samma 

koncept taget från Trelleborg, men har olika funktion i olika kommuner, allt från att t.ex. göra 

beräkningar (Hellerud, 2018) till faktiska beslut på de “löpande” ansökningarna om försörjningsstöd 

(Sundin, 2018). Modellen har dock inte bara fått lovord, utan även mötts med en del kritik, det 

tydligaste exemplet som tagits upp medialt är främst Kungsbacka kommun där 12 av 16 

socialsekreterare på försörjningsstöd sa upp sig i protest mot implementeringen av modellen 

(Sundin, 2018).   

 

I alla dessa kommuner så finns det på organisationsnivå olika sorters ledare. Dessa ansvarar för t.ex. 

planering, organisering, arbetsmiljö och verksamhetens arbete gentemot dess klienter. I en 

chefsposition är den som befinner sig mellan de verksamma socialsekreterarna, och den politiska 

styrningen (Fjellborg & Haake, 2018). Att hålla sig informerad och uppdaterad i en organisation är 

ett av de krav en chef kan ha i sitt uppdrag. Detta är, utan undantag, något som även gäller under 

omorganiseringar (Angelöw, 2010). Chefer kan då behöva att inte bara anpassa sig, utan även vara 

drivande, samordnande och motiverande för att leda verksamheten åt det önskade målet 

omorganiseringen medför sig (Fjellborg & Haake, 2018). Med detta kan dock en problematik 

uppstå. När det kommer till omorganiseringar om det, mycket likt fallet med handläggarrobbotar, 

finns en liten kunskapsöversikt för de som är i en ledande position att ta lärdom av och förhålla sig 

till kan det försvåra den implementeringsprocess som pågår, och implementeringen kan bli mer 

krävande ekonomiskt och psykiskt än den faktiska nyttan (Fjellborg & Haake, 2018). Vi vill med 

denna studie, bidra till denna kunskapslucka och ge en mer nyanserad bild av vad denna nya 

organisationsform kan ha för effekter, och vad ledarskapet i en sådan organisation kan innebära. 

 

Att leda kan beskrivas som att styra organisationen i “rätt” riktning, det vill säga mot det uppsatta 

målet (Bolman & Deal, 2015). Men om ledaren ställs inför outforskad mark och oidentifierade 

utmaningar krävs en större förståelse, flexibilitet och målinriktning för dessa ledare (Illeris, 2013). 

Konsekvensen av en oförberedd ledare inom socialtjänstens verksamheter kan komma att skapa oro 

i arbetsgruppen. Men även en sämre kvalité i den verksamhet för de den finns till för, det vill säga 

klienterna (Adriansson, 2011). Hur olika ledares roll i en organisation med handläggarrobotar 

faktiskt ser ut idag, är som sagt, i princip outforskat, men en fråga som oftast väcks är om dagens 

socionomer är utbildade till att administrera och arbeta med dessa former av teknik? (se ex. 

Adriansson, 2011; Andersson & Lindberg, 2018; Fjellborg & Haake, 2018). Ledaren för dessa 

organisationer står inför en förändring av verksamheten, som kan medföra krav på de verksamma att 

hitta nya sätt att arbeta, där t.ex. socialsekreterarna är färre, dess roll annorlunda och samarbeten 

mellan kommun och externa aktörer mer förekommande (Andersson & Lindberg, 2018). De som 

leder arbetet i dessa organisationer med robothandläggning kommer att vara pionjärer i denna nya 
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organisation, ett “försörjningsstöd 2.0” om man så vill säga. Vad är utmaningarna och möjligheterna 

för dessa ledare, och vilka “spelregler” har de att förhålla sig till? 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien blir därför att undersöka olika ledares upplevelse kring handläggarrobotar inom 

försörjningsstöd och vilka förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv i en kommun i 

Sverige. Samt hur ledarskapet för en sådan organisation kan se ut. Vi ämnar att undersöka detta 

genom två frågeställningar, nämligen:   

 

1. Vad har ledarna haft för roll och funktion under implementeringen av handläggarrobotar? 

2. Hur påverkar implementeringen av handläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? 

1.2 Avgränsningar 

Studiens syfte fokuserar på ledarskapet och den professionella arbetsmiljön inom försörjningsstöd i 

en kommun i Sverige som implementerat handläggarrbotar. Som redan stiftat kommer det centrala 

temat i studien vara ledarens perspektiv på arbetsmiljö och ledarroll. Temat innebär en exkludering 

av t.ex. relationen mellan handläggare och klient. Även om än intressant, omfattas det inte i studiens 

syfte, och har redan behandlats i andra studier (se ex. Andersson & Lindberg, 2018). Anledningen 

att just denna verksamhet har valts är dels att studiens omfattning hindrar diskussion om andra 

verksamheter, men även det faktum att försörjningsstöd är den förvaltning som ligger i framkant för 

denna generellt nya företeelse, dess omfattande satsning på handläggarrobotar och den stora mediala 

uppmärksamhet fenomenet fått (se ex: Hellerud, 2018).  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Detta första kapitel har verkat som en problematiserande 

introduktion till studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och i detta stycke, övergripande 

disposition. I nästa tillika avslutande del av första kapitlet redogör vi explicit för det sociala 

problemområdet vi ser inom studiens tema, samt den relevans studien har för socialt arbete som 

kunskap och profession. Kapitel två innefattar dels en begreppsdefinition, där vår definition av de 

betydande begreppen för studien presenteras. Detta för att ge en mer ingående förståelse för studiens 

helhet och innebörd. Vidare presenteras i kapitel tre den, om något snåla, tidigare forskning som 

finns på området handläggarrobotar samt ledarskap i offentlig sektor under omorganisering. En 

redogörelse kring handläggarrobotar ur politiskt och medialt perspektiv presenteras dock som 

komplement för den något tunna forskning som hittats på området, detta för att nyansera 

perspektiven på handläggarrobotar och placera företeelsen i en bredare kontext. Kapitel tre 

innefattar även en redogörelse för de teoretiska perspektiv vi har i denna uppsats. Kapitel fyra 

redogör för studiens metodologiska innehåll. Här hittar läsaren urval, forskningsdesign, etiska 

överväganden samt redogörelse för insamlings och analysmetoder. I kapitel fem presenteras 

studiens resultat och dess implikationer. Kapitel sex innehåller en diskussion kring resultatet och 
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metoden som använts för att att få fram det sagda resultatet. Kapitel sex innehåller även 

diskussioner kring studiens övergripande tillkortakommanden och brister, en redogörelse kring vilka 

ansvarsområden vardera person i gruppen har haft i utformandet av studien presenteras här. Förslag 

på vidare forskning avslutar kapitel sex, där slutar studien, men en referenslista och bilagor bifogas 

efter det.  

1.4 Socialt problemområde 

Under den här rubriken kommer vi att redogöra för forskningsnyttan med denna uppsats och vad 

den kan medföra till socialt arbete som kunskapsområde. Att digitalisera det sociala arbetet är i 

pågående utveckling (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Genom att diskutera, studera och 

granska detta fenomen bidrar dessa studier till en nyanserad bild av fenomenet. En granskning av 

dessa förändringar i organisationen tänker vi kan komma att ge upphov till tankeställare och 

underlätta för organisationer som kan ta del av andras erfarenheter och gör därför vår studie 

intressant och rätt i tiden. Vidare tror vi att denna studie också kan vara en del av ett kritiskt 

förhållningssätt kopplat till att digitalisera det sociala arbetet, men även bidra till en förståelse för 

vad detta fenomen förändrar organisatoriskt, och hur detta kan styras på ett framgångsrikt sätt. Vi 

tänker att den organisatoriska förändringen kan vara svår att hantera till en början och vill därför 

utforska förändringarna som skett och hur ledaren hanterat dessa. Att studera detta, relativt nya, 

fenomen utifrån olika områden som rör en organisatorisk- och ledarskapsorienterad bild utesluter en 

rad intressanta perspektiv på företeelsen. Vi tror därför att studien kan vara en lämplig grund för 

vidare forskning och bidra till kunskapsområdet samt implementeringen av digitaliserat socialt 

arbete. 

 

En till intressant aspekt på den allt mer digitaliserade socialtjänsten är vad som händer med 

socialsekreteraren. Argumenten från en kommun menar exempelvis att en dator kan göra arbetet 

mer effektivt, till en lägre kostnad och jobba dygnet runt (Nacka kommun, 2018). Sveriges 

Kommuner och Landsting (2017) skriver att systemet med handläggarrobotar gjort att 

tillgängligheten för invånarna ökat, gjort att servicen har blivit snabbare och att självständigheten 

för klienterna blivit större. Systemet har även gjort att handläggningsprocessen blivit mer effektiv 

och gjort att handläggarna kan lägga sin tid på annat arbete. Men vad är då socialsekreterarens 

funktion i denna nya organisering? Kan det gå så pass långt att socialsekreterarens funktion inte blir 

behövlig och att den således blir överflödig i samhället? Går det verkligen att konkurrera med en 

dator då den utför arbetet mer effektivt och till en lägre daglig kostnad? Detta är något som 

diskuteras mycket (Se ex. Hellerud 2018), och vissa menar att det finns uppgifter i socialtjänsten 

som inte kan ersättas av en dator, utan som kräver en mänsklig aspekt (Andersson & Lindgren, 

2018). För att nämna försörjningsstöd som exempel så är socialarbetarens roll väsentlig när det 

gäller den mänskliga kontakten. Det skulle kunna vara exempelvis att bolla idéer med klienten, 

komma fram till nya perspektiv och hjälpa denne med att t.ex. komma ut i arbetslivet och på så sätt 

inte vara beroende av försörjningsstöd längre (Socialstyrelsen, 2013). Vidare kan man även 

diskutera hur situationer som missbruk eller våld i hemmet hanteras, kan man gå miste om att 
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upptäcka denna information om en socialsekreterare inte är den som handlägger ärendet? Intressant 

att diskutera är också den juridiska aspekten, om något blir fel, ett felaktigt beslut tas eller om det 

uppstår komplikationer, vem ska stå som ansvarig? Ska man anklaga datorn som tagit ett fel beslut? 

Eller är det en person, kanske första linjens chef som då står ansvarig? Vi anser att det finns 

aspekter som inte tagits upp när det gäller implementeringen av handläggarrobotar, detta är aspekter 

vi hoppas belysa, problematisera och uppmärksamma genom vår studie. 

2. Begreppsdefinition & Kontextualisering 

I det här kapitlet kommer olika begrepp som är centrala för vår studie att presenteras. Tanken med 

detta kapitel är att du som läsare ska ha en god förståelse inför kommande läsning. Detta är något 

som Backman (2008) beskriver som “meeting of minds” (s.41), där vi som författare vill guida dig 

in i våra tankar och våra definitioner, detta för att härleda till en gemensam förståelse. Vidare 

redogörs även för en historik kring varje begrepp. Detta för att föra in studien i en bredare historisk 

kontext.  

2.1 Handläggarrobot 

Handläggarrobot som företeelse är central till hela vår studie. Vi vill nyansera och bidra till en 

bredare förståelse för vad en handläggarrobot kan göra, hur den kan påverka organisationer och 

vilka förändringar det kan medföra att digitalisera det sociala arbetet. Då politiken är det som styr 

verksamheter som försörjningsstöd så är det även deras mål som verksamheten bör sträva efter att 

uppnå. Ord som effektivisering, mätbarhet och förbättring är oftast i fokus (Lindgren, 2014). Dessa 

robotar kan ses som ett svar på de krav politiken ställer på socialtjänsten (Sveriges kommuner och 

landsting, 2017). Vad är och vad gör en handläggarrobot? Enligt Sveriges kommuner och landsting 

(2017) används dessa robotar som ett beslutsstöd inom olika förvaltningar. Inom socialtjänsten är 

denna robot oftast en del av beslutsfattandet eller vägen dit, genom att göra bedömningar och 

diverse analyser (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Vi har valt att avgränsa oss till 

benämningen handläggarrobot då denna även kan innefatta begreppet RPA (Robotic Process 

Automation) (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Vi väljer denna benämning är för att vi inte 

ämnar att undersöka handläggarrobotens ursprung utan själva fenomenet i sig. Vi anser även att 

Sveriges kommuner och landsting (2017) har fångat in och förklarat det fenomen vi vill undersöka 

på ett övergripande och tydligt sätt. 

 

De första handläggarrobotar, som dykt upp i Sverige som är förenliga med vår definition är de 

handläggarrobotar som implementerades i Trelleborgs kommuns arbete med dels äldreomsorg, men 

även försörjningsstöd. Något kommunen själva beskriver på sin hemsida, där redogör de även att de 

vunnit pris på grund av handläggarrobotar, där i bland “årets innovationskommun” (Trelleborgs 

socialförvaltning, 2019).  
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2.2 Klient 

Vi har valt att använda oss av benämningen klient i denna studie. Svenska akademien (1936) 

beskriver klient som någon som står i ett visst skyddslingsförhållande till någon. En annan 

benämning som brukar användas inom socialtjänsten är brukare, som definieras som en person som 

får eller utreds för att kunna få behovsprövade insatser från socialtjänsten. I jämförelse med klient 

som definieras enligt ”en brukare som till viss del med egen medverkan får hjälp vid regelbundna 

möten med personal från socialtjänsten.” (Socialstyrelsen, u.å. Sid. 1). I denna uppsats har vi valt 

benämningen klient. Dels för att socialtjänstens definition passar bättre när det gäller 

försörjningsstöd. Nämligen att klient beskrivs som en person som är i ett förhållande där den är i 

behov av skydd gör att det känns mer naturligt att använda det då de personer som söker 

försörjningsstöd ofta använder det som sista alternativ, och är i stort behov av hjälp och stöd. 

Den kommun vi intervjuat för denna studie använder benämningen “kund”. Vi väljer dock att 

fortsätta använda benämningen klient genomgående i denna studie. Trots att dessa är rent explicit att 

ses som synonyma kommer benämningen kund endast användas vid direkta citat från våra 

informanter. Detta kommer diskuteras längre fram i studien.  

2.3 Försörjningsstöd 

Historien om försörjningsstöd sträcker sig långt bak i tiden, 1893 startades den första 

arbetslöshetskassan, 1934 beslutade riksdagen en förordning om erkända arbetslöshetskassor och 

om bidrag till dessa. Sedan 1985 så fastställs en riksnorm av regeringen varje år, där det anges vilka 

poster som ska ingå i försörjningsstödet och hur mycket som ska betalas ut för varje post. Till en 

början var riksnormen endast vägledande, men sedan 1998 har det blivit en miniminivå som 

kommunerna inte får understiga (Dahlberg, Edmark, Hansen & Mörk, 2009). Utöver att behandla 

ansökningar om försörjningsstöd så har socialsekreterarna som arbetar där en till uppgift - hjälp till 

självförsörjning (Socialstyrelsen, 2013). Dessa två uppdrag, hjälp till försörjning och hjälp till 

självförsörjning, är komplexa frågor som socialsekreteraren arbetar med. Klientelet för en 

socialsekreterare inom försörjningsstöd är oerhört mångfacetterat men bottnar, oavsett klientens 

anledning till att stå utan försörjning, oftast i en sak - Socialsekreteraren måste arbeta med 

individens egna resurser och arbeta motiverande till att få klienten att använda dessa som verktyg 

till sin egen försörjning (Andersson, 2012). I samhället har denna insats från socialtjänsten haft en 

rad olika benämningar som kommit och gått. Socialbidrag, fattigvård, fattig bistånd, 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är några exempel (Dahlberg, Edmark, Hansen & Mörk, 

2009).  I den här studien har vi valt att använda oss av termen försörjningsstöd. Detta då vi tänker 

att det är en mer bekant term för personer som ej jobbar inom denna verksamhet. Just ordet “stöd” 

tänker vi också rimmar bättre med socialtjänstens mål (SFS 2001:453). Jämfört med “bistånd” eller 

“bidrag” i de andra exemplen angivna ovan. Försörjningsstöd är den insats socialtjänsten har för att 

ge klienten möjlighet att försörja sitt dagliga liv, om de inte kan göra detta själva. Det är tänkt som 

ett stöd tills dess att du kan försörja dig själv, vilket också är att se som verksamhetens mål, att alla 

kommunens invånare ska vara självförsörjande (Socialstyrelsen, 2013). En grundförutsättning för att 
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vara aktuell för försörjningsstöd är att trots att du försökt klara dig på egen hand så kan du inte lösa 

situationen (SFS 2001:453). Försörjningsstöd inbegriper riksnormen och dels skäliga kostnader som 

ligger utanför riksnormen. I riksnormen ingår kostnader som är anses lika för alla. Exempel på dessa 

är mat, kläder och hygien (Socialstyrelsen, 2013). Om det finns särskilda skäl kan socialsekreteraren 

beräkna riksnormen till en högre eller lägre nivå, anledningen till det kan exempelvis vara att ett 

hushåll kan ha en kostnad som är högre än normalt när det gäller exempelvis mat eller kanske 

saknar en kostnad som ingår i riksnormen. För boenden, och en del andra behov där variationen kan 

vara stor, ligger kostnaderna utanför riksnormen. Beroende på var och hur man bor kan dessa 

variera och därför kan det inte på nationell nivå bestämmas vad som är skäligt. Detta innebär att 

bedömningen om vem som är och ej är berättigad försörjningsstöd är komplex, och kan helt enkelt 

inte standardiseras till hela landet, eller mellan fall till fall.  Den primära regeln är att bedömningen 

av försörjningsstödet ska dock vara att kostnaderna ska anses vara “skäliga” och leda till en “skälig 

levnadsnivå”. (SFS 2001:453).  Ett odefinierat begrepp, men som ibland likställs med “vad en 

låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.” (Socialstyrelsen, 2013, s. 55).  

2.4 Ledare 

Vi har valt att använda oss av benämningen ledare för att innefatta olika ledande roller som ansvarat 

för implementeringen av robothandläggning. En sådan omorganisation är omfattande och kan kräva 

flera ledare, som i sin tur har olika ansvarsområden i implementeringen. När vi använder begreppet 

ledare hänvisar vi i denna studie till två olika positioner inom en organisation eller ett projekt, med 

detta menar vi däremot inte att dessa är de enda ledande positionerna som kan finnas i en 

verksamhet. Utan dessa är de två vi kommer att undersöka i denna studie. Dessa är 1. Första linjens 

chef, som är den ledande position med ansvar att fördela mandat och arbete till övriga inom 

projektet. 2. Arbetsledare, som är närmast “golvet” i organisationen och denne har även ansvar för 

socialsekreterarna.  

 

Varför ser ledarskapet i olika kommuners organisationer ut som de gör? Det har att göra med att de 

politiskt valda är de personer som sitter på ansvaret för det kommunens förvaltningar bedriver i sin 

verksamhet. Då dessa förvaltningar tenderar att vara stora, med tusentals anställda och breda med 

väldigt olika verksamheter som samverkar eller jobbar parallellt. Är det ej rimligt att det 

huvudsakliga ansvaret ska vila hos dessa politiskt valda företrädare. Genom kommunallagen (SFS 

2017:725) så stiftas dock en möjlighet för de förtroendevalda, och deras förvaltningschefer att 

delegera vidare beslutsmandat, arbetsmiljö och personalansvar till andra anställda i kommunen (se 

ex. 31§ 2017:725). Denna befogenhet möjliggör flera led av ledarpositioner med olika uppgifter. 

Lagen väljer dock inte att detaljstyra hur eller vilka befogenheter som kan delegeras, eller i vilken 

omfattning. Detta ger kommunerna möjligheten att själv besluta om hur “långa” dessa led skall vara 

och vad dess uppgifter samt ansvar innefattar. Historiskt har exempelvis chefsled kommit att följa 

politiska, ekonomiska och organisatoriska trender i dess omvärld, ex “tunnas dessa ut” under 70-80 

talet för en mer central styrning av de kommunala verksamheterna. Denna trend vände sedan och 

vardera funktion tycks återigen ha fått nära och specialiserade ledare (Wolmesjö, 2005). 
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Med ledarskap menar vi vilket förhållningssätt ledaren har när denne utför sitt uppdrag kopplat till 

relationen mellan uppdraget och medarbetare, kollegor, kunder samt andra berörda (Ledarna - 

Sveriges chefsorganisation, 2015). Vad ett ledarskap de facto innebär är svårdefinierat, men kan i 

korta drag tolkas som det ledaren gör (Boleman & Deal, 2015). Detta utvecklas ytterligare i nästa 

kapitel. En förutsättning som filosofer inom ledarskap har påvisat tycks vara att ledarskapet kräver 

åtminstone en person som leder, samt någon som blir ledd. Ledarskapet är alltså att primärt ses som 

en social företeelse, vidare kan ledarskapet i korta drag beskrivas som något en gör snarare än något 

man har (Se ex. Weber, 1978; Foucault, 1980).  

3. Teori och tidigare forskning  

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom ledarskap samt digitalisering 

inom socialtjänsten. Eftersom det finns lite tidigare forskning om digitalisering i socialtjänsten har 

vi valt att skriva vad media och politiken har rapporterat om fenomenet.  

3.1 Tidigare forskning - ledarskap i offentlig sektor 

I detta stycke kommer vi göra en översikt av ledarskap inom den offentliga sektorn, i enlighet med 

studiens syfte så kommer fokus här vara en ledande position som ibland kallas “första linjens chef” 

inom socialtjänsten (Lipsky, 2010).  När det kommer till ledarskapsforskningen så är det få områden 

inom samhällsvetenskaperna som diskuterats så mycket, trots de otaliga texter som producerats på 

området så förblir forskningen fragmenterad, okonkret och svår att göra en överblick kring. Redan 

1959 beskrev Warren Bennis ledarskapet som: 

 

"Of all the hazy and confounding areas in social psychology, leadership theory undoubtedly 

contends for the top nomination. And, ironically, probably more has been written and less known 

about leadership than about any other topic in the behavioral sciences" (sid. 259).  

 

Sedan dess tycks dock forskningen ha kommit att bli något mer enspårig, och några av de 

återkommande frågorna skulle kunna sammanfattas som följande: Vad är en ledares roll? Vad är 

dess förutsättningar? Och vad kännetecknar ett bra ledarskap? (Boleman & Deal, 2015). Detta 

undersöks dock ur en rad olika infallsvinklar och denna forskning är mångfacetterad och har berört 

många områden kring första linjens chefers arbete (Hasenfeld, 1992). Exempelvis områden så som 

chefernas arbetsmiljö (se ex Persson & Kallin, 2019) handlingsutrymme (se ex: Lipsky, 2010) eller 

roll i organisationen (se ex. Lewin & Lippitt, 1938). Vidare så är det viktigt att fråga sig vad ledaren 

rör sig i för kontext. Att forska på ledarskap inom den kommunala förvaltningen är att forska på en 

företeelse med en del förutsättningar som särskiljer den från den privata förvaltningen, områden så 

som demokratiskt valda ledningar, normgivande arbetsprocesser och tillgång till och förvaltning av 

skattemedel som dess primära försörjning gör att denna organisation är i områden som forskningen 

ibland beskriver som utmärkande (Gruening, 2001).  
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Vi har valt att dela in den tidigare forskningen på ledarskapet i tre olika underrubriker, nämligen 

Ledarskapets förutsättningar, där vi redogör för forskning kring vad som behövs för ledarens arbete, 

vi försöker även summera de olika företeelser, organisatoriska styrningar och direktiv som kommer 

att kunna vara karaktäriserande för ledarskapet. De andra två underrubrikerna presenteras i början 

av respektive underrubrik. 

3.2  Ledarskapets förutsättningar 

När det kommer till ledarskapets förutsättningar så har ledarskapsforskningen gått igenom olika 

former av något att jämföra med eror, eller paradigm (Kuhn, 1979). Men att ledarskapet är beroende 

av de politiska och samhälleliga normer och trender som finns i den tid ledarskapet verkar har 

påvisats många gånger (Tranmüller & Lenk, 1996). Att organisationer förändras genom sin existens 

är inget som är nytt, och kan ske genom en rad olika anledningar. Ökad kundtillfredsställelse, nya 

mål eller brister i den nuvarande organiseringen är några exempel (Balogun & Hailey, 1999). Dessa 

kan, inom den offentliga förvaltningen antingen drivas från högre politiska nivåer (Wolmesjö, 2008) 

eller från den egna interna organisationen, då oftast med första linjens chefer själv som 

initiativtagare. De organisatoriska ramarna har påpekats som en central faktor när det kommer till 

ledarskapet (se ex. Weber, 1978; Wenger, 2011). Det är organisationen själv som står för de 

avgörande normgivande policys, riktlinjer och mål ledaren har att förhålla sig till. Dessa, mycket 

likt sin omvärld, har visat sig vara högst beroende av de värderingar som finns i omgivande 

samhälle (Eklund, 2011). Om vi ser till första linjens chef inom den svenska socialtjänsten som 

exempel. Har denna roll ibland beskrivits ha en komplex arbetssituation (Wolmesjö, 2008). Dess 

unika karaktär definieras ibland av dess “mittenposition”, där personen svarar dels mot de högre 

politiska instanserna och samtidigt gentemot sina medarbetare. Detta, samlat med det övergripande 

ansvaret för verksamheten som ibland kan te sig komplex (Wolmesjö, 2008) där det inte 

nödvändigtvis finns ett korrekt sätt att hantera de frågor som uppkommer. Och det ges mycket 

tolkningsfrihet genom socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vidare så innebär ofta arbetsbeskrivningen 

för dessa chefer ett övergripande ansvar för verksamheten och ekonomin. Detta kan leda till 

problematik, då det kan kännetecknas av låg kontroll men högt ansvar eller höga krav. Vilket är den 

typ av arbete som visat sig vara mest ansträngande (de Araújo et al., 2003). 

3.3  Ledarrollen 

Vad ledarens faktiska befogenheter och dess roll är i organisationen kan vara väldigt varierande 

beroende på den organisation som denne är verksam i (Nilsson et al. 2011). Ledarens roll skulle 

kunna sägas karaktäriseras främst av synen på ledaren av de som ska ledas, det vill säga gruppen 

(King, 1990). Forskningsfokus har här tydligt gått från idén om att se till vilka kvalitéer och 

personlighetsdrag ledaren bör ha för att bedriva ett effektivt ledarskap (Bowden, 1927), till att mer 

se ledarskapet som en socialt relationell företeelse, det vill säga iden om att det effektiva ledarskapet 

handlar om ledaren tillika kontexten (King, 1990). Vilka kvalitéer som förespråkades hos den 
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effektive ledaren i forskningen fick även den en förskjutning. Där det gick från att prata om chefen 

som en rationell gränsdragare (Bowden, 1927), till att beskrivas mer som inspiratör och en person 

som bör vara tekniskt och juridiskt kunnig (Wolmesjö, 2008). Vidare har det visat sig att ledare, 

exempelvis första linjens chef, kan vara en nyckelperson för resultatet utav omorganiseringar i 

organisationer, statliga tillika privata(Wolmesjö, 2008; Tranmüller & Lenk, 1996; Alvesson & 

Sveningsson, 2014; Angelöw, 2010).  

 

Kompetensen och individens egen utbildningsbakgrund kan även bidra till att chefen själv tenderar 

att sitta på “två stolar” - man är alltså exempelvis både ledare och socialsekreterare. Och har i 

många fall tidigare suttit i samma position och har samma förståelse för den position som dem man 

nu ska leda, en förståelse som inte nödvändigtvis behöver vara ömsesidig från socialsekreterarens 

sida (Persson & Kallin, 2019).  Det vill säga ensam på arbetsplatsen som ansvarig och med 

befogenheter för att göra förändringar i verksamheten, och även den som medarbetarna tenderar att 

skylla på när något går fel (Alvesson & Sveningsson, 2014). Avsaknaden av det sociala stödet på 

arbetsplatsen har visat sig kunna leda till stor stress hos den påverkade ledaren. Detta då vi tycks 

söka säkerhet och stöd i våra beslut på arbetsplatsen genom våra kollegor (Choi, et al. 2011).  Trots 

ovan nämnda koppling till sina medarbetare så tenderar ledaren att vara “isolerad” på sin 

arbetsplats. Detta tenderar att orsaka att ansvariga ledare löper större risk för repressalier (Alvesson 

& Sveningsson, 2014).  

3.4  Sammanfattning och tillämpning 

Sammantaget tycks alltså forskningen visa att vissa av första linjens chefer inom försörjningsstöd 

står idag inför något som kan vara en omfattande och krävande omorganisering. Där återigen, första 

linjens chefer kan komma att vara en nyckelperson för utfallet (Nembhard & Edmondson, 2006). 

Handlingsutrymmet dessa första linjens chefer har behöver dock inte vara att ses som avgörande i 

utfallet (Lipsky, 2010). Denna vilja och ansvar, men ibland oförmåga att förändra vissa direktiv 

eller företeelser kan leda till osäkerhet och stressorer för första linjens chefer (Persson & Kallin, 

2019). Med denna bakgrund ämnar vi i vår analys att undersöka det komplexa området ledarskap 

(Bennis, 1959) och hur det tar sig i uttryck inom en organisation där socialtjänsten påbörjar en mer 

digitaliserad utveckling. 

3.5 Tidigare forskning - digitaliserad socialtjänst 

Under denna rubrik kommer den forskning om digitaliserad socialtjänst och dess resultat som är 

relevant för vår studie att presenteras. Den information som går att finna om handläggarrobotar är 

relativt liten, till följd av det är nytt fenomen. Både Svensson & Larsson (2017) samt Sveriges 

kommuner och landsting (2017) menar, tolkningsvis, att detta fenomens uppkomst är en åtgärd för 

att effektivisera handläggningsprocessen och frigöra det som kan beskrivas som ett kvalitativt och 

klientnära arbete för handläggaren. I sin kunskapsöversikt beskriver de att digitaliseringen i 

socialtjänsten visat sig göra uttryck för nya former av produktivitet, delaktighet men även gett ett 
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kritiskt förhållningssätt till information. Genom att de professionella använder sig utav teknik 

hemma, framförallt sociala medier så understryker Svensson & Larsson (2017) att de kan utnyttja 

dessa resurser på ett kvalitativt sätt i sin professionella roll. Kontexten här är att när 

teknikkompetens blandat med faktisk färdighet skapas höjs kvalitén på arbetet. Genom att använda 

olika digitala verktyg inom socialtjänsten har man lyckats vara mer tillgängliga för folket, vidare har 

invånarna uppnått en större självständighet, då det inte längre förutsätter faktiska klientmöten för att 

ex söka försörjningsstöd. Däremot finns en hel del tvivelaktiga delar kopplat till etik då 

försörjningsstöd blir digitaliserat. De etiska punkter som då går att trycka på är integritet och 

konfidentialitet (Svensson & Larsson 2017), genom ett kritiskt öga måste man ställa sig frågan hur 

konfidentiellt det är med information som flödar på internet och hur pass mer säkert gör GDPR vår 

datoriserade värld? I en nationell kunskapsöversikt har fokuset i tidigare forskning legat på bl.a. 

interventioner, men framförallt service (se Svensson & Larsson, 2017). Den faktiska 

myndighetsutövningen och utredningarna har inte berörts på samma sätt i forskningen. Den största 

delen av de studier som är publicerade kopplat till ämnet digitalisering i socialt arbete har handlat 

om sexköp (Svensson & Larsson, 2017). Detta tyder på att just ämnet digitalisering i socialtjänstens 

verksamheter är så pass outforskat att det finns ett helt led som går att undersöka, där ett exempel 

kan vara försörjningsstöd. Då det verkar som den största delen forskning om datoriserad socialtjänst 

bygger på studier från andra länder, är det viktigt att poängtera att den kulturella kontexten och 

organiseringen inom socialtjänsten i dessa länder och Sverige kan skilja sig åt (Meeuwisse & 

Swärd, 2016). Vilket gör att det här kunskapsområdet är i behov av forskning som är utförd i en 

svensk kontext. 

3.6 Digitaliserad socialtjänst i politiken 

Digitalisering av välfärden har blivit allt mer diskuterad i politiken. I detta stycke gör vi en 

redogörelse för hur den politiska arenan har uttalats sig kring handläggarrobotar.  

 

I Sverige finns det ett uppsatt mål om att man ska digitalisera hälso- och sjukvården och det sociala 

arbetet. 2025 vill politikerna att Sverige ska vara världsledande när det gäller digitalisering (skr. 

2017/18:47). För att stödja kommunerna i Sverige i detta arbete har SKL och regeringen beslutat att 

gå in med en stor satsning för att socialtjänsten ska ha likställda förutsättningar som de resterande 

verksamheterna i kommunerna när det kommer till digitalisering (Erkers, 2018, 30 januari). 

Spekulativt så har t.ex. Andersson (2016) diskuterat denna utveckling. Det spekuleras att om 20 år 

kan robotar ha tagit över 50 procent av jobben, men att det finns hopp för samhällsvetarna, då det är 

dem som ska lära upp robotarna. Regeringen har tagit detta hot på stort allvar och dåvarande 

framtidsminister Kristina Persson tillsatte analysgruppen “Arbete i framtiden”.  Hon berättar att 

automatiseringen inte är något nytt, men att den som är på väg är speciell då det inte bara är jobb på 

verkstadsgolvet som kommer försvinna, utan även i ett skikt av medelinkomsttagare. Hon säger 

dock att beteende- och personalvetarna kommer att vara viktiga då det är dessa som ska hjälpa 

robotarna att integrera sig på arbetsplatsen, robotarna behöver uppfostran och lärdom. HR-personer 

kommer att behövas i utvecklingen av rekrytering som sker av datorer. Socionomer kommer att vara 
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del i utvecklingen av digitala verktyg för att handskas med den ökade psykiska ohälsan. Men frågan 

är om socionomer, personalvetare och beteendevetare vill ha dessa jobb? I proposition 

(2016/17:180) om en ny förvaltningslag så syns i de föreslagna 28-29§§ ett nytt tillägg till hur ett 

myndighetsbeslut kan tas - nämligen automatiserat.  Propositionen definierar automatiserat 

beslutsfattande som: 

“Med automatiserade beslut avses beslut som fattas maskinellt utan att någon enskild 

befattningshavare på myndigheten tar någon aktiv del i själva beslutsfattandet i det enskilda fallet”. 

(sid. 315).” 

 

I idén med automatiserat beslutsfattande så var regeringens svar relativt okritiskt gentemot 

företeelsen, utan snarare delade utredarens mening och ville utveckla det ännu mer: 

 

 “Regeringen anser att det också finns anledning att i lagen tydliggöra att förvaltningsbeslut kan 

fattas på automatiserad väg. Utredningens författningsförslag saknar ett sådant klargörande.” (sid 

316.) 

 

Motiveringen som redogjordes av propositionens svar var att detta skulle anses vara bra. Den var i 

korta drag, att detta var en så pass vanlig företeelse redan och att det var motiverat att även få in det 

i lagtext och öppna upp för andra aktörer att börja använda sig av detta: 

  

“Regeringen kan dock konstatera att automatiseringen av beslut under senare år har kommit att bli 

en allt vanligare företeelse inom delar av den förvaltning som hanterar ett mycket stort antal 

ärenden årligen.[...] Genom att det i lagen slås fast att beslut kan fattas automatiserat tydliggörs att 

det inte behövs en reglering i en specialförfattning för att en myndighet ska kunna använda denna 

beslutsform.” (sid. 179-180). 

 

Att fördelarna med ett effektivare mindre kostsamt beslutsfattande belyses i propositionen är tydligt. 

Frågor som den mänskliga bedömningen, ansvaret eller uppgiftshanteringen lämnas dock i 

propositionen obehandlade. Konsekvenser som i ovan stycke beskrivits, diskuteras flitigt av 

verksamma socialarbetare, forskare och media. Det är värt att notera att denna proposition berörde 

förvaltningslagens övergripande innehåll, och ej endast socialtjänsten. Just specifikt kopplat till 

socialtjänsten är den nationella politiken relativt tyst, något som är förståeligt med tanke på dess nya 

natur. Detta är även något som Lindström (2018) skriver politiker saknar kunskap kring. 

3.7  Digitaliserad socialtjänst i media 

Även i media diskuteras detta fenomen flitigt, under denna rubrik kommer vi redogöra för vissa 

aspekter som media har rapporterat om angående handläggarrobotar inom försörjningsstöd.  

Trelleborg var den första kommunen i Sverige att implementera robothandläggning inom 

försörjningsstöd, utförandet sker av en robot, en algoritm som handlägger försörjningsstöd och det 

har resulterat i positiva resultat säger Cecilia Lejon, förvaltningschef på 
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arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun i ett uttalande i tidningen Akademikern 

(Loman, 2017, 19 juni). Modellen som skapades fick namnet “Trelleborgsmodellen”, då de började 

använda sig av handläggarrobotar inom försörjningsstöd och på så sätt automatisera processen. 

Syftet med modellen är att handläggarna inom försörjningsstöd ska ägna mer tid av sitt arbete till att 

få ut klienterna i arbete så att de på sikt inte behöver vara beroende av försörjningsstöd. Enligt dem 

är 85% av de som söker försörjningsstöd kapabla till att kunna komma ut i arbete och de behöver 

hjälp för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Möjligheten att lägga mindre tid på pappersarbete och 

mer tid på möten med klienter är viktigt och denna modell ska möjliggöra detta (Björklund, 2018, 

21 januari). Detta har resulterat i att socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd har minskat i 

antal och istället har Trelleborgs kommun anställt personal som ska hjälpa de som får 

försörjningsstöd ut i arbetslivet (Andersson, 2018, 8 januari). Positiva röster hörs från första linjens 

chefer och verksamhetschefer då detta har resulterat i en snabb handläggning av de ärenden som 

kommer in. Innan detta implementerades kunde det ta uppemot tio dagar innan klienten hade ett 

beslut på sin ansökan, nu kan det vara möjligt att det bara tar en dag. Något som också värderas högt 

i och med implementeringen av handläggarrobotar är rättssäkerheten. Att inte känslor blandar sig i 

besluten som tas kan ses som positivt. Klienterna får alltid ett möte med en 

arbetsmarknadssekreterare bokat då detta ska förebygga att klienterna inte ska få den hjälp de 

behöver. På detta möte läggs en plan upp för individen och på så sätt får handläggarna en tätare 

kontakt med personen för att nå den framtida målsättningen (Loman, 2017, 19 juni). De som jobbar 

som arbetsmarknadssekreterare på försörjningsstöd i Trelleborgs kommun har olika 

utbildningsbakgrunder bland annat är det socionomer, yrkesvägledare, statsvetare och 

beteendevetare som utför det arbetet. Det är dock inte bara positiva röster som hörs när det gäller 

handläggarrobotar. Ing-Marie Andersson som sitter i styrelsen i Akademikerförbundet i Trelleborgs 

kommun är en av dem som är kritiska till implementeringen. Hon säger att det såklart kan finnas bra 

saker med roboten som att den kan ta hand om enklare handläggning och då spara tid åt 

socialsekreteraren. Men funktionen blir bristfällig när det gäller svårare och mer komplicerade 

ärenden. Hon säger att de upptäckt att det finns människor som är i behov av hjälp och när det 

största fokuset ligger på att få ut dem i arbete är hon rädd att de inte kommer få den hjälp de 

behöver. Hon fortsätter och säger att socionomen har funktionen att i ett möte med människor 

upptäcka problem som inte kommer upp till ytan när en dator handlägger. Hur kan man ta reda på 

den dolda problematiken? Hur ska man kunna tillförsäkra att den enskilda får ett bemötande som är 

bra och professionellt (Loman, 2017, 22 juni)? 

 

Kungsbacka kommun var en av de kommuner som började arbeta med handläggarrobotar när 

fenomenet uppdagades (Björklund, 2018, 21 januari). Många av de som jobbar på de högre 

instanserna i kommunen som var delaktiga i implementeringen av handläggarrobotar är positiva. De 

påpekar att detta kommer blir en bra utveckling som är väsentlig för att en högre kvalité av arbetet 

med klienterna och handläggning ska skapas. Det finns dock de som är negativa och som har 

protesterat mot detta, de flesta av dessa är handläggare i Kungsbacka kommun (Andersson, 2018, 8 

januari). När projektet presenterades var det blandade reaktioner bland personalen men de flesta såg 
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det som något negativt. Reaktionen på detta blev att 12 av 16 handläggare valde att säga upp sig. 

Personalen som såg det som något negativt var enade i att de klienter som sökt hjälp i Kungsbacka 

kommun inte hade möjlighet att komma ut i arbetslivet på grund av olika orsaker. Möjligheten för 

dem att få ett jobb är inte stor och därför kommer det inte vara lönt att lägga tid och kraft på att få ut 

dem på arbetsmarknaden då det är omöjligt på grund av den situation de befinner sig i (Björklund, 

2018, 21 januari). Om en robot handlägger ärendena kommer den individuella bedömningen bli 

bristfällig jämfört med om en socialsekreterare träffar klienten och tar hand om handläggningen 

(Andersson, 2018, 8 januari). Vidare fanns det även de som var oroliga för hur detta skulle påverka 

de klienter som till exempel har problematik med alkohol eller när det handlar om barn som riskerar 

att fara illa i sin familj (Björklund, 2018, 21 januari). 

3.8 Teori 1 - NPM 

NPM bygger grundläggande på idén om homo economicus (se ex. Engdahl & Larsson, 2011) det 

vill säga idén om människan som rationellt handlande, med mål att få ut mest nytta ur minst möda. 

Dessa idéer leder även per förlängning till tankar på konkurrens som något för individen gynnsamt, 

då det bidrar till bredare valmöjligheter för denne (Eklund, 2011). New public management började 

växa fram under 70 och 80 talet i USA och Storbritannien, dels under ledning av dåvarande 

premiärministern Margaret Thatcher (Gruening, 2001). I USA började dessa idéer utvecklas inom 

de kommuner (municipalities) som slagits hårdast av det ekonomiska läget och hade svårt att få 

skattepengar att räcka till att fullgöra sitt ansvar. Tanken att dessa kommuner sköttes ineffektivt och 

slösade med sina resurser växte fram, vilket ledde till en idé om effektivisering och “skärpning” av 

den offentliga sektorn (Hood & Peters, 2004). Denna form av ny organisering fick främst sin 

inspiration från tidens privata företag, som var växande och i nyliberal anda ansågs idealet för hur 

organisationer ska bedriva sin verksamhet. Thatchers mening var att det offentliga skulle hanteras 

lika och myntade det kända argumentet “There is no alternative” (Gruening, 2001).  Då idéerna 

först växte fram inom den politiska arenan kom forskningen att börja se sambanden och mönstren 

först i efterhand. Forskningen var till en början svåröverskådlig då forskningen kring denna nya 

framväxande ideologi var fragmenterad, och pekade på olika saker som kännetecknande för NPM 

(Gruening, 2001). Även olika arter av NPM började träda fram, utifrån olika kulturella och politiska 

kontexter. NPM kom därför att bli ett paraplybegrepp kring en rad olika organisationsidéer, dock 

kom idéerna i Norden att se relativt lika ut.  

 

Den nordiska traditionen av NPM tar som mest inspiration från den amerikanska kommunala 

styrningen, som tidigare beskrivit att det primära målet var en mer effektiv förvaltning, det vill säga 

som drivs mindre “slösaktigt” (Knutsson, Mattisson, Näsi, Nyland & Skaerbaek, 2016). Trots att de 

svenska kommunerna ej får gå med ekonomisk vinst så är de privata aktörerna förebilderna och det 

organisatoriska inom den offentliga styrs med liknande visioner och mål som den privata (Lindgren, 

2014). Den svenska kontexten har fortsatt att styras enligt denna princip, som idag tyckas vara den 

norm som är rådande i den svenska offentliga förvaltningen (Lindgren, 2014). NPM har historiskt 

gått igenom en rad utvecklingsområden och idéerna har genomsyrat, påverkat och påverkats av 
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andra teknologiska och ideologiska genombrott i dess omgivande samhälle. Redan 1996 menade 

vissa på att dessa idéer skulle fortsätta utvecklas, och att i framtiden skulle teknologin vara ett 

centralt verktyg för dess användning, implementering & utveckling (Tranmüller & Lenk, 1996). 

NPM är idag ett faktum inom välfärdspolitiken då det har blivit populärt med nyckelord såsom 

mätning och utvärdering. Lindgren (2014) beskriver NPM som en reaktion på de rådande kraven om 

granskning, dokumentation, utvärdering och effektivitet från förvaltningspolitiken.  

 

Hur ter sig då NPM inom socialtjänsten? Under 2010 startades ett projekt från staten där tanken var 

att utveckla en evidensbaserad praktik inom verksamheterna (Lindgren, 2014). Evidensbaserad 

praktik bygger på vetenskapliga metoder som utförs systematiskt, således kan denna praktik förenas 

med idén om NPM. Då dessa förutsättningsvis är framtagna för att utvärdera, mäta och ge ett 

standardiserat stöd till klienter (Lindgren, 2014). Genom att utveckla handläggarrobotar med syfte 

att öka effektivitet och enklare kunna mäta de utförda insatserna och utbetalningarna (Sveriges 

kommuner och landsting, 2017), kan en direkt koppla handläggarrobotens uppkomst som en idé i 

linje med dagens NPM.  

 

Hittills i studien har vi försökt antyda en viktig poäng kring NPM. Nämligen att NPM inte är att se 

som en enskild händelse eller sammanhållen idé, NPM är inte ett enskilt beslut, eller exempelvis 

implementeringen av handläggarrobotar. Utan NPM är något som snarare ses som en process, eller 

ideologisk “mantel” över den konkreta organisationens styrning och organisering. Denna process 

innefattar dels ideologier som fokuserar på styrning, mätning och resultat. Men även direkta 

interventioner eller handlingar som möjliggör och bidrar till dessa ideologier (Westerberg, 2004). 

Dessa processer är inte alltid lätta att identifiera, men kan i retrospekt vara möjliga att se genom att 

exempelvis jämföra med den litteratur som finns på området (Hood & Peters, 2004). Alltså så menar 

vi inte att handläggarrobotar är likställt med NPM, utan är en ny företeelse som kan kopplas, 

möjliggöra och forma framtidens organisationer (jmf. Tranmüller & Lenk, 1996). Där NPMs idéer 

kan komma att få ett stort fotfäste, även inom de människobehandlande yrkena socialtjänsten 

representerar. Vilket också tycks vara det övergripande mål politiken har för den framtida offentliga 

förvaltningen (skr. 2017/18:47). 

3.9 Teori 2- Förändringens fyra rum 

Janssen (2005) skriver om förändringens fyra rum. Det är hans teori som beskriver att det är viktigt 

att veta och identifiera den fas som medarbetaren eller organisationen är i för att ett framgångsrikt 

förändringsarbete ska kunna bli möjligt (Ekblom, 2015). Teorin förklarar att förändringar ständigt 

kommer vara i olika faser som blir väsentliga att veta om för att en trygg, öppen och säker 

kommunikation med medarbetarna ska kunna vara möjlig (Ekblom, 2015).  
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Figur 1 illustrerar de fyra olika rummen som medarbetarna kan befinna sig i vid en 

förändringsprocess i en organisation. Samt dess flöde.  

 

Det första rummet är nöjdhet som medarbetaren ofta befinner sig i innan en förändring startat eller 

när en förändring har stannat av, saker som kännetecknar detta rum är att allt är bra och det finns 

inte några önskningar om att något ska förändras. Den anställde vet var den har sina arbetskollegor, 

den levererar på jobbet och känner att den trivs på jobbet men det finns en risk för stagnation 

(Janssen, 2005). Det andra rummet som är censur eller förnekelse innebär att en form av tomhet, 

irritation och inga tydliga känslor till förändringen finns hos medarbetaren. Frågan som 

medarbetaren ställer sig är varför ändra något som redan fungerar, och vill därför inte anpassa sig 

till förändringen utan vill jobba på som vanligt (Janssen, 2005). Detta för oss vidare till det tredje 

rummet som är förvirring och konflikt. Förvirringen kan orsaka att medarbetaren blir osäker på vad 

som är rätt för den själv, organisationen eller kollegorna, detta kan leda till att en självupptagenhet, 

ilska, konflikter eller rädsla skapas (Janssen, 2005). I all denna förvirring så finns det också 

framgång, medarbetaren vill hitta nya tankemönster för att hitta rätt arbetssätt (Janssen, 2005). 

Medarbetaren passerar dessa rum för att till slut komma till det sista rummet som är inspiration och 

förnyelse. Det är detta organisationen vill komma åt och vara kvar i där det är största chans till 

positiv handlingskraft, ett stadie som kan skapa förändring, viljan att påverka, öppenhet och 

gemenskap (Janssen, 2005). De gånger ett förändringsarbete misslyckas grundar det sig många 

gånger i att den som jobbar som förändringsledare inte tar medarbetarnas centrala roll i processen på 

allvar, utan de får för lite hänsyn när det gäller deras åsikter och upplevelser kring det nya 

arbetssättet. Implementeringen, genomförandet eller ett förändringsarbete som misslyckas kan skapa 

ett stort motstånd för förändringen från medarbetarna (Choi, 2011). För att kunna motverka detta så 

påpekar Granberg (2011) hur viktigt det är att få medarbetarna att känna sig värdefulla och 

uppskattade. Att tänka på allt detta blir väsentligt för att förändringsarbetet ska bli bra och att 

organisationen och dess medarbetare inte ska fastna i censur eller förvirring och på så sätt göra hela 

förändringsarbetet till en mycket lättare process.  

3.10 Teori 3 - Innovativt ledarskap 

Aasen & Amundsen (2013) beskriver det innovativa ledarskapet likt en drivande kraft till att 

utveckla verksamheters arbetssätt och således ha en godare chans att nå organisationens mål. Aasen 

& Amundsen (2013) menar att organisationsstrukturen samspelar med det innovativa ledarskapet 

genom att hämma eller gynna innovation, alltså utvecklandet av verksamheten och arbetsmetoder. 

Vidare beskriver Aasen & Amundsen (2013) att det är de platta organisationerna som gynnar 
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innovation, medan alldeles för stort fokus på specialiseringar i organisationer hämmar innovation 

och vägen till att utveckla verksamheten.  

 

Att vara en ledare i en innovativ organisation beskrivs enligt Tushman & O’Reilly (1996) ha 

flertalet svårigheter. De talar om yttre påfrestningar på de innovativa organisationerna där det krävs 

att ledaren har en fingertoppskänsla mellan att våga stå kvar vid sitt beslut eller att ta en risk, och 

där det finns vägskäl eller hinder även kunna vara flexibel och lyssna till medarbetares idéer. Från 

medarbetarnas idéer leder det oss till vikten av medarbetarinflytande under ett innovativt ledarskap 

och ledarens förmåga att leda en implementering. Organisationer i utveckling influeras till stor del 

utav sina medarbetare (Hunter & Cushenbery, 2011). Vidare ser Hunter & Cushenbery (2011) att 

det innovativa ledarskapet innefattar att uppmuntra till kreativitet genom att ledaren driver deras 

idéer och att en del av dem blir verklighet. För att ge ett exempel beskriver Hunter & Cushenbery 

(2011) ett scenario där en medarbetare får en “glödlampa” över huvudet likt en barnserie och att 

ledaren tar vid denna kreativa idé och driver den. 

 

Ahmed (1998) beskriver att den främsta faktorn för att nå en innovativ organisationskultur är att 

ledaren förespråkar ett klimat som främjar kreativitet och innovationer i alla nivåer utav hierarkin. 

Genom att en ledare är deltagande i det dagliga arbetet och visar upp sig, likt en förebild, främjar 

denne för en innovativ kultur (Kanter, 1983). 

 

För att knyta ihop detta delkapitel visar forskning och litteratur att det innovativa ledarskapet 

kännetecknas av att ledaren bjuder in till ett kreativt klimat (Ahmed, 1998), är närvarande i det 

dagliga arbetet (Kanter, 1983) och besitter egenskaper som flexibilitet, lyhördhet samt att besitta en 

fingertoppskänsla i processer (Tushman & O’Reilly, 1996). 

 

4. Metod 

Under metodkapitlet kommer vi att redogöra för valda avgränsningar i vår studie och förklara hur 

vår analys har genomförts. Vår studie har en kvalitativ ansats där vi undersöker olika ledares 

upplevelse kring handläggarrobotar inom försörjningsstöd och vilka förändringar det medför ur ett 

organisatoriskt perspektiv i en kommun i Sverige. Samt hur ledarskapet för en sådan organisation 

kan se ut.  

 

Forskningsfrågorna som stiftats syftar åt två skilda områden - arbetsmiljön, vilket här innefattar 

både arbetsmiljön för socialsekreterare och ledare. Samt ledarens roll vid implementeringen. I dessa 

två frågor finns ett övergripande och gemensamt tema, nämligen det organisatoriska perspektivet. 

Studiens två frågor har under studiens gång bearbetats parallellt och har behandlats som två 

delstudier, som sedan knytits samman i ett gemensamt resultat. Dess övergripande design, urval, 

metod och analys presenteras i detta kapitel. Metodvalet resulterade i en gruppintervju á 1,5 timme 
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med två ledare inom försörjningsstöd i en och samma kommun. Detta material transkriberades och 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

4.1 Forskningsdesign 

Studien har en genomgående kvalitativ design, med vilket vi menar att studiens huvudsakliga fokus 

och mål är att samla in och bearbeta data som är svår att beräkna och mäta genom kvantitativa 

variabler, så som exempelvis skalor, grafer eller beräkningar. Studien syftar istället till att fånga 

komplexa värderingar som vilar på informanternas egen uppfattning om deras sociala verklighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009), något vi genom denna studie försöker sätta ord och generera 

beskrivande modeller på. Detta är också mer förenligt med de forskningsfrågor som har valts. 

Gällande datainsamlingsmetod så har intervjustudie valts som övergripande metod, detta då vi 

ämnar att djupdyka i ledarens värderingar om förändringar. En intervjustudie tror vi är den metod 

som kan generera mest användbar data då den ämnar att undersöka om en viss grupps värderingar, 

upplevelser eller tankar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.2 Urval - En studie tar form 

Från första början var syftet med studien att undersöka hur implementeringen av handläggarrobotar 

inom försörjningsstöd har påverkat arbetsmiljön och hur ledarskapet har sett ut på dessa 

arbetsplatser ur första linjens chefers perspektiv. Eftersom det inte fanns någon sammantagen 

information om vilka kommuner som hade valt att börja att implementera handläggarrobotar så fick 

vi börja med att ta reda på vilka dessa var. För att ta reda på vilka kommuner som var relevanta så 

kontaktades SKL. Detta med förhoppningen att de skulle kunna ge oss exempel på vilka kommuner 

som har börjat använda sig av handläggarrobotar. SKL gav oss ingen information. Då SKL ej gav 

oss svar söktes informanter vidare via media. Trelleborg var den första kommunen att implementera 

handläggarrobotar, så den var lätt att identifiera och använda som utgångspunkt. Artiklar söktes 

genom sökmotorn Google med ord såsom “trelleborgsmodellen”, “handläggarrobot” 

“försörjningsstöd” och så vidare. Detta resulterade i en rad olika lokala och nationella nyhetsartiklar 

som fick ligga till grund för identifierandet av olika kommuner. Genom en artikel (Hellerud, 2018) 

fick vi reda på några kommuner som redan hade implementerat handläggarrobotar, samt några som 

var på väg att göra det. 

 

Vi mailade till sexton kommuner där vi berättade om syftet med studien samt bifogade vårt 

“informantbrev” (Se bilaga 1). Vi bad att om att få prata med första linjens chef angående en möjlig 

intervju. Anledningen till att vi hörde av oss till kommuner som är inne i processen att implementera 

handläggarrobotar inom försörjningsstöd var för att kunna få ett perspektiv på fenomenet innan och 

under införandet.  

 

På grund av den bristande information om kommuner som har infört handläggarrobotar eller är i 

implementeringsprocessen av det, så frågade vi en av de kommuner som vi kommit kontakt med 
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som jobbade som förändringsledare i den kommunen om hen hade mer information om vilka 

kommuner som börjat använda sig av handläggarrobotar inom försörjningsstöd. Vi angav även vilka 

kommuner vi visste hade infört det i organisationen och bad denne komplettera med kommuner vi 

missat, vi försökte med andra ord göra ett snöbollsurval (Bryman, 2011). Vi fick svaret att vår lista 

på kommuner var komplett såvitt hen visste, vilket säkerställer att vi gjort det vi kan för att få tag på 

kommuner som är relevanta för vår studie. 

 

De flesta kommuner som hörde av sig svarade att de inte kunde vara med i studien på grund av olika 

anledningar. Fyra kommuner hade inte påbörjat arbetet med handläggarrobotar än utan var 

fortfarande i implementeringsprocessen, två kommuner valde att tacka nej då de inte hade tid för att 

ställa upp på en intervju. sju av kommunerna hade ej börjat implementera, och valde därför att tacka 

nej till att medverka i studien. Resterande kommuner svarade inte alls, förutom en av de 16 

kommunerna som återkopplade och var villig att ställa upp på en intervju. De föreslog att vi inte 

bara skulle intervjua den som jobbade som första linjens chef, utan även en till som hade en 

ledarposition, hen jobbade som arbetsledare och kundkoordinator på enheten. Vår första tanke var 

att bara intervjua första linjens chef då vi tyckte det passade bäst för vårt syfte, men eftersom 

intervjupersonerna de föreslog båda hade en form av ledarroll tyckte vi det passade till vår studie då 

vi får ett bredare perspektiv på ledarskapet när det gäller implementeringen av handläggarrobotar. 

Utifrån frågeställningarna så anser vi att de två olika personerna som vi har intervjuat hade mycket 

relevant att säga om både implementeringen, arbetsmiljön och ledarskapet. Ledarskap är ett väldigt 

brett begrepp och behöver inte begränsas till just benämningen chef. Vi tror att de kan bidra med 

nyanserade material och perspektiv som kommer stärka studiens validitet (Backman, 2008). Då vårt 

urval baseras på informanter rekommenderade av en annan informant är det alltså att ses som ett 

snöbollsurval (Bryman, 2011). Vår önskan var att ha enskilda intervjuer med dessa två, detta för att 

särskilja deras individuella perspektiv på arbetsmiljön och förhindra att en individ får föra talan för 

hela gruppen (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock så ville ej informanterna delta i detta, utan var mer 

intresserade av att ha en fokusgruppsintervju. Då det var svårt att finna deltagande informanter till 

studien, så anpassade vi oss efter deras önskemål. Vi ser dock inte detta som ett problem, utan tror 

att en fokusintervju rimmade bra med vår undersökning och var behjälplig till vår analys, men detta 

är en diskussion för kapitlet om metoddiskussion.  

4.3 Empiriinsamling - Artiklar  

I studiens första skede samlades artiklar på området in genom databasen google scholar. Den första 

sökningen innefattade sökorden “handläggarrobot* ekonomiskt bistånd* ledarskap* RPA* 

economic support* leadership*” denna första sökning genererade endast en relevant studentuppsats 

daterad 2018 (se Lindberg & Andersson, 2018) och i övrigt inget relevant material. Vid nästa 

sökning användes sökord som “digitalisering*, ekonomiskt bistånd*, ledarskap* RPA* economic 

support* leadership* digitalisation*”. Detta resulterade i en kunskapsöversikt daterad 2017 

(Svensson & Larsson, 2017) på ämnet, samt en avhandling som avgränsade till området. 

Kunskapsöversikten fick ligga till grund för den vidare sökningen av material. Då forskningen tycks 



23 
 

vara minimal så valde vi att söka vidare på digitaliseringen inom media och politiken genom t.ex. 

sökmotorn Google. Forskningsartiklar söktes parallellt och breddades då till att beröra 

omorganiseringar av det sociala arbetet ur ett ledarskapsperspektiv. Detta då forskningen kring 

digitaliseringen i socialt arbete var så pass snål. Sökord som “ledarskap* omorganisering* 

leadership* reorganisation*” användes då. Detta genererade ett bredare resultat om ca 1 000 artiklar. 

Ur dessa gjordes ett urval med fokus på att artiklarna skulle passa en svensk organisering, inte vara 

utdaterade och där de kunde anses relevant inom det sociala arbetets organisering. Resultatet blev 

ett urval om totalt 30 källor bestående av artiklar, studentuppsatser och kapitel i antologier som 

ligger till grund för studiens kunskapsöversikt. I nästa kapitel presenteras den andra delen av vår 

empiriinsamling. Den empiri som samlades in genom en kvalitativ intervju med relevanta 

informanter.  

4.4 Empiriinsamling - Intervju 

Den här studien har ämnat åt att samla in upplevelser, värderingar och tankar från ledare angående 

ledarrollen och arbetsmiljön. En rad olika alternativ till insamlingsmetod har övervägts av oss. 

Tillslut beslutade vi oss för att använda oss av gruppintervju som metod, då denna metod tycktes 

bäst kunna fånga in den information vi sökte (Kvale & Brinkmann, 2009). Det var också den metod 

som var mest genomförbar, som diskuterats i urvalskapitlet. Vår gruppintervju fick en 

semistrukturerad design för att ge oss möjligheten att vara flexibla under intervjun och möjligheten 

till att utveckla svar som delgavs till oss, detta kunde även försäkra oss om att vi fångade in det data 

vi faktiskt sökte, det var alltså ett verktyg för att försäkra studiens validitet (Trost, 2010). 

Semistrukturerade intervjuer ger samtalsledaren en chans att utifrån sin intervjuguide ställa frågorna 

i olika ordning och kan således rikta in sig på svar och ämnen som verkar vara intressanta för den 

som intervjuar, en semistrukturerad intervju ger oss också möjligheten att vara flexibla i 

intervjusammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjuguiden utformades utifrån dessa 6 områden: Ledarrollen, arbetsmiljön, organisationen, 

utveckling/framtid, klienter, och handläggarrobotar. Inom varje område valde vi att utforma ett par 

frågor utifrån studiens frågeställningar. Innan vi gick in på de områden vi utformat för 

gruppintervjun så hade vi förberett en inledning där meningen var att lättsamt starta samtalet och få 

fram information om intervjupersonerna och implementeringen av handläggarrobotarna. Syftet med 

detta var att dels ge oss en uppfattning om de vi intervjuade och värma upp samtalet (Trost, 2010). 

Området ledarrollen kändes naturligt då vi ville undersöka hur ledarrollen har påverkat 

implementeringen av handläggarrobotar. Eftersom vi, med en av frågeställningarna, ämnar att 

undersöka arbetsmiljön tilldelades detta område en del i intervjuguiden. Även det faktum att första 

linjens chef kan vara den som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön gjorde det rimligt att ha med det i 

intervjun. Vi ville även gå djupare och undersöka hur organisationen hade påverkats av denna 

implementering och vad första linjens chef och arbetsledaren hade att säga om det, därför valde vi 

att ha organisationen som ett område i intervjuguiden. Vidare valde vi att utforma ett område som 

fick namnet utveckling/framtid, från detta område ville vi få med oss information som kan bidra till 
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andra kommuners implementering samt bana väg för att utveckla dessa handläggarrobotar i ett 

framtidsperspektiv. Vilket för oss vidare på nästa område som är just handläggarrobotar, då studien 

grundar sig på detta fenomen ville vi ställa frågor kring detta område. Då robotarna kan ha olika 

funktion var det av värde att förstå precis hur deras fungerade, och varför de valt att den skulle 

fungera så. Sista området, klienter valde vi för att arbetet med klienter är en central del i 

socialsekreterarens arbete (Meeuwisse & Swärd, 2016). Vidare var det också intressant att ha med 

detta som ett område för att ta reda på vilket generellt klientel kommunen har och hur många som 

var långtidssökande för att kunna identifiera vilka utmaningar socialsekreterarna ställs inför i 

kommunen. 

 

Dessa områden diskuterades och fördelades innan för att skapa en struktur i intervjun och för att 

försäkra oss om att vi faktiskt fick svar på de områden vi ville ha svar på, alltså för att säkra datats 

reliabilitet (Bryman, 2011).  

4.5 Analysmetod 

I vår datainsamling har vi insamlat information från två skilda ledare i en kommun om 

implementeringen av handläggarrobotar och hur denna påverkat deras arbetsmiljö och den ledande 

rollen. Analysen i sig har syftat till att undersöka de subjektiva erfarenheterna hos informanterna. I 

analysen har dessa erfarenheter summerats, grupperats och systematiseras till övergripande 

holistiska helheter och mönster. Detta görs via en innehållsanalys. Studiens syfte, frågeställningar 

och allmänna struktur bygger dock i grunden på djupgående datamaterial från få informanter ämnat 

för att fånga upplevelser av arbetsmiljön och ledarrollen. Då upplevelser är i fokus kan denna ses 

som en kvalitativ ansats (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Då studien ämnar att undersöka två skilda fenomen så har det data som samlats in genom 

fokusgruppsintervjun transkriberats i sin helhet ordagrant. För att säkerställa att inget missats i 

transkriberingen av materialet kontrollerades transkriberingen mot de inspelade materialet av alla 

personer i studiegruppen. Ur materialet lyfts gemensamt segment som fångar essensen i sagda 

helhet. Detta för att skapa en struktur i det data som framkommit. Analysen gjordes för att få fram 

de centrala teman som påverkat hur handläggarrobotens implementering har påverkat 

verksamhetens arbetsmiljö, samt hur ledarskapet påverkat implementeringen. Ur transkriberingen så 

kunde 53 koder tas fram (se bilaga 3). Dessa lades sedan samman och fick vara grunden för 19 

kategorier. Dessa 19 kategorier sorterades därefter in i två huvudteman som speglade de områden 

våra frågeställningar utgick från, nämligen “arbetsmiljö” och “ledaren”.  

4.6 Etiska överväganden 

I denna uppsats har två ledare från en kommun som jobbar på försörjningsstöd intervjuats om hur 

deras ledarskap har påverkat implementeringen av handläggarrobotar och hur det i sin tur har 

påverkat arbetsmiljön på den arbetsplatsen. Vi har valt att anonymisera våra informanter så att vi 
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försäkrar att de inte kan ta skada av vår studies resultat. Eftersom information och åsikter om deras 

kommuns arbetssätt, deras verksamhet och dem som ledare har inhämtats kan det bli problematiskt 

om denna information kan kopplas till dem. För att säkerställa att ingen av våra informanter ska 

kunna ta skada för att de deltagit i vår studie har vi följt Vetenskapsrådets etiska huvudkrav för 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (2017). De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Redan innan 

intervjun så blev de två intervjupersonerna informerade om studiens syfte och omfång både i ett 

informantbrev (se bilaga 1) som skickades till dem samt innan intervjun startade, detta för att få 

samtycke av informanterna att delta i studien. Båda informanterna fick också veta att de när som 

helst under intervjun fick avbryta eller välja att inte svara på någon fråga för att samtyckeskravet 

skulle säkerställas. Informanterna blev försäkrade att det intervjumaterial som insamlades kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer få tag i det. Vi frågade även om vi fick spela in intervjun och 

berättade att när studien var klar skulle inspelningen förstöras för att stärka konfidentialiteten. I 

enlighet med nyttjandekravet så försäkrades även informanterna att materialet endast skulle 

användas för studiens syfte. 

5. Resultat & Analys 

I detta kapitel kommer insamlad empiri från fokusgruppsintervjun presenteras. Denna empiri 

presenteras genom analysens två övergripande teman genom två skilda kapitel och modeller. Dessa 

kapitel ämnar svara på studiens två olika frågeställningar. De nitton kategorier som tagits fram i 

analysen sorteras in under respektive tema. Dessa, och dess sammanhang presenteras som delkapitel 

av respektive kapitel. Respektive delkapitel kommer analyseras genom relevant teoribildning och 

kontextualiseras i relation till varandra.  

 

Informanterna i studien pekar på att implementeringen av handläggarroboten har varit ett 

omfattande projekt. 

 

“Alltså att börja med robot är ju häftigt men det är ett otroligt jobb, kartlägga processerna och ett 

normalt arbetsflöde”  

 

Detta tycks dock vara en process som har fått stort utrymme i verksamheten, enligt informanterna 

hanterar roboten majoriteten av beräkningarna för de klienter som finns inom försörjningsstöd i 

kommunen: 

 

“Ja men ju mer digitala ansökningar vi har ju mer kan roboten jobba. Roboten kan bara jobba i de 

ärendena som har digital ansökan, och vi har inte 100% digital ansökan. När vi gick in med digital 

ansökan i april 2017. Då kom vi upp i 65 eller 68% första månaden. [..] Men sen har vi inte kommit 

så mycket längre.“ 
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Att implementeringen av handläggarroboten inneburit en förändring för verksamheten, dess 

organisering och dess ledning framkommer i ovan citat. Men vad är faktorerna som påverkar 

arbetsmiljön och ledarrollen?  Detta kommer vi mer detaljerat att diskutera i kapitlets kommande 

delar 

5.1. Sammanfattning - Ledarrollen 

 
“Modell 1.1 - Förändringsresan” 

I modellen söker vi besvara hur ledarskapet har sett ut under implementeringen av 

handläggarrobotar. I denna modell finns 9 kategorier, fyra som är att ses som ledarens egenskaper: 

Flexibilitet, Driv/inspiration & mod och nära ledarskap. Dessa var egenskaper ledaren själv ansåg 

nödvändiga för förändringsresans lycka. De två som är de “nedre” påverkansfaktorerna, alltså 

påverkansfaktorer som kom från den egna gruppen, var exempelvis medarbetares åsikter och 

önskemål. Den “övre” påverkansfaktorn var organisationskultur. Värden som alltid fanns med i 

besluten och påverkade förändringsresan. Två kategorier som var “resultat” av förändringsresan. 

Dessa är att ledaren genom resan blev en förebild och uppnådde ett mål, eller en variant av målet 

som den satt upp i början. Och en summa av dessa, nämligen ledarskapet.  

 

Modellens flöde är att ses som en process, där den börjar med ledaren själv och dennes ledarroll och 

avslutas vid målbilden, modellen bör alltså läsas som en processkarta från vänster till höger. 

Rutornas storlek i modellen har inget med deras värde att göra, alla är lika viktiga!   
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5.1.1 Tema 1 - Ledaren 

De sju kategorier som sorterades under ledarskap var: Organisationskultur, förförståelse, mod, 

driv/inspiration, förebild, flexibilitet och målbild. Dessa sammanfogades med framgångsfaktorerna 

“samarbete”, “nära ledarskap” samt “medarbetarinflytande” och bildade denna modell: 

 
Modell 1.1 - Processkarta över ledarskapet och framgångsfaktorer vid implementeringen av 

handläggarrobotar på ekonomiskt bistånd i en kommun (“Förändringsresan”). 

 

Att förändringen hade påverkat verksamheten och de som jobbade där gick inte att ta miste på. Båda 

våra intervjupersoner, som hade olika former av ledarroller var överens om att implementeringen av 

handläggarrobotar var nödvändig i deras organisation: 

 

“Och vi förväntas klara den här ökningen på 50% [Medborgarantal] utan att stadshuset och 

medarbetarna växer. Så då förstår ni, vi får som fler kunder men ska göra samma jobb, och då 

måste vi hitta nya vägar. 

 

Informanterna menade att organisationen, utifrån sina utmaningar var tvungen att bli kreativ med 

sina sätt att hantera dessa utmaningar. Där teknisk innovation och kreativt arbete kan vara 

lösningsvägar, något som kan jämföras med det vissa kallar för en innovativ organisationskultur (se 

ex. Ahmed, 1998; Kanter, 1983). En närmare förklaring om vardera kategori och hur de hänger ihop 

kommer beskrivas i följande delkapitel.  

5.1.2 Förförståelse om handläggarrobotar 

Handläggarroboten kunde ses enligt informanterna som en ny väg att göra verksamheten mer 

effektiv utan att utöka arbetskraften, likt en idé sprungen ur NPM (se ex. Knutsson et.al, 2016; 

Tranmüller & Lenk, 1996). 
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“Den digitala medarbetaren gör det en superhandläggare gör, bara hundra gånger snabbare. “ 

 

Detta ledde till reaktioner hos medarbetarna enligt informanterna som trodde att roboten skulle ta 

deras jobb och att de därför inte skulle behövas i verksamheten: 

 

“Vissa var som sagt rädda för att förlora jobbet men vi förklarade tydligt VAD roboten skulle göra 

och inte ta deras arbete.” 

 

Informanterna menade att medarbetarna verkade ha en del förförståelse med sig kring 

handläggarrobotar:  

 

“I början precis vid införandet var många “hmm vad innebär det här, vart kommer det här leda” 

och man tänker väl att roboten ska ta över, det fanns såklart också.“ 

 

Då förförståelsen var återkommande valde vi att ha förförståelse som en av våra kategorier och en 

del av vår modell. Förförståelsen beskriver medarbetarnas bild av vad förändringen skulle innebära 

(Janssen, 2005), men precis som intervjupersonerna beskrev i citatet ovan så förklarade ledningen 

tydligt vad som skulle ske och att deras arbete inte skulle vara hotat. 

5.1.3 Driv/inspiration 

Utifrån den modell vi skapat så ser man att bredvid förförståelsen står driv/inspiration. Dessa ord 

var de första av ledarens egenskaper som enligt informanterna visade sig viktig i början av 

förändringsresan. Informanterna beskrev dem som centrala för att kunna leda verksamheten framåt i 

förändringen vilket kan kopplas till: 

 

“Om man ska gå in i en sån här process ska det finnas MOD och DRIV att inspirera och modet är 

att ta stegen och att stå kvar vid våra beslut.“ 

 

Det informanterna tycks peka på angående ledarrollen var i mångt och mycket att kunna leda sina 

medarbetare i en förändring som skulle påverka verksamheten (Aasen & Amundsen, 2013). Att vara 

inspirerande, att visa mod och vara en förebild var ord som beskrev dessa ledares egenskaper under 

denna förändring. 

5.1.4 Mod att förändra 

“Jag tänker att det är viktigt att oavsett om jag är enhetschef eller arbetsledare så är det en stor 

förändring. Att tordas stå kvar och tro på den plan man har. Men sen också att visa mod att kunna 

säga “okej vi skulle gå ditåt, men det kanske inte funkar, du står ju i vägen, jag kommer inte runt, vi 

får gå den här vägen istället” det är också mod.” 
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Ett ord som informanterna nämnde i detta citat var mod, modet att våga leda sina medarbetare mot 

förändringen och att ibland kanske ta andra vägar för att tillslut komma till det slutgiltiga målet 

menade de också var mod. Därför var just mod en ledaregenskap som de ansåg sig behöva en bit 

längre fram än driv/inspiration på förändringsresan. Vad som vidare blir intressant är att båda 

informanterna var mycket nöjda med den förändring som skett och att den resa de gjort hade gått 

relativt smärtfritt. Det vi kan dra ut från resultatet är att detta förhållningssätt till förändring i en 

verksamhet och till dess medarbetare verkar vara lyckosamt. Det är intressant att Tushman & 

O’Reilly (1996) pratar om detta när det gäller innovativt ledarskap och organisationer. De berättar 

att ledaren där måste ibland kunna ha en känsla att stå kvar vid sina beslut eller ta en risk när det 

kommer yttre påfrestningar. Det krävs ett mod att tro på sina beslut när det kommer problem på 

vägen, som våra informanter nämner i detta citat. 

5.1.5 Flexibilitet inför utmaningar 

I vår modell beskriver vi att under inspiration/driv står flexibilitet. Anledningen till det är att under 

hela “förändringsresan” krävdes det flexibilitet som en ledaregenskap. Flexibilitet och de ovan 

nämnda kategorierna går parallellt med varandra i modellen. Det handlar enligt informanterna 

många gånger om att i sitt ledarskap vara flexibel och lyssna på sina medarbetare och vara öppen för 

nya förslag, därav så finns en pil som visar att flexibilitet påverkas av kategorin nära ledarskapet. 

Detta kan kopplas till det Granberg (2011) säger om förändringens fyra rum och hur viktigt det är 

att få medarbetarna att känna sig viktiga och uppskattade för att en förändring ska kunna gå smidigt. 

Det blir även intressant att prata om innovativt ledarskap då Tushman & O’Reilly (1996) skriver att 

en ledare behöver ha en fingertoppskänsla mellan att våga stå kvar vid sitt beslut eller ta risker och 

att när det dyker upp hinder våga lyssna på sina medarbetares idéer: 

 

“Vi ville ha en väg in. och det fanns en väldigt tydlig färdriktning och plan att medarbetarna och 

socialsekreterarna eller handläggarna skulle jobba med helheten. Men sen ändrades det, för det 

ville inte båda medarbetargrupperna helt enkelt. Vi skulle slå ihop det till en roll men då behöll man 

att det var två olika roller.” 

5.1.6 Medarbetarinflytande & Nära ledarskap 

Den första av påverkansfaktorerna vi vill diskutera är den “undre” påverkansfaktorer, den del av 

modellen som är kategorin medarbetarinflytande. Som ovan citat nämner så ser man att 

medarbetarna hade en stor del i denna förändring. Detta är en viktig del av ledarskapet och en viktig 

del av vår modell. 

 

“Och ofta är ledningen före och det är det många ledare gör fel, för de har mål på vart man vill 

komma, man behöver kanske fundera på det lite, och sen när man vet att saker kommer fungera så 

kör man bara på utan att få med medarbetare.” 
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I citatet tar Informanterna upp hur viktigt de tyckte att det var med ett ledarskap som involverade 

medarbetarna och som gjorde att ledarna förstod vad som hände i verksamheten. Vi valde att tolka 

detta som ett “nära ledarskap” och därför fick det vara en kategori i vår modell. Tydligt var att det 

nära ledarskapet hade varit en central del till varför förändringen gått så bra för verksamheten. 

Kanter (1983) skriver att en av de viktigaste delarna för att få en innovativ kultur är att ledaren visar 

sig i verksamheten och deltar i det dagliga arbetet likt en förebild: 

 

“Det är viktigt att ledarna är nära så de vet vad vi sysslar med” 

 

Informanterna sa att det var viktigt med samarbete mellan ledarna och medarbetarna. Under 

intervjun fick vi flera gånger höra hur medarbetarna kommit med förslag på hur man skulle kunna 

göra under denna förändring. Ledarna hade även alltid haft en öppen kommunikation och berättade 

redan från början vad som skulle ske i implementeringen.  

5.1.7 Samarbetet mellan ledare och medarbetare 

Det räckte dock inte endast med att ledaren var närvarande bland medarbetaren, Informanterna 

tyckte att det även krävdes en tydlig dialog och ett samarbete som gjorde att förändringen i 

verksamheten gick smidigt enligt våra informanter. 

 

“om vi nu frigör din tid, vad ska den gå till”. Och där var ju gruppen mer involverad, vi alla var 

involverade och tänkte “okej vad vill vi göra mer av, det här vill vi göra mer av är det okej?” det 

var som en dialog” 

 

Under intervjun så påpekade våra informanter gång på gång hur viktigt det är att i ett ledarskap 

involvera sina medarbetare och använda dem och deras kunskap till hjälp (Hunter & Cushenbery, 

2011). En annan form av samarbete som i materialet framkom som central för huruvida ledarskapet 

skulle lyckas, var samarbetet mellan kommunen och andra externa aktörer. Detta gav ledaren en 

möjlighet till dialog med andra kommuner i samma sits, diskutera utmaningar, alternativa vägar och 

söka stöd i vissa frågor. En nyckelegenskap för att projektet skulle fullföljas med den kvalité de 

fick, enligt en informant.  

5.1.8 Förebild för kommuner och medarbetare 

En av de första “utfallen” som syntes på ledaren av implementeringen var att den nu blev en 

förebild det vill säga en av de saker som var att ledaren nu hade fått en form av roll som förebild för 

omgivande kommuner och sina medarbetare: 

 

“[...] och när andra kommuner med oss frågar dem “vad säger medarbetarna? hur fungerar det 

här? har fusket öka?” och nej, det har inte ökat, det funkar alldeles utmärkt” 
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Under intervjun framkom det att informanterna tyckte att det var viktigt att vara en förebild och att 

våga tro på det man är på väg emot. Att få med sig alla trots att det kanske är en tuff uppgift eller att 

det finns dem som tvivlar så var det viktigt att ledaren fortfarande trodde på det (se 5.1.3). Att vara 

en förebild verkade vara en av de viktigaste uppgifterna som ledarna hade under denna förändring, 

därför valde vi att ha just förebild som en av våra kategorier. Kanter (1983) menar att för att uppnå 

en kultur som är innovativ så måste ledaren vara en förebild. Genom att delta i det dagliga arbetet 

och visa upp sig i verksamheten blir ledaren en förebild. Detta kan kopplas till detta citat då 

intervjupersonerna berättade hur viktigt det var att vara en förebild och få med sig medarbetarna på 

resan, trots att det kan vara svårt och att det skapas tvivel. Men då är det som Kanter (1983) säger att 

ledaren behöver visa sig och delta i det dagliga arbetet för att få med sig medarbetarna. 

 

“Men så är det med ledarskap, att man hela tiden måste anpassa verksamheten.” 

5.1.9 Målbild 

Näst längst till höger i modellen, och sist i “förändringsresan” har vi placerat kategorin målbild. 

Denna kategori innefattar de mål som ledaren hade för verksamheten och implementeringen. 

Målbilden placeras i slutet av förändringsresan av just den anledningen, att dessa mål fick vara som 

vägvisare för vart verksamheten skulle. Målbilden innehåller därför inte nödvändigtvis ett mål, utan 

kan vara en rad olika delmål under förändringsresans gång, som exemplifieras genom följande citat: 

 

“Men går vi tillbaka till den digitala ansökan så började vi 1a april 2017. och redan då kände vi att 

nästa steg var att robotisera.”  

 

“I dagsläget ser det ut så, men vi hade först tänkt att hela processen skulle bli automatiserad, men 

inte just nu.” 

 

I omorganiseringar så är det viktigt att det finns en tydlig målbild att sträva mot. Utan en målbild 

finns risken att de verksamma i organisationen aldrig riktigt kommer fram till en position där de kan 

känna sig lugna eller nöjda i sin roll. Så målbilden ska förstås som en drivande del för att 

medarbetare ska kunna navigera sig genom förändringens fyra rum (Janssen, 2005).  

5.1.10 Organisationskultur 

Den övre påverkansfaktorn på hur ledarskapet fungerade i organisationen var organisationskultur. 

Denna kategori fick agera som paraply över vår modell då denna innefattar organisationens 

människosyn och värderingar. Vidare ser vi att organisationskulturen ger en direkt påverkan på 

arbetet och agerar således som en kompass för hur arbetet skall utföras inom ekonomiskt bistånd i 

den kommunen (Aasen & Amundsen, 2013). 

 

“Vi tror också mycket på människans egen drivkraft, och det genomsyrar i allra högsta grad vårt 

arbete med ekonomiskt bistånd” 
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“Vi har ju förtroende och respekt och tillit till att individer vill och kan själva” 

 

De två ovan valda citat beskriver informanternas tro till människans egna drivkraft. Vidare tog 

informanterna upp citat som visade på värderingar såsom respekt, tillit och förtroende upp. Dessa 

speglar i allra största grad hur utförandet influeras av organisationskulturen. Det visar tydliga 

kopplingar mellan kundernas valfrihet och organisationens tillit till människan och dess vilja att leva 

ett liv utan försörjningsstöd. En observation som kan göras här är den att de värden som 

exemplifierar organisationskulturen, valfrihet, kundval, tillit, effektivitet är typiska värden som även 

återhittas i tankar som ingår i NPM (Lindgren, 2014). 

5.1.11 Ledarskap som övergripande tema 

Alla de kategorier som presenterats under detta delkapitel sorteras in i det övergripande temat 

ledarskap. Denna placerades därav sist till höger i modellen. Det vi vill visa är kopplingen mellan de 

olika delarna i processen som i sin tur har en direkt inverkan på hur ledarskapet kommer se ut. Delar 

som förförståelse, målbild, nära ledarskap och medarbetarinflytande målas upp som faktorer till hur 

en ledare i sin roll behöver förhålla sig till värderingar. Medan driv, inspiration, mod och flexibilitet 

i denna process varit essentiella egenskaper för att nå verksamhetens målbild. Det vill säga att 

Ledarskapets roll och funktion i denna organisations bygger på hur ovan kategorier har beskrivits av 

informanten. Exempelvis har ledaren en roll som kännetecknas som en förebild (se 5.1.7). Har 

funktionen som drivande och inspirerande beslutsfattande i organisationen (se 5.1.2). Dessa 

kategorier är alltså alla delar av det som kort kännetecknar och är summan av ledarskapet i 

organisationen.  

 

Vid början av “förändringsresan“ så kommer ledarens egna och medarbetarnas förförståelse in, 

något ledaren behöver hantera. Detta sker genom de fyra egenskaper ledaren besatt i vårt fall: mod, 

driv, flexibilitet och ett nära ledarskap (se ex. Tushman & O’Reilly, 1996; Hunter & Cushenbery, 

2011). Dessa fyra egenskaper behövdes under själva förändringsprocessen för att nå målbilden (se 

ex. Aasen & Amundsen, 2013; Ahmed, 1998; Kanter, 1983).  Men runt ledarens förändringsresa 

finns en rad faktorer som även dessa påverkar ledarskapet (Tushman & O’Reilly, 1996). Ett 

exempel är organisationskulturen och yttre påfrestningar. Sist har vi summan av hela 

“förändringsresan”, vilket vi benämner ledarskap, som också är likställt med det ledarskap som 

presenterats i modell 1.2 - Hierarkiska processkartan. Som svar på frågan hur ledarskapet kan se ut i 

en sådan organisation som implementerar handläggarrobotar har vi genom våran modell sett ett 

ledarskap som har en klar målbild med digitaliseringen, som bär ett driv, mod, nära ledarskap och 

flexibilitet för att nå detta mål (se ex. Aasen & Amundsen, 2013; Tushman & O’Reilly, 1996; 

Ahmed, 1998; Kanter, 1986). Samtidigt påverkas ledarrollen utav organisationskulturen samt 

medarbetarnas vilja och önskemål (Hunter & Cushenbery, 2011). Målbilden är snarare en vägvisare, 

och inte något som absolut måste uppnås i sin nuvarande form. Längs denna väg blir även ledaren 
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en förebild för andra kommuner att titta på för en implementering av handläggarrobotar inom sin 

verksamhet, denne får därför en representativ roll för konceptet.  

5.2 Sammanfattning - Arbetsmiljön 

 
Modell 1.2 - Hierarkisk processkarta över hur handläggarrobotar påverkar den professionella 

arbetsmiljön.  

 

I frågeställning två frågar vi oss hur påverkar implementeringen av handläggarrobotar den 

professionella arbetsmiljön. I modell 1.2 “Hierarkisk processkarta” har vi kunnat utläsa att den 

professionella arbetsmiljön har påverkats utav två nivåer. Och sedan gett ett resultat på ytterligare 

tre nivåer. Modellen heter hierarkisk processkarta av den anledningen att nivå 1 direkt påverkar de 

nivåer under den, nivå 2 påverkar de under den och så vidare. Kartans flöde bör därför läsas 

uppifrån och ner.  

5.2.1 Tema 2 - Arbetsmiljö 

De åtta kategorier som sorterades under arbetsmiljö var: Styrning, effektivitet, teknikens 

förutsättning, kontroll, objektivitet, uppgifters komplexitet, sociala relationer och nöjdhet. 

Dessa kategorier framkommer i materialet som faktorer och har påverkat arbetsmiljön på något vis 

under implementeringen och utfallet av att ha en handläggarrobot i sin organisation. Dessa 

kategorier såg vi kunde sorteras in i olika “nivåer” baserat på dess sammanhang och orsak. 

Exempelvis så fanns faktorer som var utom informanternas befogenheter att besluta över, dock hade 

i viss mån befogenheter att påverka. Dessa sorterades under kategorin “styrning” och innehöll 

företeelser så som den politiska styrningen som fanns i kommunen samt de juridiska ramarna. När 

alla kategorier och nivåer sammanfogats till en hierarkisk processkarta genererades följande modell: 

 
Modell 1.2 - Hierarkisk processkarta över implementeringsprocessen av en handläggarrobot med 

fokus på nya arbetsuppgifter och ny arbetsmiljö för socialsekreterare inom verksamheten.  
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Vardera nivå och hur de hör ihop kommer förklaras och diskuteras i följande delkapitel. 

5.2.2 Nivå 1 - Ledningens påverkan 

 
Under nivå 1 finner vi kategorierna styrning och ledarskap. Dessa innefattar det som är att anse som 

“ramarna” för hur resten av implementeringsprocessen och arbetet kommer att se ut (Wolmesjö, 

2005). De juridiska och politiska gränserna kan innebära till exempel en avsaknad av resurser, att 

myndighetsbegreppet förhindrar att datorer skriver på och liknande. Något som informanterna 

pekade på som en betydande faktor:  

 

“Ja det är isåfall om lagen förändras som jag sa förut. Om hela delen kan automatiseras. Utöver 

det ser jag inget som roboten skulle kunna göra mer i dagsläget”  

Under styrning så placeras ledarskapet. Detta innefattar i vårt fall första linjens chef, vilket i den 

valda kommunen var en individ med mycket mandat över verksamheten enligt informanterna:  

 

“sen har enhetscheferna väldigt mycket mandat. Och det hänger också ihop med [Kommunens] 

styrmodell, att beslut tas på lägsta effektiva nivå.” 

 

Ledarskapets påverkan på implementeringen och arbetsmiljön har diskuterats och är det tema som 

presenterades i föregående delkapitel (se modell 1.1 “förändringsresan”). Vi vill även här peka på 

den tidigare beskrivna mittenposition första linjens chefer befinner sig i som en förklaring till att 

ledarskap placeras där det gör i vår modell (Wolmesjö, 2005). 

5.2.3 Nivå 2 - Filtrering via förutsättningar och komplexitet 

 
Ledarskapet för oss till nästa nivå. Denna nivå innefattar två kategorier - “Teknikens 

förutsättningar” och “uppgifters komplexitet”. Handläggarroboten som företeelse är idag relativt ny, 

och är inte på en nivå där den kan utföra komplexa uppgifter, som en informant sa:  

 

“Det är inte en AI, det är inte en artificiell intelligens som kan tänka själv, utan den gör det vi har 

sagt åt den att göra.” 

 

Med detta menade dem att vissa uppgifter inte kunde utföras av handläggarroboten, vilket ledde till 

att detta var uppgifter som fortsatt låg hos socialsekreterarna och detta sorteras under kategorin 
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teknikens förutsättningar. Den andra kategorin som var relaterat till nivå 2 var “uppgifters 

komplexitet”. Denna kategori hänger ihop med teknikens förutsättningar och är beroende av den 

(Andersson & Lindberg, 2018). Genom att handläggarroboten enligt informanterna gav en möjlighet 

att frigöra tid för socialsekreterarna hade de möjlighet att fokusera på andra, eller mer komplexa 

uppgifter som de tidigare ej haft utrymme att lägga så mycket fokus på: 

 

“[..]och roboten frigör tid så att människan kan bemöta mer människor och göra 

biståndsbedömningar som roboten inte kan göra”  

 

Av denna anledning så kan vi tolka det som att socialsekreteraren och roboten har ett dialektiskt 

förhållande, Informanterna berättade att när roboten slutar fungera så måste socialsekreterarna ta 

över dess uppgifter:  

 

“Det var ju någon dag när det var en uppdatering i roboten. så det blev en manuell [ansökan] av de 

digitala” 

 

Samtidigt så om tekniken utvecklas och blir mer kapabel så kan socialsekreterarna fokusera på 

andra uppgifter som ligger utanför teknikens gränser, ett sådant exempel som informanterna 

spekulerade på var huruvida roboten i framtiden skulle hantera utbetalningar:  

 

“Så det är handläggaren som fortfarande gör en utbetalning i dagsläget.“ 

 

Av denna anledning har denna nivå kommit att kallas för “filter”. Då det är genom denna nivå 

arbetsuppgifter filtreras och sorteras till nästa nivå.  

5.2.4 Nivå 3 - Funktion i organisationen 

 
Under nivå 3 - funktion sorteras de två “funktioner” som kan utföra arbetsuppgifterna som sorterats 

i nivå 2. Detta skulle kunna vara uppgifter som biståndsbedömning och klientmöten. Anledningen 

till att roboten och socialsekreteraren här är på samma nivå är att det var så informanterna själva 

beskrev relationen robot - socialsekreterare:  

  

“Så att det är väl mer som att granska en kollega som saknar delegation.”   
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5.2.5 Nivå 4 - Utfallet av de olika arbetsleden 

 
Efter att arbetsuppgifter stiftats och delegerats i nivå 1, filtrerats i nivå 2 och tilldelats respektive 

funktion i nivå 3 så kommer vi nu till nivå 4 och själva utförandet av arbetsuppgifterna. Här har vi 

identifierat konkreta utfall och nya arbetsuppgifter som dels roboten, men även socialsekreterarna 

hanterar. Robotens arbete och det den hanterar ämnar i vår analys främst åt två utfall: ett effektivt, 

samt ett objektivt arbete. När vi frågade informanterna vad som skiljde roboten och 

socialsekreterarnas arbete var det främst dessa punkter som poängterades:  

 

“Den kan aldrig anklagas för att vara rasistisk eller homofob” 

 

“Jag kan ju säga till 10 medarbetare och få 10 olika utfall.” 

 

“Den digitala medarbetaren gör det en superhandläggare gör, bara hundra gånger snabbare. Y är 

är super, hon är den snabbaste vi har. Så att det roboten gör är det Y gör, bara mycket snabbare.” 

 

Så att roboten hanterade det den gjorde, främst beräkningar, resulterade i att den delen blev mer 

effektiv och mer objektiv menade dem. Vilket innebar att dessa blev två kategorier i vår analys. När 

det kommer till socialsekreteraren innebar frigörandet av tid att denne fick ägna mer fokus till andra 

uppgifter, och då även välja saker som tidigare hade fått ligga till sidan på grund av tidsbrist:  

 

“Och där var ju gruppen mer involverad, vi alla var involverade och tänkte “okej vad vill vi göra 

mer av, det här vill vi göra mer av är det okej?” det var som en dialog”  

 

Då vissa uppgifter redan sorterades under funktionen handläggarrobot genom nivå två fanns vissa 

uteslutet, men en sak som roboten ej kunde göra var tydlig, nämligen sociala relationer. Detta blev 

socialsekreterarnas mer fokuserade uppgift enligt en informant: 

 

“men det människor är bättre på är att göra det roboten inte gör, alltså att möta människor” 

 

Det var tydligt att socialsekreterarna ville spendera mer tid till de sociala relationerna arbetet 

innebär, där formades en kategori och en central roll till just det: Sociala relationer. Det var också en 

viktig aspekt för att en informant skulle trivas med arbetet:  
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“Jag hade inte varit kvar om den mänskliga kontakten hade försvunnit.” 

 

En annan punkt som blev central i socialsekreterarnas arbete var granskningen av det arbete roboten 

hade gjort, för att återigen citera en informant:  

 

“Så att det är väl mer som att granska en kollega som saknar delegation.” 

 

Roboten har ej de juridiska mandat som stiftas genom nivå 1, och innehar därför ingen möjlighet att 

själv ta beslut. Detta innebar att socialsekreterarna alltid granskade de beräkningar och beslut som 

roboten hade lagt fram, då dessa var endast förslag på beslut och beräkning. Socialsekreteraren var 

alltså den som fortfarande var huvudsakligt ansvarig:  

 

“den tar sen fram förslag på beslut och ett pling kommer då till handläggaren och denna granskar 

då robotens arbete och vidare signerar och tar beslut eller ändrar besluten.” 

 

Från att tidigare arbetat med utförandet av faktiska beräkningar har socialsekreteraren snarare fått en 

roll som innefattar att granska och kontrollera vad roboten utför. Och sen ta det faktiskt, juridiska 

beslutet. Denna förskjutning av uppgifter som tidigare innefattade att utföra hela processen har nu 

förändrats till att vara en kontrollerande funktion inom verksamheten. Detta resulterade i att 

socialsekreterarnas primära uppgift blev kontroll av verksamheten, roboten och klienterna. Dessa 

två, Kontroll och “specialisering” är dock företeelser som skulle kunna ses ligga i linje med de idéer 

som förespråkats i den svenska varianten av NPM, allra främst då att individer (och i vårt fall, 

roboten) ska specialisera sig på de som de hanterar bäst, och vilket genererar ett effektivt resultat 

(Knutsson et al. 2016). 

5.2.6 Nivå 5 - Resultatet av handläggarrobotens implementering 

 
Den kategori som utrönas ur materialet är “nöjdhet”. Nivå fem beskriver den känsla informanterna 

hade av det flöde som gått genom de andra nivåerna. Att arbetsuppgifterna och processerna 

organiserats enligt denna modell har lett till en tydlig struktur, där alla medverkande - 

socialsekreterare, ledare och ledning vill och går åt samma håll. Funktionerna och dess uppgifter har 

i slutändan debatterats och lett till att personerna är nöjda med sina uppgifter, detta kan utläsas 

främst ur följande citat:  
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“och då hörde man [från socialsekreterarna] “åååh, måste man knappa in det här nu?” så de hade 

redan blivit bortskämda. Vana med den servicen. “ 

 

“[ En socialsekreterare] brukar lyfta det att det är kul att det traditionella socialtjänsten får gå i 

framkant. Det är inte vanligt om man ska raljera att det är socialtjänsten som brukar springa på de 

första puckarna. Det är kul tycker jag.” 

 

Janssen (2005) skriver om förändringens fyra rum och säger att en person i organisationen går 

igenom rummen censur och förvirring innan den tillslut kommer till rummet inspiration. I detta rum 

är det störst chans till att medarbetaren har en positiv handlingskraft som kan skapa förändring, en 

vilja att påverka och som gör att öppenhet och gemenskap i verksamheten skapas. Och att de efter 

det hamnar i rummet nöjdhet som är det första rummet, där de är tills nästa förändring sker. Det är 

den resan vi tänker att våra intervjupersoners verksamhet har gjort. Som redan nämnt var 

medarbetarna lite oroliga inför implementeringen av handläggarroboten, men efter att verksamheten 

implementerat och börjat använda sig av detta arbetssätt så blev medarbetarna nöjda och tyckte det 

var positivt med handläggarroboten.  

5.2.7 Sammanfattning – Hierarkisk processkarta.  

Den första nivån som påverkade den professionella arbetsmiljön var styrningen - vilket var den nivå 

som utformade målen samt vägarna att ta sig dit. I denna nivå innefattas de juridiska och politiska 

ramarna de som implementerade handläggarroboten var tvungen att förhålla sig till, denna nivå har 

vi tidigare argumenterat för att bära spår av tankar jämförda med NPM (jmf ex. Gruening, 2001). 

Här under i nivå 2 fanns de sociala och tekniska gränserna, vilket även de styrde vilka konkreta 

uppgifter handläggarroboten kunde ta över. Detta resulterade i att uppgifter fördelas på två olika 

funktioner i nivå 3, arbetsmiljön för socialsekreterare påverkades alltså genom att vissa uppgifter 

och områden delegerades bort till roboten, större fokus fick läggas på vissa andra delar, detta 

resulterade i nivå 4. Där effekten blev ett utfall med mer effektiva och objektiva handläggningar, 

medan socialsekreterarna kontrollerade dessa handläggningar samt ägnade sitt fokus att 

vidareutveckla och arbeta med sociala frågor, det vill säga en specialisering av sina uppgifter (Jmf. 

Lindgren, 2014). Vilket gav ett resultat av nöjda handläggare, nöjda ledare och en nöjd ledning som 

presenterades i nivå 5. Alltså ett mått på vad vissa skulle kunna se som lyckad omorganisering 

(Janssen, 2005). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka olika ledares upplevelse kring handläggarrobotar och vilka 

förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv. Samt hur ledarskapet för en sådan 

organisation påverkar implementeringen. Genom dessa två frågeställningar har vi ämnat söka svar 

på det: 1. Vad har ledarna haft för roll och funktion under implementeringen av handläggarrobotar? 

2. Hur påverkar implementeringen av handläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? 
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Frågeställningarna har besvarats genom materialet från en gruppintervju med två ledare i en 

kommun som har implementerat handläggarrobotar i sin enhet för försörjningsstöd. Ur analysen 

framkom 53 koder, och ur dessa framkom 19 kategorier som sorterades in i två olika teman som 

ämnar söka svar på våra två frågeställningar, dessa modeller har behandlats parallellt. Men kommer 

i detta stycke knytas samman.  

5.3.1 Sammanfattning - Ledaren och arbetsmiljön 

 
Modell 1.1 - Förändringsresan  Modell 1.2 - Hierarkisk processkarta 

 

Hur hänger ledarskapet och arbetsmiljön ihop? I modell 1.1 så har vi summerat ett tema av ledarens 

förhållningssätt, egenskaper, och ramar denne arbetar efter. Detta tema har fått namnet “Ledarskap”. 

Hur ledaren förhöll sig till organisationen pekade informanterna på som avgörande i utfallet, 

utformandet och utvecklingen av handläggarrobotar och denna nya organisering av försörjningsstöd, 

detta exemplifieras genom hur ledaren exempelvis kunde påverka implementeringen negativt:  

 

“Och ofta är ledningen före och det är det många ledare gör fel, för de har mål på vart man vill 

komma, man behöver kanske fundera på det lite, och sen när man vet att saker kommer fungera så 

kör man bara på utan att få med medarbetare. “  

 

De konsekvenser informanten kunde se av ett sådant ledarskap var en ineffektivitet i 

implementeringsprocessen:  

 

“Man är inte på samma nivå och förstår inte riktigt varandra och då tar förändringen mycket 

längre tid” 

 

Sambandet mellan de olika modellerna kan förklaras i att ledarskapet skapas genom modell 1.1 

“förändringsresan” och sedan har en direkt påverkan på arbetsmiljön och även så utfallet i modell 

1.2 “Den hierarkiska professionskartan” (Wolmesjö 2008; Aasen & Amundsen, 2013; Lindegren, 

2014; Trannmüller & Lenk, 1996). Genom att ledarskapet är i ständig förändring genom 

medarbetarinflytande (Aasen & Amundsen, 2013) ser vi även att de två modellerna kan ses som en 

process som påverkas av varandra.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens ramar, ansvarsfördelning och tillkortakommanden diskuteras, vidare 

anser vi att studiens metod samt dess resultat har en del aspekter som är viktiga att ta upp i studiens 

sammanhang, därför får dessa varsitt delkapitel där brister, ställningstaganden och vidare aspekter 

tas upp. I kapitlet presenteras även studiens slutsatser och implikationer, förslag på vidare forskning 

avslutar kapitlet.  

6.1 Ansvarsfördelning 

Under hela uppsatsens gång har alla tre studenter deltagit lika mycket och har haft ansvar för olika 

delar av uppsatsen. Simon hade ansvar över inledningen och ledarskap i begreppsförklaringen. 

Jesper hade ansvar över tidigare forskning och teoriavsnittet. Oskar hade ett ansvar för 

begreppsförklaringen och urval. Varje person hade varsitt delkapitel i teoriavsnittet att skriva. Alla i 

gruppen har skrivit i alla delar och hjälpt till under hela uppsatsen gång. Det finns tre 

huvudansvarsområden som varje person fick, Jesper hade ansvaret att hålla kontakt med gruppens 

handledare, Oskar var kontaktperson med de kommuner som kontaktades och Simon hade 

huvudansvaret för uppsatsens struktur. Alla deltog i att ta fram, diskutera och skriva resultatet, 

analysen och diskussionerna. 

6.2 Resultatdiskussion 

Olika kommuner har olika förutsättningar och det är inte säkert att det resultat vi fått fram från 

denna kommun skulle överensstämma helt om vi undersökte en annan kommun. Dock var vår avsikt 

aldrig att få ett resultat som skulle kunna generaliseras helt ut, utan vi ämnade att undersöka en 

kommun och se hur ledarskapet har påverkat implementeringen av handläggarrobotar och hur det i 

sin tur har påverkat arbetsmiljön på försörjningsstöd i denna kommun. Vår studie är alltså att ses 

som en fallstudie (Bryman, 2011). Vårt resultat kan eventuellt inte visa den fulla effekten av 

handläggarrobotar än då det är ett nytt fenomen. Den kommun vi undersökte har jobbat med detta i 

lite mer än ett år och uttrycker att dem fortfarande inte har uppnått hundra procent i arbetssättet med 

sin robot. Därför kan en senare studie inom detta område generera ett annat resultat än det vi fått 

fram. Däremot, så går vår studie att koppla till en rad olika mönster som alla går att koppla till nya 

neoliberala organiseringar av den offentliga sektorn, eller om man så vill till NPM (Lindgren, 2014). 

Som redan har beskrivits så har NPM fokuserats på mätbarhet, effektivitet, kontroll och 

specialisering (Gruening, 2001). Vi argumenterade redan i uppsatsens inledning att 

handläggarrobotoar skulle kunna ses som en del av, och utveckling av dagens NPM. Och i vårt 

resultat dyker kategorier som effektivitet, kontroll & specialisering upp som mönster. Mönster som 

ligger i linje med vårt resultat, och dagens NPM (Ibid.). Av denna anledning tror vi dock studier 

med liknande premisser, och liknande teoretiskt perspektiv skulle kunna koppla företeelsen 

handläggarrobotoar till liknande slutsatser som vi gjort i denna studie. Med detta sagt vill vi alltså 

argumentera att studien ej är statistiskt generaliserbar, men åtminstone teoretiskt generaliserbart och 
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i linje med tidigare forskning på området (se ex. Tranmüller & Lenk, 1996; Andersson & Lindberg, 

2018).  

6.2.1 Implikationer 

I detta stycke vill vi dra vissa slutsatser från vårt resultat och peka på en möjlig vidareutveckling av 

dessa. I tidigare kapitel pekade vi på att det vi kunnat se genom denna uppsats verkar vara en början 

på en förskjutning av hur enheter för försörjningsstöd kommer jobba i framtiden, vad det kan 

komma att innebära för Sveriges socialtjänst och socialsekreterarna i dessa verksamheter.  

I vår introduktion kallade vi denna nya organisering “försörjningsstöd 2.0”. Vi vill markera att vi ej 

tror att vi uppnått denna organisation ännu, och därav ej kan säga att det är den definitiva vägen 

verksamheten kommer gå, men mönstren tycks ändå finnas här, vi vill belysa möjliga konsekvenser 

av detta möjliga “försörjningsstöd 2.0”.  

 

Den första konsekvensen vi vill peka på har även belysts av en tidigare studentuppsats på ämnet (se 

Andersson & Lindberg, 2018). Nämligen vad innebär det att förskjuta vissa uppgifter till 

datoriseringen för nya socialsekreterare? Detta kan, mycket likt som diskuterats i Andersson & 

Lindbergs (2018) uppsats innebära att detta är en kompetens som socialsekreterarna i dessa 

verksamheter kommer få mindre erfarenhet av än i dagens system. När socialsekreterarna till 

exempel påbörjar sitt yrkesverksamma liv i den kommun som vi undersökt kan det finnas risker att 

de får betydligt mindre erfarenhet att göra beräkningar, då dessa i merpart sköts av en robot. Vad 

innebär detta för den egna socialsekreterarens professionsroll? Kan den ex. bli svagare på 

arbetsmarknaden om den skulle behöva byta till en kommun som fortfarande sköter beräkningar 

manuellt? Detta är alltså en möjlig konsekvens om detta system börjar användas mer utbrett, och 

detta behöver inte nödvändigtvis vara problematiskt såvida systemet fungerar felfritt, men dock så 

finns det exempel där teknologin inte nödvändigtvis fungerat felfritt konstant, som exempelvis i den 

kommunen vi undersökt i tidigare kapitel. Och detta behöver inte nödvändigtvis bara ske på grund 

av roboten, vad händer om något så enkelt som att internet slutar fungera några dagar? Stannar 

verksamheten då upp helt? Fast det nya systemet primärt eftersträvar en effektivitet måste vi dock 

fråga oss om det i ett sådant scenario är att ses som effektivt? Vi har i vårt resultat kunnat se en 

tendens att socialsekreterarna gått från en position som utförare av beräkningar till kontrollanter av 

beräkningarna som roboten producerar, samt den som tar det faktiska beslutet, återigen “det roboten 

inte kan”. Frågan blir här vad som är den faktiska socialsekreterarens roll gentemot 

handläggarroboten? Handläggarroboten beskrivs som socialsekreterarens verktyg för att underlätta 

dennes arbete (Sveriges kommuner och landsting, 2017).  

 

Men vad händer om vi vänder på detta? Är det en orimlig tanke att roboten på samma vis har 

socialsekreteraren som ett verktyg för att utföra sitt arbete? Givet är en robot ingen tänkande eller 

kännande individ, men det är en tanke vi skulle vilja underhålla för några minuter, vilket precis som 

våra informanter beskrev det “det är som att granska en kollega utan delegation”. Relationen 

socialsekreterare och handläggarrobot tycks vara mer jämlik, mer ömsesidig än vad det framställs 
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till en början. En relation där roboten avlastar socialsekreterarna med beräkningarna, och 

socialsekreteraren tar beslut med det juridiska mandat den tilldelats, ett mandat som roboten saknar.  

 

Är detta verkligen definitionen på en relation mellan ett varande och hennes verktyg? Ex. en 

människa och den kvarn den använder för att producera ett kilo mjöl. Eller är relationen mer likt en 

symbios (Paracer & Ahmadjian, 2000). En symbios där båda parter snarare är varandras verktyg för 

sin egen vinning, så kallad mutualism. Där roboten ej kan existera utan handläggaren, då denne ej 

själv får fatta beslut. Och i “gengäld” ger roboten en avlastning i beräkningar. Detta behöver inte 

vara ett problem då det handlar om två subjekt, men vad innebär det när samma relation är mellan 

ett, som i detta fall, objekt och ett subjekt? Detta är en intressant relation, men inget nytt. Redan 

1854 i sitt erkända verk “Walden” sa Henry David Thoreau att “Men have become the tool of their 

tools” (Thoreau, 1854, s. 29). Vad detta innebär skulle kunna ta ett helt verk att diskutera, något vi i 

denna uppsats ej har plats för. Men att det väcker en rad tankar om relationen robot - 

socialsekreterare och vart den möjligtvis är på väg, går ej att förneka. Teknikens egna gränser, och 

hur långt människan är villig att ta teknologin är avgörande för hur den kommer att användas i 

framtiden och vilken roll den kan komma att ha för människan i dess vardagliga liv, kommer vi gå 

oförhindrat emot ett samhälle likt det i den klassiska filmen “Matrix” (Wachowski, Wachowski & 

Silver, 1999). Där roboten tillslut blir så pass avancerad att den styr samhället, och endast använder 

människan som energikälla. Eller går vi snarare mot ett samhälle som det som beskrivs i Aldous 

Huxley verk “A brave new world” (1932). Där maskinerna blir så pass avancerade att människor ej 

längre behöver jobba överhuvudtaget, utan endast gör sina uppgifter för att ha något att göra, trots 

att arbetet inte fyller någon mening alls. Dessa två exempel, om något extrema speglar dock 

generella dystopi-bilder som uttrycks av forskare på området (se ex, Cellan-Jones, 2014).  

 

En annan intressant tanke som slagit oss är om ledarskapet ser annorlunda ut i detta 

“Försörjningsstöd 2.0” jämfört med ett ledarskap på ett försörjningsstöd där handläggarrobotar inte 

är en del av verksamheten. Det vi kan se är att chefspositioner skiftar från att vara deltagande i 

arbetet till att agera mer som pionjärer och inspirera andra till liknande arbetssätt. Det kan vara så i 

ett framtidsperspektiv att vi kommer få se nya direktiv där toppledare fokuserar mer på att vara 

“influencers” istället för styrprinciper och arbetsledning och att det dagliga arbetet förskjuts till 

lägre led av ledare såsom arbets-/gruppledare. Det vill säga att det kan finnas en chans att en 

hierarkisk omstrukturering kommer att ske i framtiden. Ledarens utgångspunkt kan ändras också på 

det sättet att den blir en entreprenör i arbetet med handläggarrobotar. Om vi tar våra informanter 

som ett exempel så pratade de om att de blivit förebilder för detta, och att de fått höra att många är 

intresserade av deras arbetssätt. För att det är så effektivt och att det sparar pengar och de blir 

förebilder och normgivare för externa aktörer. Men frågan är om den interna verksamheten blir 

bortglömd och de normgivande uppgifterna hamnar lite i skymundan. Detta har också inneburit att 

effektivitet och att spara pengar blivit grundpelarna och gjort att ledningen i verksamheten 

presenterar bra resultat. Saker som inte kan mätas som bemötande och empati kan hamna i 

bakgrunden och frågan vi ställer oss, är det vad som kännetecknar ett objektivt bra socialt arbete? 
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Men det här är som sagt bara spekulationer, och vissa delar är varken realistiskt eller definitivt, de 

facto är det endast en liten algoritm inom Sveriges socialtjänster som har börjat implementeras i 

dess vardagsarbete. Algoritmen som är programmerad att mäta dessa värden mot förutbestämda 

regler blir explicit en digitaliserad manual. Något exempelvis Bornemark (2018) pekar på kan vara 

problematiskt i de fall det kan krävas en flexibilitet i arbetet där manualen ska tillämpas. Och än mer 

intressant är frågan om detta verkligen är där den här teknologin kommer stanna? Som tidigare 

diskuterats kommer teknologin, digitalisering och AI mest troligt vara en central del av detta och 

nästa århundrade (Skr. 2017/18:47; Sveriges kommuner och landsting, 2017). Styrningsformerna 

som NPM innefattar tycks vara centrala i uppmuntrandet, vidareutvecklingen och finansieringen av 

teknologins utveckling och implementering inom offentlig sektor (Tranmüller och Lenk, 1996).  

 

Med detta vill vi alltså belysa vissa risker med en okritisk och oreflekterad implementering av 

digitalisering i verksamheter så som den socialtjänsten representerar. Att verksamheten uppnår sina 

mål om en mer sparsam, objektiv och effektiv handläggning må stämma men utöver en mer objektiv 

och effektiv verksamhet måste vi också fråga oss, vad blir den mer? Vad kommer detta nya 

försörjningsstöd, “Försörjningsstöd 2.0” egentligen vara i framtiden? Detta kapitel har varit en 

diskussion kring möjliga resultat och poänger värda att lyfta i och med dagens utveckling, vårt 

resultat har ej visat att något av detta kommer vara den faktiska sanningen. Vårt resultat bör snarare 

ses peka på att teknologi kan påverka socialtjänsten ur ett organisatoriskt perspektiv, i detta tidiga 

stadie på ett vis. Vad som sker i framtiden vet vi ej, utan detta lämnar vi åt just framtiden att svara 

för.  

6.3 Metoddiskussion 

Studiens metodanvändning har genererat ett, i vår mening relevant resultat utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar. En kvalitativ innehållsanalys av materialet gjorde det möjligt att summera ett 

ganska omfattande material på ett bra och överskådligt vis. Då samtliga deltagarna var delaktiga i 

analysen och gjorde den gemensamt kunde vi tillförsäkra en viss mån av objektivitet i analysen, då 

en enskild studie medlems egna värderingar och förförståelse ej kunde färga de kategorier och 

teman som togs fram. Vår kvalitativa innehållsanalys fungerade bra i att ta fram överskådlig data, 

men var ej lika anpassad till att fånga in åsikter om vårat syfte. Två av studiens brister ligger i att 

endast en intervju med två ledare i samma kommun genomfördes och att det var en gruppintervju. 

Att studien endast undersökt en kommun i Sverige skulle kunna ses som ett av studiens 

tillkortakommanden, som beskrivet i metodkapitlet var det en tuff process att hitta informanter, och 

än mer svårt att få kommuner att ställa upp på att medverka i studien, om detta beror på den 

generellt höga arbetsbördan som tenderar att finnas i Sveriges socialtjänster (Wolmesjö, 2008) eller 

handläggarrobotars kontroversialitet (Sundin, 2018) lämnar vi ospekulerat kring. Denna kontrovers i 

ämnet kan givetvis påverka innehållet i själva intervjun med, bilden kan t.ex. ha vinklats för att 

bevara organisatoriska intressen, då informanterna även lyfte snedsteg och misstag har vi förtroende 

för att de har lämnat en så pass objektiv bild som för dem möjligt. Med det sagt så behöver det inte 
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nödvändigtvis betyda att hela studien är för andra områden ej givande. Materialet ligger i linje med 

tidigare forskning just kring omorganiseringar av den offentliga förvaltningen, och skulle kunna 

vara en bra inspiration för kommuner som ställs inför frågan om digitalisering i deras egen 

kommun, då detta beskriver en subjektiv framgångshistoria 

6.4 Avslutande tankar  

Den som jobbar med försörjningsstöd har två uppdrag, hjälp till försörjning och hjälp till 

självförsörjning (Socialstyrelsen, 2013). Är dessa två att se som skilda? Eller är de i grund och 

botten ett och samma uppdrag? Den person som är i behov av försörjningsstöd behöver ett visst 

stöd, eller vad vissa kanske skulle vilja kalla en “vård”. Frågan är om dessa två verkligen går att 

skilja åt som gjorts genom implementerandet av handläggarroboten, eller om det finns en risk att en 

del av klientens stöd försvinner, eller blir mer “passivt” genom att man överlåter dessa delar till en 

robot om socialsekreteraren ej längre har koll på beräkningars process och ramar? Så ser de säkert 

inte ut idag då detta är nytt, men vad händer om 10 år? Om 50? Människor är komplexa, och arbete 

med deras sociala tillvaro likaså. vad som händer i de situationer socialsekreteraren behöver ta ett 

omfattande beslut som inte tidigare behandlats inom det breda utrymme socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och relevanta prejudikat (se ex. HFD 2017 ref. 51) lämnar? Mycket av 

socialsekreterarens jobb kan handla om bedömning och det mänskliga omdömet, något roboten idag 

inte kan eller bör ersätta 

6.5 Förslag på vidare forskning  

Den här studien har pekat på hur ledarskapet påverkar handläggarrobotar (RPA) och hur dessa 

påverkar den professionella arbetsmiljön inom försörjningsstöd i en kommun i Sverige. När 

uppsatsen skrevs så kom de första robotarna att implementeras inom försörjningsstöd endast två år 

tidigare. I skrivande stund så är endast ett 10-tal kommuner i Sverige igång med implementeringen 

av handläggarrobotar. Vi tror att detta fenomen kommer att breda ut sig och bli allt större inom 

Sveriges socialtjänster. I framtiden hade det varit intressant att undersöka detta fenomens effekter på 

en nationell nivå, genom exempelvis en bredare kartläggning. Denna studie har även fokuserat på en 

beskrivning ur ett organisatoriskt perspektiv. Avgränsningar har därför skapats där merparten 

upplevelser, åsikter och farhågor som socialsekreterare, kommunpolitiker och ledare kan ha inför 

detta fenomen plockats bort eller förbisetts. Dessa är viktiga aspekter som förtjänar en studie i sig, 

men dessvärre inte platsade i denna på grund av tidsbrist, omfång och arbetsbörda. En sådan studie 

hade kunnat varit oerhört värdefull i implementeringsarbetet. Vidare så var den kommun som 

intervjuades för denna studie genomgående nöjda med sin implementering och ansåg den lyckad. 

Ett intressant komplement hade varit att undersöka kommuner där implementeringen av 

handläggarrobotar inte har gått lika bra av olika anledningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  

Hej!  

Vi är tre studenter från socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi går vår sjätte termin och 

arbetar för närvarande med vår C-uppsats. Vi hör av oss till dig som är i en ledarposition. Vårt syfte 

är att undersöka chefers upplevelse kring “robothandläggning” Där en dator fattar eller bidrar till ett 

beslut gällande en klient (ibland kallat RPA eller “trelleborgsmodellen”). VI har utifrån 

implementeringen av detta slag av datorstöd valde att fokusera på vilka färdingarar som skett i den 

professionella arbetsmiljön samt hur ledarrollen i organisationen påverkats.   

 

Vi är intresserade av att höra hur du i din kommun har resonerat kring implementeringen av 

robothandläggning/datorstöd i beslutsfattande, och hur detta har påverkat din organisation. VIlka 

fördelar och nackdelar finns det med detta stöd? Hur påverkar det ditt och socialarbetarnas arbete? 

Varför har man infört detta? 

Vi kommer att undersöka detta genom semistrukturerade intervjuer som vi beräknar ta cirka en 

timme. Då vi tror att intervjuerna kommer att innehålla intressanta tankar och erfarenhet ser vi gärna 

att vi får spela in dessa som stöd för minnet. Inspelningarna kommer bara vi att ha tillgång till och 

de förstörs efter att uppsatsen är klar. I uppsatsen är alla som intervjuas anonyma, vi tar alltså till 

åtgärder som gör det omöjligt att veta namnet på den kommun eller det namn på den som 

intervjuats. 

Intervjuer planeras ske fysiskt, men kan även ske via t.ex. Skype om det passar bättre.  

Vi kommer kontakta dig via antingen mail eller telefon för att boka tid för intervju inom kort.  

 

Frågor? 

Hör då gärna av dig till vår kontaktperson på mail eller telefon: XXXXXXXX / XXXXXXX 

(Oskars telefon och mailadress har tagits bort i uppsatsen, detta för att skydda hans integritet). 

Mvh.  

Jesper Grundström 

Oskar Konradsson 

Simon Gullsby 

Socionomstudenter, Umeå universitet 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledning 

● Vilka är ni? 

● Hur länge har ni jobbat i XXX med det ni gör?  

● Vad fick kommunen att initiera projektet?  

● varför valde ni att ingå i det här projektet? 

● hur har era funktioner i projektet sett ut? 

○ Arbetsuppgifter? 

○ ansvar? 

Handläggarrobotar 

● Vad gör er “robot”?  

● Berätta lite om projektets gång 

○ Uppstod det komplikationer med projektets införande?  

● När är en dator bättre i arbetet med försörjningsstöd? 

● När är en socialsekreterare bättre i arbetet med försörjningsstöd? 

● Har erat förhållningssätt till klienterna förändrats genom implementeringen av 

handläggarrobotar? 

○ Är det något som varit extra svårt? extra lätt att hantera? 

● Har implementeringen av handläggarrobotar inneburit att nya rutiner för det dagliga arbetet 

skapats? 

○ vad för rutiner?  

○ hur funkar dem?  

● Vad ser ni för förändringar hos dina kollegor/medarbetare sedan robothandläggningen 

infördes? Både attitydmässigt och annat. 

○ hur var det inför projektet?  

● Är det några andra förändringar som skett i organisationen som ni tänker på? 

Organisationen 

● Hur har era roller i organisationen påverkats av denna implementering? 

● Har ni haft möjlighet att påverka implementeringen? Isåfall hur? 

● Är det någonting ni har fått “backa” på?  

Ledarrollen 

● Vilka ledaregenskaper har ni setts krävts utav er i förändringsarbetet?  

● Har ni behövt fokusera mer eller mindre på någon ledaregenskap än ni behövde före 

projektet? 

● P1 om vi går in lite på förhållandet mellan dig och dina medarbetare, har det förändrats? Om 

ja, hur då? 

● P2, har det varit några skillnader i förhållandet mellan dig och dina kollegor?  
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● Att vara chef/ledare innebär ett stort ansvar, skyldigheter och rättigheter. Hur skulle du säga 

att robothandläggning har påverkat dessa olika områden? 

○ Har denna implementering medfört nya arbetsuppgifter/ ansvarsområden för dig som 

ledare?  

○ Om ja, vilka har tillkommit och hur har det påverkat dig? Om nej, vad tror du det 

beror på? 

○ Vad tycker du är den största utmaningen i din ledarroll? 

○ Var det annorlunda före implementeringen?  

Arbetsmiljön 

● Har er egen arbetsmiljö påverkats? 

● Hur ser arbetsbördan ut nu? 

● Hur var den innan? 

● Har det uppstått några arbetsmiljöfrågor som tidigare inte fanns?  

Klienter 

● Berätta lite om vilket klientel ni har på försörjningsstöd? 

● Hur stor andel långtidssökande på försörjningsstöd har ni?  

○ Någon förändring sen RPA? 

● Ser ni någon återkommande utmaning i arbetet med dem? 

Utveckling/framtid 

● Hur ser du på robothandläggningens framtid i din kommun och i Sverige? 

● Finns det något som ni anses saknas när det gäller robothandläggning? 

● Hur tror du att att robothandläggningen kan påverka socionomens profession i framtiden? 

 

Har ni något ni vill mer ni vill säga som vi inte har pratat om? 
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Bilaga 3 - Analysschema 

 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

1. Så ganska mycket 

delegation ligger på 

handläggare eller 

arbetsledare, 

gruppledare eller 

enhetschefer 

2. och vi förväntas klara 

den här ökningen på 

50% utan att 

stadshuset och 

medarbetarna växer 

3. Så det är 

handläggaren som tar 

de faktiska besluten 

för det är så det står i 

lagen, de skriver 

under det faktiska 

beslutet 

4. Men utifrån våra 

jurister här i huset och 

SKL:s bedömning har 

vi valt att granska den 

innan och att 

handläggaren ska 

signera den så att det 

står ett namn där 

1. Skilja på 

myndighetsutövning 

och produktion.  

2. stabil 

majoritetsstyrning i 

kommunen 

3. Ligger inte under 

socialnämnd, utan 

arbets och 

marknadsnämnd 

4.Myndighetsutövning 

i lagtext 

5. Gått igenom med 

jurister och SKL 

Styrning Arbetsmiljö 

1. Man säger också att 

[kommunen] är 

kundvalets moder. å 

det fortsätter man och 

driva, och det har 

väldigt stort fokus.  

2. Vi tror också mycket 

på människans egen 

drivkraft, och det 

genomsyrar i allra 

högsta grad vårt 

arbete med 

ekonomiskt bistånd 

1. Kundval 

2. Människans 

egen drivkraft 

3. förtroende till 

den egna 

viljan 

4. människor 

kan och vill 

Organisationskultur Ledaren 
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3. vi har ju förtroende 

och respekt och tillit 

till att individer vill 

och kan själva 

4. och ska vi leva våra 

visioner att människor 

kan och vill så ska vi 

inte behöva 

kontrollera. 

1. och det frigör också 

tid att slippa 

kontroller, eller att 

diarieföra och 

arkivera. det finns 

många fördelar med 

det. 

2. sen har vi vårat 

system som har en 

digital medarbetare 

som gör det en vanlig 

medarbetare gör men 

100ggr snabbare. 

3. [...]och ganska 

mycket 

administratörer som 

knappade in detta i 

verksamhetssystemet, 

det var tungrott. 

1. Frigör tid 

2. gör det 

medarbetare 

gör med 100 

gånger 

snabbare 

3. hade ganska 

många 

administatörer 

Effektivitet Arbetsmiljö 

1. Om det är något den 

kan hantera utifrån 

kraven vi ställt ( 

200krav ) så avslår 

den eller godkänner 

ansökt summa 

2. För när vi tog in 

roboten ville vi att den 

skulle jobba 100% 

men den har stegvis 

jobbat sig upp till 

100% och det vi vill 

förmedla är ju våra 

“barnsjukdomar” 

1. kan hantera 

utifrån kraven 

som ställts 

2. stegvis jobbat 

sig upp till 

100% 

3. mycket beror 

på hur den 

digitala är 

utformad 

Teknikens 

Förutsättningar 

Arbetsmiljö 
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3. Mycket beror på hur 

den digitala ansökan 

är utformad, hur man 

kan justera själva 

roboten. 

1. Det ska vara säkert att 

vi inte går miste om 

att betala ut felaktiga 

pengar, 

2. den tar sen fram 

förslag på beslut och 

ett pling kmr då till 

handläggaren och 

denna granskar då 

robotens arbete 

3. Det har varit en fördel 

till stor del med denna 

stickprovstagning, 

mindre arbete men 

samma utfall. 

1. vara säker att inte gå 

miste om att betala ut 

2. handläggaren granskar 

robotens arbete 

3. saknar delegation 

4. fördel med 

stickprovstagning 

Kontroll Arbetsmiljö 

1. Redan i införandet var 

många lite osäkra, ska 

roboten ta över? Det 

fanns såklart också 

sådana tankar.  

2. Fusket togs också upp 

och diskussionen var 

runt att människor 

skulle kunna fuska 

lättare men då satte vi 

tak på alla kostnader, 

även 

boendekostnaden 

finns det tak på ca 7 

tusen kronor.  

3. Det är viktigt att 

förankra hos 

medarbetarna tidigt 

innan implementering 

så att förändringen går 

snabbare.  

1. Osäkerhet 

2. Strategi 

3. Granskning 

4. Förhållningssätt vid 

implementering 

Förförståelse Ledaren 
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1. Vi har ett arbete nu 

pågående. vi har t.ex. prata 

med x och andra inom SKL om 

samverkan med kommuner om 

digital ansökan för att skapa ett 

gemensamt arbete kring om 

man kan få upp det där.  

 

2.även mer komplexa ärenden, 

med sociala omsorgprocessen 

där vi måste samverka på ett 

annat sätt med andra enheter 

och det klarar inte roboten av. 

1.Gemensamt arbete. 

2. Det roboten inte kan göra, 3. 

samverkan 

 

Samarbete Ledaren 

1. Förändringsresa 

Ledarens roll 

2.och att inspirera och ingjuta 

mod att ta de här stegen. och 

att faktiskt stå kvar vid.. 

3. Jag tänker att det är viktigt 

att oavsett om jag är enhetschef 

eller arbetsledare så är det en 

stor förändring. att tordas stå 

kvar och tro på den plan man 

har. Men sen också mod att 

kunna “okej vi skulle gå ditåt, 

men det kanske inte funkar, du 

står ju i vägen, jag kommer 

inte runt, vi får gå den här 

vägen istället” det är också 

mod.  

 

1. en stor del av den här 

resan, 

förändringsresan… 

Om man ska gå in i en 

sån här process ska det 

finnas MOD och DRIV 

att inspirera och modet 

är att ta stegen och att 

stå kvar vid våra 

beslut.  

 

2. Stora förändringar, tro 

på plan man har.  

Mod, Driv/inspiration Ledaren 

1. en stor del av den här 

resan, 

förändringsresan… 

Om man ska gå in i en 

sån här process ska 

det finnas MOD och 

DRIV att inspirera 

och modet är att ta 

stegen och att stå kvar 

vid våra beslut.  

2. Jag tänker att det är 

viktigt att oavsett om 

jag är enhetschef eller 

arbetsledare så är det 

1. Förändringsresa 

Ledarens roll 

      2. Stora förändringar, tro på 

plan man har. 

      3. Förändringsresa 

Ledarens roll 

      4. Viktiga ord 

 

Förebild Ledaren 
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en stor förändring. att 

tordas stå kvar och tro 

på den plan man har. 

Men sen också mod 

att kunna “okej vi 

skulle gå ditåt, men 

det kanske inte 

funkar, du står ju i 

vägen, jag kommer 

inte runt, vi får gå den 

här vägen istället” det 

är också mod.  

3. en stor del av den här 

resan, 

förändringsresan… 

Om man ska gå in i en 

sån här process ska 

det finnas MOD och 

DRIV att inspirera 

och modet är att ta 

stegen och att stå kvar 

vid våra beslut.  

4. och att inspirera och 

ingjuta mod att ta de 

här stegen. och att 

faktiskt stå kvar vid. 

1. Men det som fungerat 

bra i [KOmmunen] är 

att ledningen 

presenterat tydligt. De 

förklarade att vi frigör 

tid och vad ska denna 

tid gå till och vad vill 

vi göra med den.  

2. Gruppen rustade upp 

karriärvägledning så 

att det blev 2 olika 

enheter istället för 

tanken som var att det 

skulle vara en grupp. 

3. Men det som jag 

tycker funkat jättebra 

här i N är att 

ledningen 

presenterade inte som 

1. frigörande av tid. 

Dialog 

2. Arbetsuppgifter 

3. Frigöra tid,  

4. Politisk styrning 

5. Arbetsuppgifter 

6. Förståelse 

Medarbetarinflytande/

Nära ledarskap 

Ledaren 
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att “du behövs inte, du 

får gå, tack för din 

tid” utan istället som 

“om vi nu frigör din 

tid, vad ska den gå 

till”.  

4. sen har 

enhetscheferna väldigt 

mycket mandat. Och 

det hänger också ihop 

med [Kommunens] 

styrmodell, att beslut 

tas på lägsta effektiva 

nivå. 

5. Det är att leda det 

dagliga arbetet och 

när det uppstår något 

som handläggarna inte 

vet hur man hanterar, 

hur gör vi och hur ska 

vi göra då? Utöver det 

gör jag 

stickprovstagning vid 

utbetalningar och 

skulle de va nåt som 

inte stämmer så är det 

någon som granskar 

det. Sen är jag 

FUT(Felaktiga 

utbetalningar)-

handläggare och jag 

jobbar förebyggande 

för att minimera 

riskerna för felaktiga 

utbetalningarna. 

6. Det är viktigt att 

ledarna är nära så de 

vet vad vi sysslar med 

1. Att kunna växla, att 

inte alltid gå den där 

vägen bara för att det 

var den vägen vi sa att 

vi skulle gå, ibland 

behöver vi gå sådär 

för att komma dit.  

1. Vägen, ledarrollen. 

2. Jobba med helheten,  

plan  

3. Kundantal 

Flexibilitet Ledaren 
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2. Vi ville ha en väg in. 

och det fannns en 

väldigt tydlig 

färdrikting och plan 

att medarbetarna och 

socialsekreterarna 

eller handläggarna 

skulle jobba med 

helheten. Men sen 

ändrades det, för det 

ville inte båda 

medarbetargrupperna 

helt enkelt. vi skulle 

slå ihop det till en roll 

men då behöll man 

attt det var två olika 

roller.  

3. sen vad framtiden ger 

och beroende på om 

vi får ha samma nivå 

på kundantalet eller 

om det går behöver 

man justera  

1. Den blir på ett sätt mer 

rättssäker. Därför den gör det 

vi sagt det den ska göra. Givet 

det här är våra riktlinjer, det 

här är våra nivåer på våra 

summor, eller vad det kan vara. 

Vi har bestämt att givet de här 

förutsättningarna så ska utfallet 

vara det här. Då gör roboten 

det. 

2. Så på det sättet är det ju.. jag 

vill inte säga bättre men den är 

mer stringent, alla får samma 

bedömning, den lägger inte in 

några bedömningar.  

1. Stringent bedömning 

2. Rättsäkerhet 

Objektivitet Arbetsmiljö 

1. Alltså att börja med robot är 

ju häftigt men det är ett otroligt 

jobb, kartlägga processerna och 

ett normalt arbetsflöde. 

2. Den externa leverantören 

filmade X när hen arbetade 

1. Kartlägga arbetet 

2. Extern leverantör 

Teknikens 

förutsättningar & 

Uppgifters komplexitet 

Arbetsmiljö 

1. Gillar inte ordet bättre men 1. Det roboten inte kan Uppgifters komplexitet Arbetsmiljö 
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det människor är bättre på är 

att göra det roboten inte gör, 

alltså att möta människor 

2. Det som inte ändrades var 

medarbetarnas/socialsekreterar

nas situation och det är det som 

denna robot gör, den tar denna 

pdf och tittar på den, tar med 

allting som medborgarna sökt 

och för över det till vårt system 

och tar fram förslag på beslut.  

göra 

2. Möta människor 

3. Det roboten kan göra 

4. Repitativt arbete 

 

1. I dagsläget ser det ut så, men 

vi hade först tänkt att hela 

processen skulle bli 

automatiserad, men inte just 

nu. 

2. Man följer upp de delarna 

och samtidigt så tittar man på 

hur många av ”mina kunder” 

har sökt digitalt, hur många fler 

kan söka? Man kanske ringer 

upp ett samtal och fungerar 

inte det kan man kalla in för 

möten att lära upp hur man 

söker digitalt. Det är lite allt 

möjligt som händer. Så målet 

är att få fler att söka digitalt 

 

1. Tanken att hela 

processen skulle bli 

automatiserad 

2. Strategi 

3. Arbetsuppgifter 

Målbild Ledaren 

1. Det var ju någon dag när det 

var en uppdatering i roboten. så 

det blev en manuell [ansökan] 

av de digitala. och då hörde 

man [från soicalsekreterarna] 

“åååh, måste man knappa in 

det här nu?” så de hade redan 

blivit bortskämda. Vana med 

den servicen.  

1. Service 

2. Påverkas av 

sammanhang 

Nöjdhet Arbetsmiljö 

 

 


