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Abstract 
 
Social welfare workers employed in the same county base their assessments on the same laws, 
routines and guidelines, yet it seems that they sometimes come to different decisions. It's the 
discretion that enables the social workers to make individualized decisions adapted to each clients 
unique situation. 
 
The purpose of this paper is to examine social welfare workers reflections on discretion and what 
influences their discretion in the professional role. 
 
Six qualitative interviews were conducted with social welfare workers in three communitys i the 
middle of Sweden.  
 
The main result shows that it is primarily four factors that affect the social welfare workers 
discretion in the professional role : 
 

• External factors such as other organizations change of regulations and cooperation with 
other organizations. 

• Organizational factors such as routines, rules and guidelines .  
• Professional factors such as the opportunity to use experience and professional 

knowledge to determine which measure works in different situations.  
• Individual factors like the workers ability for initiative and the clients individual 

circumstances.  
Social welfare workers feel that they have a relatively wide discretion in their profession. They 
believe they have the ability to make  individual evaluations of each client, however they also 
believe that their discretion often is limited by lack of time. 
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Sammanfattning 
 
Ekonomihandläggare i socialtjänsten ska utgå från samma lagar, rutiner och riktlinjer om de är 
anställda i samma kommun. Trots detta kan besluten, utifrån likartade premisser, se olika ut. 
Handlingsutrymmet är det som ger handläggarna möjlighet att ta beslut som är anpassade till 
sökandens individuella omständigheter.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ekonomihandläggares reflektioner kring sitt 
handlingsutrymme i yrkesutövningen.  
 
Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd i 
tre olika kommuner i Sverige. 
 
Handläggarna upplever att de har ett relativt stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning, bland 
annat eftersom de kan göra en individuell bedömning av klienten, men de menar också att 
handlingsutrymmet ofta begränsas av hög arbetsbelastning.  
 
Vår analys visar att det främst är fyra huvudfaktorer som påverkar ekonomihandläggarnas 
handlingsutrymme i yrkesutövningen:   

• Omvärldsfaktorer som lagar, förändringar hos andra myndigheter, samarbete med andra 
myndigheter.  

• Kommunala faktorer som arbetsbelastning, regler, organisationsförändringar, rutiner, 
riktlinjer och specialiseringsgrad.  

• Yrkesmässiga faktorer som ekonomihandläggarnas utbildning, erfarenhet och kompetens. 
• Individuella faktorer som handläggarnas initiativförmåga och klientens personliga 

omständigheter.  
 
Nyckelord: handlingsutrymme, ekonomihandläggare, ekonomiskt bistånd, bedömningar.  
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1. Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till vår undersökning samt en förklaring till varför vi riktar 
vårt intresse mot det fält som undersöks. Sedan följer en fördjupande diskussion av två begrepp 
som är centrala i vår problemformulering och sedan förklarar vi vår problemformulering. 
Därefter specificeras undersökningens syfte och frågeställningar och kapitlet avslutas med 
avgränsningar och definitioner samt en disposition. 
 
När en person inte har möjlighet att försörja sig själv kan denne söka ekonomiskt bistånd för sitt 
uppehälle enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vid kontakt med socialförvaltningen 
uppmanas sökanden att ta med dokumentation som styrker hushållets ekonomiska situation. När 
sökanden kommer till socialförvaltningen möts denne av en ekonomihandläggare vars uppgift är 
att ta reda på om den sökande är berättigad till ekonomiskt bistånd, ett beslut som är av stor 
betydelse för sökandens livssituation.  
 
Vi har under våra verksamhetsförlagda studier blivit medvetna om att det ekonomiska biståndet 
inte alltid distribueras på ett för klienterna förutsägbart sätt. Flera gånger har vi varit med om att 
en person har fått ekonomiskt bistånd medan en annan person i liknande situation inte har fått det 
och detta har gjort oss fundersamma. Ekonomihandläggare anställda i samma kommun borde 
rimligtvis utgå från samma lagar, rutiner och riktlinjer när de ska ta beslut i ett ärende, men ändå 
verkar det som att de kan komma fram till olika beslut. Vi har senare förstått att lagar, rutiner 
och riktlinjer är komplexa och otydliga och att detta skapar ett handlingsutrymme för 
ekonomihandläggaren att ta olika beslut utifrån dennes tolkning av dessa.  
 
Vi har valt att i denna uppsats undersöka ekonomihandläggarnas handlingsutrymme, vad som 
påverkar det och vad de själva anser om det. För att ge en bakgrund till ämnet följer en förklaring 
av vad ekonomiskt bistånd och handlingsutrymme innebär, därefter följer vår 
problemformulering. 
 

1.1 Ekonomiskt bistånd 
 
I det svenska välfärdssamhället finns olika typer av arbetsmarknadpolitiska åtgärder som syftar 
till att minska det enskilda hushållets påverkan av arbetslöshet och ekonomisk kris. De 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan delas in i två kategorier, aktiva och passiva. Aktiva 
åtgärder syftar till att aktivt stödja arbetslösa för att finna lediga arbeten (Salonen & Ulmestig 
2004). Passiva åtgärder handlar om att ekonomiskt underlätta för arbetslösa. De syftar till att ge 
en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och skapar utrymme för arbetslösa att koncentrera sig på 
att komma in i arbetslivet. De syftar även till att minska antalet svartjobb då arbetslösa kan klara 
sig på dessa ersättningar (ibid). Ekonomiskt bistånd är ett exempel på en passiv 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det som kännetecknar ekonomiskt bistånd är att det är 
kommunalt, behovsprövat och fungerar som ett yttersta skyddsnät för medborgaren (Hjort 2012). 
Ekonomiskt bistånd är till för de som inte kan försörja sig på annat sätt och inte heller är 
berättigade någon annan sorts bidrag (ibid.). Att det ekonomiska biståndet är kommunalt innebär 
bland annat  att ekonomihandläggare är olika organiserade beroende på i vilken kommun de 
arbetar. I de olika kommuner finns det variationer i rutiner, riktlinjer och regler. Att göra en 
behovsprövning innebär att granska den sökandes inkomster, utgifter och omkostnader samt 
kontrollera hur stort behov av ekonomiska medel den sökande har.  Den sökande som är 
arbetsför ska stå till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga vara inskriven på 
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Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Målet är att den sökande ska bli oberoende 
av ekonomiskt bistånd så fort som möjligt, eftersom tanken med det ekonomiska biståndet är att 
det ska vara tillfälligt (Hjort 2012).  
 
I Sverige var det år 2011 drygt 280 000 personer (ca 3% av befolkningen) som fick ekonomiskt 
bistånd (SCB 2011). Majoriteten (ca 32%) av biståndstagarna är mellan 18-24 år och antalet 
biståndstagare minskar linjärt med högre ålder där de över 65 år är den minsta kategorin (4%). 
År 1996 var det år då fick flest hushåll fick ekonomiskt bistånd i Sverige. Drygt 490 000 (ca 
5.5% av dåvarande befolkningen) beviljades ekonomiskt bistånd (ibid.). 10,4% av Sveriges 
befolkning var arbetslösa det året i jämförelse med 2014 då 8.0% av Sveriges befolkning är 
arbetslösa (SCB 2014). Det finns en tydlig koppling mellan arbetslöshet och antal bidragstagare 
över tid. Externa faktorer som politik, ekonomi och andra samhällsförändringar har historiskt sett 
påverkat antalet som är beroende av ekonomiskt bistånd i stor grad (Salonen & Ulmestig 2004). 
 
Socialstyrelsens norm om ekonomiskt bistånd har tidigare enbart varit en rekommendation, detta 
ändrades 1998 då det blev en riksnorm som bestämmer den lägsta nivån på biståndet, s.k. skälig 
levnadsnivå. Införandet av riksnormen fungerar som ett golv som kommunerna inte får gå under 
men som de är fria att gå över och lägga sig på en högre nivå. De flesta kommunerna ser dock 
riksnormen som en nivå där normen bör ligga (Hjort 2012). Det har varit mycket diskussion i 
kommunerna och på Socialstyrelsen om vad som är en skälig levnadsnivå samt hur mycket 
riksnormen egentligen bör ligga på. Klienten ska kunna överleva på det ekonomiska biståndet 
samtidigt ska biståndet vara tillräckligt lågt för att  fungera som en motivation till att vilja skaffa 
en annan försörjning (Hjort 2012). 
 

1.2 Handlingsutrymme 
 
Socialarbetare är oftast anställda av en kommunal organisation som styrs av olika lagar, regler, 
riktlinjer och rutiner, men eftersom de flesta av dessa är skrivna på ett svävande, otydligt språk  
finns det utrymme för tolkningar.  Socialtjänstlagen som styr det sociala arbetet är en ramlag. 
Den är alltså inte detaljerad utan allmänt hållen och därför finns det möjligheter att tolka den på 
flera olika sätt. Den ger också utrymme för individuella bedömningar av varje enskild klient 
(SFS 2010:52).  Socialarbetaren har alltså möjligheten att tolka lagar, regler, riktlinjer och 
rutiner på ett sätt som stämmer överens med dennes uppfattning om hur det ska vara och det är 
en aspekt av vad som kallas för handlingsutrymme. I all verksamhet som handlar om människor 
finns en viss osäkerhet eftersom alla människor är olika. Den enskilde socialarbetaren har 
mandat att anpassa sig till den enskilde klienten och kommer göra det utifrån sin professionalitet, 
erfarenhet och egna åsikter, detta är också en del av handlingsutrymmet. Dessutom finns det 
förhållanden som inte regleras i lagar, regler, rutiner och riktlinjer och dessa har den enskilde 
socialarbetaren en frihet att styra över och alltså använda i sitt handlingsutrymme. Exempelvis så 
ska ekonomihandläggaren göra en individuell bedömning av varje klient utifrån vilka krav som 
är möjliga att ställa på denne, det är något som varje handläggare gör utifrån sin professionalitet. 
Handlingsutrymmet är värdeneutralt och beskrivs som summan av rutiner, bedömningar och 
ansvaret att fatta beslut. Handlingsutrymmet är inte regler eller frånvaron av regler, det är 
utrymmet som gör det möjligt att agera mellan regler (Evans & Harris 2004).  
 
Ekonomihandläggarens handlingsutrymme eller uppfattning om sitt eget handlingsutrymme har 
betydelse för i vilken utsträckning och i vilken form klienten kommer att få hjälp (Stranz 2007). 
Kommer klienten möta ekonomihandläggaren eller sker kontakten via telefon? Hur lång tid varar 
ett möte? Kommer klienten bli beviljad ekonomiskt bistånd? Kommer handläggaren att ge råd 
och tips om hur klienten ska sköta den egna hushållsekonomin och öppna ett sparkonto åt denne? 
Dessutom kan olikheten i beslut och handläggning bero på olika strukturella faktorer som vilken 
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politisk majoritet som styr i kommunen, storleken på kommunen och vilka lokala riktlinjer och 
direktiv som finns i organisationen (Stranz 2007).  Det finns även individuella faktorer hos 
handläggaren som kan påverka vilket handlingsutrymme denne har. Forskning visar att 
handläggarens ålder, erfarenhet och utbildning kan spela in hur generös denne är med bidrag och 
kan alltså påverka om klienten får avslag eller bifall (ibid.). 
 

1.3 Problemformulering 
 
Klienter inom ekonomiskt bistånd får olika behandling beroende på vilken handläggare de blir 
tilldelade (Stranz 2007), det finns en konflikt mellan detta och principen om medborgarens 
rättssäkerhet. Alla ska behandlas lika inför lagen enligt Regeringsformen (RF) 1 kapitel 9 § som 
anger att: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen.” (2010:1408). Men 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är en ramlag och öppnar för möjligheter för olika behandling 
eftersom den ger utrymme för individuella bedömningar då det krävs hänsyn till den individuella 
situationen. Det kan vara ett problem att klienten är utlämnad till den enskilde 
ekonomihandläggaren beroende på hur professionell, erfaren och motiverad denne är samt vilken 
möjlighet denne har att använda sitt handlingsutrymme på ett för klienten gynnsamt sätt.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
  
Syfte med denna uppsats är att undersöka ekonomihandläggares reflektioner kring sitt 
handlingsutrymme i yrkesutövningen. De frågeställningar vi utgår från är: 
 
- Hur ser ekonomihandläggare på sitt eget handlingsutrymme i yrkesutövningen?  
- Vad påverkar ekonomihandläggares handlingsutrymme i yrkesutövningen?  
 

1.5 Definitioner och avgränsningar  
 
Vi har valt att tydliggöra vissa begrepp som används i syftet och frågeställningar samt andra 
återkommande begrepp som används i andra delar av uppsatsen. Dessa är våra egna definitioner 
som bygger på litteratur och egna yrkeserfarenheter och syftar till att göra uppsatsen mer 
lättförståelig. 
 

• Ekonomihandläggare definierar vi som handläggare inom ekonomiskt bistånd. Det 
vill säga de handläggare som utreder klienters möjlighet att erhålla ekonomiskt 
bistånd enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) på socialförvaltningarna i 
kommunerna.  

• Handlingsutrymme har vi valt att definiera som den professionelles möjligheter och 
begränsningar att handla enligt samhälls- och organisationsfaktorer, lagar och klienter 
samt att agera mellan dessa.  

• Gräsrotsbyråkrat definierar vi som en anställd i en offentlig byråkratisk organisation 
som har direktkontakt med medborgarna.  

• Klient definierar vi som en person som söker ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. 
 

Vi har i denna undersökning valt att avgränsa oss till att undersöka ekonomihandläggares 
handlingsutrymme i yrket och inte socialarbetare generellt eftersom vi har förstått att det 
ekonomiska biståndet är omgärdat av många regler och rutiner och det gör det intressant att se 
hur de hanterar sitt handlingsutrymme.  
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1.6 Disposition 
 
Uppsatsen kommer att vara uppbyggd enligt följande; först introduceras forskning som 
behandlar gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Sedan presenteras Lipskys teori om ”Street-
level bureaucracy”. Därefter följer metodkapitlet med en  beskrivning av vår forskningsprocess. 
Sedan presenterar vi resultatet och vår analys av vår undersökning. I det avslutande kapitlet 
diskuteras resultat och metod och vi ger förslag till framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning  
Detta kapitel innehåller den tidigare forskning som är relevant för denna uppsats och handlar om 
gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme och vad som påverkar det. 
  
Stranz (2007) har gjort en vinjettstudie som omfattar sex vinjetter som visar hur olika faktorer 
påverkar handläggares handlingsutrymme i ärenden som handlar om ekonomiskt bistånd.  
Resultatet visar att det finns en betydande skillnad mellan de olika handläggarnas benägenhet att 
bevilja eller avslå ekonomiskt bistånd i de olika fall som vinjetterna beskriver. Inte i någon av de 
vinjetter som undersökningen består av är handläggarna eniga i vilket beslut som borde fattas, 
och i två av vinjetterna är det nästan lika många handläggare som vill bevilja som avslå klientens 
ansökan. Detta visar på att det finns ett stort handlingsutrymme för den enskilde handläggaren 
och att förutsägbarheten för klienten är liten (Stranz 2007).  
 
En viktig aspekt av handlingsutrymmet är att det varken är bra eller dåligt, det beror helt enkelt 
på hur gräsrotsbyråkraten använder det. Organisationsledningen kan dra fördelar av att ge 
gräsrotsbyråkraten ett större handlingsutrymme, både för att ha någon att skylla på när något blir 
fel och för att slippa tänka på de obekväma praktiska dagliga konsekvenserna av de beslut de tar 
för att nå sina långsiktiga mål (Evans & Harris 2004). Författarna menar också att även ett 
förnekande av handlingsutrymmet förekommer för att slippa ta svåra moraliska beslut; ”jag 
följer bara reglerna”, är också ett sätt att använda sitt handlingsutrymme (ibid.) 
 
Det är flera faktorer som påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i yrkesutövningen. Den 
tidigare forskningen visar de vanligaste och går att kategorisera på följande sätt; externa faktorer, 
organisationen, interaktionen, professionaliteten och personliga egenskaper hos socialarbetare 
och klient. Vi har valt denna kategorisering därför att den är översiktlig och går från ett 
övergripande samhällsperspektiv till ett individuellt perspektiv. Nedan sammanfattas forskningen 
enligt denna kategorisering.  
 

2.1 Externa faktorer 
Externa faktorer handlar i detta sammanhang om faktorer på samhällsnivå. Det handlar alltså om 
mer övergripande nivå än organistionsnivån där gräsrotsbyråkraten arbetar. Bland annat handlar 
det om hur samhällsutvecklingen med ändrade lagar och regler, konjunkturförändringar och 
ändrat politiskt klimat förändrar organisationer och därmed också de som är anställda i dem och 
deras handlingsutrymme. Enligt flera forskare har den enskilde gräsrotsbyråkratens 
handlingsutrymme krympt till följd av New Public Management-teorins (NPM) införande i de 
offentliga organisationerna på 1980-talet med krav på ökad effektivitet, styrning och 
resultatorientering (Evans & Harris 2004). Evans och Harris har gjort en litteraturstudie där de 
emellertid motbevisar detta och menar att handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraten fortfarande 
är stort, kanske t.o.m. större trots det ökade regelverket, därför att den enskilde lär sig dessa nya 
regler och lär sig att navigera runt dem. Författarna menar att även om socialarbetaren arbetar i 
områden som är formade av lagar, riktlinjer och chefer så är det inte självklart att dessa lagar och 
riktlinjer är så tydliga och enkla att alla kommer att tolka dem på precis samma sätt och detta ger 
den enskilde gräsrotsbyråkraten ett handlingsutrymme (Evans & Harris 2004).  
 

2.2 Organisationen 
Organisationen påverkar den enskilde socialsekreteraren på så sätt att den sätter ramar för många 
av de faktorer som påverkar handlingsutrymmet; hur specialiserad den är, vilka klienter som ska 
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behandlas, hur stor ärendebelastningen är, vilka de ekonomiska förutsättningarna är och vilka 
regler, rutiner och riktlinjer som styr (Svensson et al. 2008, Johansson 2007). De organisatoriska 
förutsättningarna som omgärdar de enheter som arbetar med ekonomiskt bistånd verkar vara det 
som har störst betydelse för handläggarnas handlingsutrymme; framför allt har 
ärendebelastningen en stor betydelse. Ju högre ärendebelastning desto mer generös är 
handläggaren med att bevilja ekonomiskt bistånd. Detta kan bero på att handläggaren inte hinner 
granska varje enskilt ärende med samma noggrannhet och väljer därför att bevilja bistånd för att 
minska sin egen arbetsbelastning. Om handläggaren väljer att avslå ansökningar utan att 
noggrant granska dem så finns risken att de överklagas och då ökar dennes arbetsbelastning 
ytterligare (Stranz 2007). Handläggare som arbetar i organisationer med en tydlig hierarkisk 
struktur är generösare än handläggare i plattare organisationer, detta menar författaren kan bero 
på att handläggare i platta organisationer får ett större ansvar för ekonomin inom organisationen 
och därför känner ett ansvar för att anpassa sina beslut till den rådande ekonomiska situationen 
inom organisationen (ibid). Stranz (2007) undersökning visar också att handläggare inom 
specialiserade organisationer är generösare än handläggare i integrerade organisationer, men som 
författaren själv påpekar så är detta resultat kontroversiellt eftersom tidigare forskning har visat 
motsatt resultat. Det har till exempel Skogens (2007) undersökning av ekonomihandläggares 
bemötande av män med alkoholproblem gjort, där framkom att ekonomihandläggare i de 
specialiserade organisationerna var mer restriktiva med beviljandet av bidrag än de i integrerade 
organisationer. En specialiserad organisation behandlar en särskild grupp klienter, detta gör att 
handläggaren har en mer homogen klientgrupp och det skapar möjligheter för att standardisera 
handläggningen i större utsträckning än i en integrerad organisation (Johansson 2007).  

För att effektivisera handläggningen anpassar handläggare klienter så att de ska passa in i de 
olika kategorier som organisationen upprättat, det vill säga de förenklar klientens problematik 
genom att välja ut det hjälpbehov hos klienten som passar in i de färdiga servicekategorierna som 
organisationen erbjuder. Dessutom tar handläggarna endast beslut med hänsyn till de åtgärder 
som finns tillgängliga inom organisationen, de reflekterar sällan över hur hjälpen skulle kunna 
omformas för att passa den enskilde klienten (Dunér & Nordström 2006). Det är organisationens 
detaljreglering, flexibilitet och grad av specialisering som avgör hur en klient skapas i 
organisationen (Johansson 2007). En organisation som kännetecknas av hög detaljreglering och 
strikt tillämpning leder till att rättsäkerheten ökar genom att alla får lika behandling, men det 
leder också till att det blir i princip omöjligt att anpassa beslut till den enskilde klienten eller göra 
undantag. Detta leder enligt Johansson (2007) till att gräsrotsbyråkraten kan använda reglerna 
som ett skydd mot att behöva göra moraliska hänsynstaganden och behöver därmed inte heller 
använda medmänsklighet i sitt beslutsfattande.  En mindre strikt tillämpning och en mindre 
detaljerad reglering kan dock leda till en svårighet för klienten då det kan leda till problem med 
rättsäkerheten eftersom tillämpningen uppfattas som godtycklig. Författaren pekar på ändringar i 
olika regelverk där ord som lämplig, rimlig och skälig används och utmålas som särskilt tänjbara 
(Johansson 2007). Organisationens ekonomiska resurser styr handläggare när de informerar 
klienten redan på telefon att dennes ansökan om bistånd inte kommer godtas i en eventuell 
ansökan. Detta gör att klienten antagligen inte kommer göra en formell ansökan och då behöver 
inte heller handläggaren göra ett formellt avslag, det kan också vara ett sätt att öka den egna 
effektiviteten och se till att arbetsbelastningen inte blir för stor (Dunér & Nordström 2006). 

2.3 Interaktion 
Med interaktion menas mötet mellan socialsekreterare och klienten öga mot öga men också i 
telefon eller via skriftlig kommunikation. Hur socialsekreteraren förhåller sig gentemot klienten 
skapar förutsättningar för kommunikationen dem emellan (Svenson et al 2008) och den konkreta 
information handläggaren får av klienten och genom mötet med denne har en stor betydelse för 
dennes möjlighet att använda sitt handlingsutrymme (Skogens 2007, Corazzini 2000). 
Mötet mellan socialarbetare och klient är också ett möte mellan myndigheten och medborgaren, 
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det är inte ett möte mellan två jämlikar utan det finns en betydande maktobalans mellan dessa. 
Socialarbetaren har makt genom sin myndighetsutövning att bevilja eller avslå den ansökan om 
hjälp som medborgaren kommer med (Johansson 2007). Om mötet sker öga mot öga eller via 
telefon eller mail har en stor betydelse för hur kvaliteten på interaktionen blir mellan 
socialarbetaren och klienten. Ju större avstånd mellan parterna i interaktionen desto mer 
anonyma blir de för varandra och då minskar chansen för klienten att få gehör för sina speciella 
omständigheter och få en individuellt anpassad hjälp av socialarbetaren. Ett stort avstånd i 
interaktionen kan fungera både som en begränsning och ett skydd för socialarbetaren. 
Begränsning på så vis att relationen blir ytligare och det kan vara svårt att få information från 
klienten och att möjligheten att påverka klienten blir mindre. Avståndet fungerar som ett skydd 
för socialarbetaren genom att det är lättare att ge negativa besked om det görs via telefon eller 
mail eftersom socialarbetaren då inte behöver se klientens reaktion på det negativa beskedet 
(ibid.). Även varaktigheten i kontakten har stor betydelse menar Johansson (2007), den handlar 
om hur ofta handläggare och klient träffas, hur långt mötet är och under hur lång tidsperiod de 
har regelbundna kontakt. En större varaktighet skapar en närmare relation mellan klient och 
gräsrotsbyråkrat och leder till att klientens individuella omständigheter får komma fram och det 
blir möjligt att få gehör för dessa. Närhet och varaktighet i klientkontakten ökar förutsättningen 
för en individuell klientservice, men det kostar också organisationen mycket i form av tid och 
personalresurser (Johansson 2007).  

2.4 Professionalitet 
Professionalitet handlar om att gräsrotsbyråkraten erhållit yrkeskunskaper genom utbildning och 
erfarenheter och har kompetens att använda dessa i konkreta situationer i sitt dagliga arbete. Att 
vara professionell innebär att lägga privata åsikter och personlig smak åt sidan och kunna se hur 
olika handlingsalternativ bäst kan gynna klienten i den egna arbetssituationen (Svensson et al 
2008). Att gömma sig bakom regler för att slippa ta moraliska hänsynstaganden som beskrevs i 
texten under 2.3 kopplat till Johanssons (2007) undersökning är inte att agera professionellt utan 
snarare att tänka på sig själv och göra sin egen arbetsdag så okomplicerad och konfliktfri som 
möjligt. Hur professionell socialarbetaren är påverkar dennes möjlighet att använda sitt 
handlingsutrymme på ett medvetet sätt eftersom de kan se hur regler och riktlinjer kan användas 
i det praktiska arbetet med den enskilde klienten (Svenson et al 2008, Tummers & Bekkers 
2013). Resultatet av en kvantitativ undersökning bland psykiater, psykoterapeuter och 
psykologer vid implementering av en ny policy visar att det finns ett positivt samband mellan 
gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och deras upplevelse av att kunna hjälpa klienter på bästa 
sätt eftersom de då kan anpassa sig till klientens speciella omständigheter (Tummers & Bekkers 
2014). Evans har gjort en kvalitativ studie av chefer och gräsrotsbyråkrater inom äldrevården och 
en enhet för psykisk hälsa i England som visar att socialarbetarnas professionalitet påverkar både 
hur de använder sitt handlingsutrymme och det sätt på vilket det sociala arbetet leds. Chefer 
inom socialt arbete är ofta tagna ur de egna leden, d.v.s. de har samma utbildning och 
erfarenheter som gräsrotsbyråkraterna och anställs lika ofta på grund av sin yrkesskicklighet som 
sina ledarkvaliteter. Detta gör att även de har de ett stort intresse av att tillgodose klientens behov 
och detta leder till att de också värderar professionalitet i sin organisation (Evans 2011).  

En kvalitativ studie baserad på intervjuer med chefer, gräsrotsbyråkrater, klienter och anhöriga 
inom handikappomsorg, äldreomsorg och mentalvård visar att säkerhetsrutiner och procedurer 
ofta skapas för att skydda organisationen, snarare än brukarna, för de risker som uppstår i 
vardagen. Gräsrotsbyråkrater använder sitt handlingsutrymme för att hitta vägar runt dessa 
rutiner och procedurer genom att låta klienter själva bestämma vilka risker de är beredda att ta 
för att öka sin livskvalitet (Sawyer & Green 2013). Yrkeserfarenhet har betydelse för 
socialsekreterarnas handlingsutrymme, dels ställer de erfarna högre krav på klienter än de mindre 
erfarna (Skogens 2007) och dels så är de mindre generösa med det ekonomiska biståndet (Stranz 
2007). Kommunens riktlinjer styr helt handläggarnas beslut och de avslår ansökningar med 
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hänvisning till dessa enligt Dunér och Nordströms undersökning av biståndshandläggare inom 
svensk äldreomsorg och deras handlingsutrymme i arbetet. Med hänvisning till tidsbrist följer 
inte biståndshandläggarna riktlinjerna när det gäller regelbundna utvärderingar av insatserna, 
utan de kontaktar istället hemtjänstpersonal och klientens anhöriga för att ta reda på klientens 
situation (Dunér & Nordström 2006). Biståndshandläggarna använder sig alltså av sitt 
handlingsutrymme för att välja när de ska följa kommunens riktlinjer; de väljer att följa dem 
noggrant när det gäller att ta biståndsbeslut, men de väljer att ignorera dem när det handlar om 
att följa upp klientens situation. Valet att alltid följa riktlinjerna när det gäller att ta 
biståndsbeslut kan underlätta för handläggarna eftersom det besparar dem från att göra en 
individuell bedömning som både kan kräva svåra moraliska beslut och ta lång tid (Evans & 
Harris 2004).   

Handlingsutrymmet för anställda vid organisationer som distribuerar hemhjälp åt äldre handlar 
Corazzinis undersökning om, den visar att schemaläggning och planering av dagliga aktiviteter 
mest handlar om att omförhandla organisationens tidsbegränsningar och spara tid (Corazzini 
2000). Handläggare använder sina professionella kunskaper för att anpassa klientens ansökan så 
att den ska bli beviljad (Corazzini 2000, Dunér & Nordström 2006). Handläggare sätter sina 
egna mål som ofta skiljer sig från organisationens utifrån att de tolkar klienten och har 
handlingsutrymmet att handla utifrån dessa tolkningar (Corazzini 2000). Handläggarna väljer att 
prioritera bland klienter genom att balansera den enskilde klientens behov med resten av de 
ärenden de har för att kunna leva upp till organisationens målsättning. En av handläggarna 
berättar att hon kan lägga 400 dollar på en klient eftersom hon har andra klienter som bara kostar 
150 dollar (Corazzini 2000).  

2.5 Personliga egenskaper 
De personliga egenskaperna påverkar också hur socialarbetaren använder sig av sitt 
handlingsutrymme, både dennes egna egenskaper i form av exempelvis värderingar och 
fördomar, men också klientens egenskaper i form av exempelvis samarbetsvilja och 
initiativförmåga (Svenson et al 2008). Socialsekreterares egna värderingar påverkar deras 
handlingsutrymme i stor grad visar flera undersökningar (Stranz 2007, Skogens 2007). En 
ekonomihandläggare som anser att det är vanligt att klienter ljuger för att erhålla ekonomiskt 
bistånd är också mer restriktiv när det gäller att bevilja ansökningar än en socialarbetare som 
anser att det ekonomiska biståndet är underutnyttjat (Stranz 2007). Det finns en tendens att 
handläggarna på ett ganska personligt plan utgår från sina egna värderingar och erfarenheter när 
de ska ta beslut av moralisk karaktär (Skogens 2007). En klient som högljutt kräver mycket 
bistånd får sällan mer bistånd än andra eftersom det uppfattas som att denne inte kan bedöma 
sina biståndsbehov på ett realistiskt sätt (Corazzini 2000).  
 

2.6 Sammanfattning 
 
Den tidigare forskningen visar att gräsrotsbyråkraterna har ett handlingsutrymme i sin yrkesroll 
och att det är flera faktorer som påverkar detta handlingsutrymme. De förutsättningar 
organisationen skapar för den anställde i form av exempelvis hur specialiserad och regelstyrd 
den är och hur stor den enskilde gräsrotsbyråkratens ärendebelastning är verkar ha störst 
betydelse på dennes handlingsutrymme. I nästa kapitel ska vi se på Lipskys (1980) 
förklaringsmodell för  gräsrotsbyråkratens förutsättningar i yrkesrollen.  
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3. Teoretisk referensram 
Vi har valt att använda oss av Michael Lipskys arbete Street-level bureucracy som utkom första 
gången 1980. Författaren studerar situationen för de som är anställda i en offentlig byråkratisk 
organisation och har yrkesroller som innebär en direkt kontakt med medborgarna såsom 
socialarbetare, polis, lärare, vårdpersonal och offentlig försvarare. Han kallar dessa 
organisationer street-level bureucracies och de anställda för street-level bureucrats (Lipsky 
2010). På svenska finns det flera översättningar, vi har valt gräsrotsbyråkratier för att benämna 
organisationerna och gräsrotsbyråkrater för att benämna de som arbetar där (se bl.a. Esping i 
Johansson 2007). Vi har valt att omväxlande använda uttrycken gräsrotsbyråkrat och 
handläggare i denna teoridel när vi skriver om de som arbetar i en gräsrotsbyråkrati.  

3.1 Gräsrotsbyråkrati 
 
En gräsrotsbyråkrati kan vara en skola, ett socialkontor, ett sjukhus, en tingsrätt eller en 
polisstation. Dessa organisationer är sinsemellan väldigt olika, men det finns flera gemensamma 
nämnare som gör att Lipsky (2010) valt att analysera dem tillsammans. En gräsrotsbyråkrati är 
uppbyggd för masshantering av klienter, den vänder sig till allmänheten, den erbjuder 
kostnadsfri hjälp och den har begränsade resurser. En gräsrotsbyråkrati som får extra resurser 
kommer snabbt att få en större ström av klienter som vill ta del av dessa eftersom det verkar som 
att efterfrågan anpassar sig till utbudet.  Ett exempel som författaren ger är att när staden New 
York införde nödnumret 911 för att förtydliga för medborgarna var de skulle vända sig om de 
blev utsatta för eller vittne till en nödsituation så ökade antalet samtal dit lavinartat och efter 
hand inkom fler samtal som inte var menade att komma dit. Människor ringde dit exempelvis när 
deras tvättmaskiner slutade fungera och när det var trafikstockning. Till slut fick de gå ut med 
nya direktiv för att begränsa människors användning av nödnumret.  På samma sätt begränsar en 
gräsrotsbyråkrati på olika sätt vem som kan bli klient och vad som krävs av denne för att få 
tillgång till de resurser som organisationen erbjuder. Om en organisation, exempelvis ett 
socialkontor som handlägger ekonomiskt bistånd, har alltför många ansökningar så kommer de 
försöka att begränsa tillgången till det ekonomiska biståndet genom att göra det ”dyrare” för 
klienten att söka det.  Med ”dyrare” menas inte rent ekonomiskt, men att det krävs en större 
arbetsinsats eller någon annan ”kostnad” för att klienten ska få tillgång till biståndet. Det kan 
vara så att organisationen kräver av klienten att denne ska fylla i flera blanketter, vänta flera 
timmar i en kö eller behöva berätta mer utförligt om sin livssituation för handläggaren. En annan 
sak som utmärker gräsrotsbyråkratier är att de ofta har många motstridiga och oklara 
målsättningar med sin verksamhet. Exempelvis: är målet för det ekonomiska biståndet att 
garantera en skälig levnadsnivå för medborgaren eller är det att minska dennes beroende av hjälp 
(ibid)?   

I en gräsrotsbyråkrati är det gräsrotsbyråkraten som är organisationens ansikte utåt eftersom det 
är de som arbetar närmast medborgarna, det kan vara polismannen på patrull, läraren i 
klassrummet eller socialarbetaren som möter klienter. Det är oftast endast gräsrotsbyråkraten 
som möter klienten och detta sammantaget med det faktum att det är svårt att mäta arbetets 
effekter gör att ledningen har svårt att kontrollera hur gräsrotsbyråkraten utför sitt arbete.  
Ledningen försöker ofta införa regler, policys och lokala riktlinjer för att försöka styra hur 
gräsrotsbyråkraten ska utföra sitt arbete, men i realiteten är det svårt av flera skäl. Eftersom 
gräsrotsbyråkratierna har med människor att göra så finns det en oförutsägbarhet och osäkerhet 
inbyggd i systemet. Det går aldrig att veta exakt hur klienterna ska hanteras eftersom alla 
människor är olika så de måste ge den enskilde gräsrotsbyråkraten ett visst handlingsutrymme att 
anpassa sitt arbete, även om det är väldigt begränsat, till den enskilde klienten. De oklara 
målsättningarna och det svävande språk på vilket lagar, riktlinjer och policys är skrivna gör att 
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de kan tolkas på olika sätt och den enskilde gräsrotsbyråkraten kommer tolka dem utifrån sin 
professionalitet på det sätt som passar denne utifrån olika organisatoriska och personliga motiv 
(Lipsky 2010).   

Klienter i gräsrotsbyråkratier är oftast ofrivilliga, med detta menas att de inte själva väljer att bli 
klienter. Exempelvis har elever skolplikt t.o.m. nionde klass, en fortkörare får böter av en polis, 
en sjukling uppsöker sjukhus och en fattig har inget alternativ än att söka ekonomiskt bistånd på 
socialförvaltningen om denne ska överleva.  Detta får till följd att en gräsrotsbyråkrati ofta inte 
har något att förlora på att de inte kan leva upp till klientens förväntningar därför att denne ändå 
inte kan få hjälp någon annanstans. Klienten kan visserligen överklaga det beslut den fått, men 
då är oftast procedurerna för detta komplicerade och tidsödande. Klienten kan också klaga till 
ledningen men oftast tar ledningen gräsrotsbyråkratens parti eftersom denne har stämplat 
klienten som svårhanterlig hos chefen redan innan klagomålet kommer in (Lipsky 2010).  

3.2 Gräsrotsbyråkrater 
 
Gräsrotsbyråkrater är utbildade till att bemöta varje individ utifrån dennes unika förutsättningar 
och situation men arbetar i en verklighet som kräver att de behandlar alla medborgare lika, 
handlägger många ärenden på kort tid och endast bemöter den aspekt av individen som 
organisationen har valt att arbeta med, det som gör att individen blir en klient.  Detta är det stora 
dilemmat i gräsrotsbyråkratier menar Lipsky. Exempelvis så behöver handläggaren vara tydlig i 
bemötandet av en individ som kommer för att söka ekonomiskt bistånd så att denne uppfattar att 
det bara är de ekonomiska bekymren som ska tas upp i mötet. Individen måste göras till klient, 
d.v.s. handläggaren har inte möjlighet att hjälpa varje enskild individ med alla dennes problem, 
utan organisationen har bestämt att ekonomihandläggaren ska begränsa sig till att endast 
diskutera klientens ekonomiska problem. Ekonomihandläggaren förväntas handlägga många 
ärenden varje dag och har därför bara en begränsad tid för varje klient, på grund av detta är 
handläggaren tydlig gentemot individen och instruerar denne att hålla sig innanför de ramar som 
organisationen sätter och på så vis bli klient (Lipsky 2010).  

Hur gräsrotsbyråkraten använder sig av sitt handlingsutrymme och vilka motiv som finns för 
detta är ett centralt för författaren, vi har valt att ta upp de aspekter som vi finner användbara för 
vår studie (Lipsky 2010).  
  
Det finns flera anledningar till att gräsrotsbyråkraten behandlar klienter olika; de förväntas vara 
flexibla i enskilda situationer och de vill göra skillnad i klienternas liv och behöver behandla 
klienter olika för att kunna göra det. De kan också göra det för att ta reda på vem som har rätt till 
organisationens service och även för att det hjälper handläggarna att hantera sin stora 
arbetsmängd. Det kan också hjälpa gräsrotsbyråkraterna att hantera tvetydigheten och den 
psykiska pressen som arbetet innebär. Gräsrotsbyråkraten är ofta tyngd under en stor arbetsbörda 
och försöker effektivisera och förenkla sitt arbete så mycket som möjligt. De kan göra detta 
genom att avfärda personer som de inte anser passar in i organisationens färdiga kategorier eller 
anpassa en klient så att denne bättre passar in i dessa kategorier (Lipsky 2010). 
 
Gräsrotsbyråkratens personliga åsikter och fördomar gör också att de kan behandla klienter olika, 
en del klienter väcker sympati och en del väcker avsky hos handläggaren. En del klienter upplevs 
som värdiga och andra som ovärdiga i samhällets ögon och det påverkar också 
gräsrotsbyråkratens bedömningar. När en gräsrotsbyråkrat har bedömningar där det krävs 
moraliska överväganden så kommer frågan om en klients värdighet eller ovärdighet att påverka 
beslutet i större utsträckning (Lipsky 2010).  Därmed inte sagt att gräsrotsbyråkraten alltid låter 
sina egna värderingar styra bedömningen eller att de åtsidosätter lagar och regler särskilt ofta, 
men det förekommer i en hektisk arbetsvardag.  
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Gräsrotsbyråkrater försöker också att rationalisera sitt arbete inför sig själva för att kunna finna 
glädje i en arbetssituation som domineras av de motstridiga förutsättningarna att behandla alla 
klienter lika och att bemöta varje individ utifrån dennes unika förutsättningar. Detta kan 
gräsrotsbyråkraten göra genom att välja ut de klienter som denne personligen anser förtjänar 
hjälp i större utsträckning än andra och bemöta dem individuellt och personligt medan de 
spenderar mindre tid och energi på de klienter som de inte anser förtjänar detta.  En 
gräsrotsbyråkrat kan också välja att hjälpa en klient att utnyttja systemet genom att ge viss 
information som gör att denne får fördelar gentemot andra klienter och en större chans att få 
hjälp. En gräsrotsbyråkrat kan också välja att prioritera klienter som de tror bättre kan ta till sig 
den åtgärd som de har att distribuera, exempelvis så kan en handläggare som arbetar med 
missbruksproblematik välja att hjälpa klienter som de tror har en stor chans att blir drogfria att få 
komma till behandlingshem medan andra inte får den hjälpen. Detta gör att gräsrotsbyråkraten 
visar positiva resultat i sitt arbete i större utsträckning och det kan leda till att denne blir högre 
värderad av ledningen och får större personlig tillfredsställelse av arbetet trots att detta 
handlingssätt strider mot organisationens officiella policy. En gräsrotsbyråkrat kan också förneka 
att denne har ett handlingsutrymme i arbetet och endast hänvisa till lagar och regler, på detta sätt 
använder de också sitt handlingsutrymme. Handläggaren avsäger sig därmed ansvaret det 
innebär att behöva göra en bedömning och därigenom också ansvaret att behöva stå till svars för 
sina beslut. Detta gör att de klienter som möter gräsrotsbyråkrater som använder 
handlingsutrymmet på det sättet inte får en individuell bedömning och de kan då gå miste om 
hjälp de egentligen har rätt till (Lipsky 2010).  
 

3.3 Förslag till förbättringar   
 
Lipsky (2010) menar att dilemmat är olösligt; krav från organisationen på masshantering och 
likabehandling av klienter och gräsrotsbyråkratens önskan att behandla klienten utifrån sina 
individuella förutsättningar kommer aldrig att förenas. Gräsrotsbyråkrater kommer alltid ha en 
hög ärendebelastning och för lite resurser att fördela. Författaren anser heller inte att 
professionalisera gräsrotsbyråkraterna ytterligare är någon lösning, då det finns flera faror med 
det som handlar om att de då skärmar sig från klienter, tänker mer på karriären, och söker 
erkännande av kolleger istället för att vara lojal mot klienter. Dessutom menar han att 
vidareutbildning av handläggarna inte kommer få någon stor betydelse om arbetsbördan 
fortfarande är alltför stor. För att förbättra gräsrotsbyråkraternas arbretssituation och öka 
rättssäkerheten för klienten bör gräsrotsbyråkraternas användning av sitt 
handlingsutrymme”kvalitetssäkras”. Författaren ger tre förslag;   

• öka klientens inflytande genom att beslut och beslutsprocess är transparant, d.v.s. klienten 
bör kunna se vilka ställningstaganden som gräsrotsbyråkraten tagit ställning till vid 
beslut. Klienten bör också vara med och utvärdera verksamheten och ges möjlighet att 
överklaga beslut som denne finner orättvisa. 

• öka ledningens engagemang och entusiasm för arbetet genom att engagerade lärare på 
högskolorna delar sin tid mellan att utbilda nya gräsrotsbyråkrater och att arbeta på fältet, 
kanske t.o.m. dela kontor med sina studenter. 

• bygg in pågående processer för att gräsrotsbyråkrater ska kunna stödja varandra, ge 
konstruktiv kritik, utvärdera varandras handläggning och be om råd i praktiska ärenden 
som en del av den vanliga arbetsveckan (Lipsky 2010).    

 

3.4 Sammanfattning 
Gräsrotsbyråkratins problematik är oundviklig, det kommer alltid vara för lite resurser i 
förhållande till arbetsbelastning och det finns ett krav på att alla klienter ska behandlas lika 
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samtidigt som det helst ska göras individuella bedömningar av varje enskild klient. 
Gräsrotsbyråkraten kommer heller aldrig att kunna detaljstyras av ledningen, det kommer alltid 
finnas utrymme för den enskildes handlingsutrymme i yrkesrollen. Det som kan göras för att 
förbättra situationen för både gräsrotsbyråkrater och klienter är att underlätta för 
gräsrotsbyråkraterna att fatta rätt beslut genom att ”kvalitetssäkra” deras användning av 
handlingsutrymmet genom att öka klientens inflytande och genom att bygga in möjligheter för 
stöd och konstruktiv kritik i det vardagliga arbetet. I diskussionskapitlet kopplar vi denna 
teoretiska referensram och den tidigare forskningen till undersökningens resultat.  
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4. Metod 
 
Metodkapitlet följer en kronologisk ordning. Kapitlet inleds med en beskrivning av vår 
förförståelse. Därefter följer en beskrivning av den valda metoden samt en genomgång av det 
vetenskapliga perspektivet. Sedan beskrivs intervjuguide och urval för att efter det beskriva hur 
datainsamlingen gick till. Därefter presenteras bearbetning av analys och sedan diskuteras 
undersökningens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med etiska överväganden. 
 

4.1 Förförståelse 
 
Vår förförståelse var att ekonomihandläggare har mycket makt och stort handlingsutrymme i sitt 
yrke och använder detta för att göra individuella bedömningar av varje klient. 
Handlingsutrymmet ansåg vi existera för att handläggaren ska kunna göra individuella 
prövningar då de måste träffa varje klient där den befinner sig. Vidare existerade en förförståelse 
att ekonomihandläggare, omedvetet eller medvetet, gör en egen klientkategorisering för att 
underlätta arbetet. Detta ansåg vi kan förenkla ekonomihandläggarens arbete då det både kan 
vara svårt och tidskrävande att vara naiv inför varje ny klient. Om ekonomihandläggaren 
exempelvis möter en ung arbetslös klient kan handläggaren förmoda att denne ska ut i 
arbetslivet. Om en annan klient är en äldre invandrarkvinna kan handläggaren ta för givet att hon 
inte är lika attraktiv på arbetsmarknaden som den unge arbetslöse, en klientkategori skapas och 
alla bemöts alltså inte lika i ett möte med en ekonomihandläggare. Det finns riktlinjer, lagar och 
regler som fungerar som ramar hur handläggaren ska arbeta men reglerar inte hur arbetet som 
ekonomihandläggare ska gå till i minsta detalj. 
 

4.2 Kvalitativ metod 
 
Vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer. Detta val gjordes utifrån att vi söker 
reflektioner kring handlingsutrymme och personers reflektioner är svåra att fånga genom andra 
metoder. Vi försöker förstå innebörden av intervjupersonernas åsikter och reflektioner. 
Kvalitativ metod söker förståelse, mening, variation och skillnader (Kvale 1997). Den kvalitativa 
forskningsintervjun är en god metod då fokus är på vissa teman samt att gå på djupet inom ett 
specifikt ämne hos den intervjuade (ibid.).  
 
Till att börja med inspirerades vi av den hermeneutiska cirkeln och hermeneutisk tolkning. När 
vi fick större kunskap och nya infallsvinklar kom vi fram till att det vi planerat att först 
undersöka, makten i mötet med klient och handläggare, inte längre var intressant (Strauss & 
Corbin i Kvale 1997). Handlingsutrymmet var det vi fann mest intressant när vi läste 
intervjuerna. Detta innebar att vi lät oss inspireras av grounded theory, som vi fortsättningsvis 
benämner som grundad teori. Det är en induktiv metod som introducerades av Glaser och 
Strauss. Grundad teori beskrivs som en upptäckande analys utifrån insamlade data (Glaser & 
Strauss 1967). Väsentligt för grundad teori är att börja med en generell frågeställning som under 
arbetets gång utvecklas till en mer precis frågeställningen (ibid.). Vi utgick från en frågeställning 
som handlade om ekonomihandläggares reflektioner kring makt i yrkesutövningen, denna 
ändrades under arbetets gång till att handla om deras handlingsutrymme. Grundad teori försöker 
finna det huvudsakliga problemet inom det området som undersöks, det Glaser & Strauss kallar 
”The main concern”. För att finna det huvudsakliga problemet inom det undersökta området 
utgås från insamlad data. Från data skapas därefter kategoriseringar eller begrepp som 
gemensamt fångar vad problemet är (ibid.).  
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Målet med grundad teori är att skapa en egen teori. Det görs genom att studera det huvudsakliga 
problemet utifrån data och sedan sätta data i kontrast till de källor som givit oss idéer, tidigare 
forskning och andra teorier. Att utgå från dessa minskar faran med att forskaren skapar en teori 
som utgår från dennes egna ideal och värderingar (ibid.). Genom detta finns en chans att finna 
det huvudsakliga problemet och skapa en ny teori (Glaser & Strauss 1967). Om en ny teori 
utformas bör den vara generaliserbar, begriplig, realistisk och användbar inom fältet som 
undersöks. Det är inte alltid en ny teori utformas vid användandet av grundad teori men det är 
målet och förhoppningen med metoden. Glaser och Strauss (ibid.) beskriver att enbart 
professionellt utbildade sociologer lyckas skapa nya teorier men att metoden kan användas av 
andra. 
 
Centralt för grundad teori är att det inte genomförs någon förberedande litteraturstudie (Glaser & 
Strauss 1967). Förberedande litteraturstudier inom området kan snarare försvåra processen då det 
senare ska skapa egen teoretisk tolkning och kategorisering. Det är efter att bearbetning och 
analys av datan är genomförd som teori kan användas. Det är skälet till att vi analyserar våra data 
och för in tidigare forskning och vår teoretiska referensram först i diskussionskapitlet. Vi är väl 
medvetna om att vi inte följer grundad teori i alla avseenden men ambitionen har varit att utgå 
från data och arbeta induktivt (ibid.). 
 
En viktig aspekt inom grundad teori är att intervjuaren håller sig neutral. Detta innebär att det är 
viktigt att inte hålla med informanten och att inte uttrycka egna åsikter eller värderingar under 
intervjun (Glaser & Strauss 1967). En annan viktig aspekt inom grundad teori är att allt i 
intervjun är potentiella data då det ger en översiktlig bild och kan ge mening i större 
sammanhang (ibid.)  
 

4.3 Urval & intervjuguide 
 
Vi har avgränsat urvalsgruppen till sex socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd.  
Urvalsavgränsning till sex intervjuer gjordes utifrån att det inte fanns tid att genomföra fler 
intervjuer. Valet att intervjua ekonomihandläggare hade sitt ursprung i det ursprungliga syftet 
vilket handlade om maktobalansen i relationen mellan handläggare och klient. För att få tag i 
informanter kontaktade vi enhetschefer inom ekonomiskt bistånd i tre olika kommuner i 
mellansverige, en mindre kommun, en större kommun och en däremellan. Vi gjorde valet att få 
tips på informanter via enhetschefer trots att vi var medvetna om gatekeeper-problematiken och 
risken för deras påverkan. Gatekeeperproblematiken innebär i detta fall att enhetschefen väljer ut 
den ekonomihandläggare som ska delta i undersökningen (Ahrne & Svensson 2011). Vi menar 
att det är möjligt att enhetschefen väljer ut den ekonomihandläggare som är mest erfaren och 
som ger så positiv bild av enheten som möjligt, något som kan fungera både positivt och negativt 
i vårt fall. Att intervjua erfarna handläggare inom ekonomiskt bistånd ansåg vi som något 
positivt i vårt fall då ekonomihandläggarna hade stor erfarenhet och mycket att berätta, men det 
finns även en risk att det kan bli en ensidig bild av verkligheten då vi inte får mer oerfarna 
handläggares syn på handlingsutrymmet, vilket kan vara negativt. Genom att vi använde 
informanter från olika kommuner tror vi urvalet blev mer varierat eftersom mycket arbete när det 
gäller ekonomiskt bistånd utgår från kommunens riktlinjer. Vi har också använt oss av 
snöbollsmetoden. Enligt denna tar forskaren hjälp av den person som intervjuats för att finna 
ytterligare informanter (Trost 2010). Snöbollsmetoden valdes utifrån att vi var i behov av fler 
informanter och de vi redan funnit hade förslag på handläggare som kunde tänka sig bli 
intervjuade.  
 
Vi konstruerade en semi-strukturerad intervjuguide med ett antal färdiga frågor som vi kunde 
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stödja oss på under genomförandet av intervjun (se bilaga 1). Semi-strukturerade intervjuer är ett 
mellanting mellan strukturerad- och ostrukturerad intervju och syftar till att både ge en bred och 
djup bild av ämnet. (Trost 2010). I en semi-strukturerad intervju utgår forskaren från en 
intervjuguide som är uppdelad efter vissa teman. Den bygger på att ha standardiserade öppna 
frågor för att informanten ska kunna utforma egna svar samtidigt som det finns möjlighet för 
intervjuaren att ställa eventuella följdfrågor. En semi-strukturerad intervjuguide har inget krav på 
att frågorna ställs i den ordningen som de är skrivna (Bryman 2011). Användandet av 
intervjuguide kan underlätta genomförandet av en intervju, framförallt som ensam intervjuare 
(Trost 2010). När vi konstruerade intervjuguiden valde vi att börja med bakgrundsfrågor som 
exempelvis hur länge respondenten har arbetat som ekonomihandläggare, ålder och tidigare 
erfarenhet. Detta val gjordes utifrån att vi ansåg att det kunde bli aktuellt i förhållande till 
resultatet då erfarenhet kan påverka hur informanterna ser på sitt yrke samt för att få en lättsam 
start på intervjun för att senare gå in på frågorna gällande handlingsutrymme och makt. När vi 
konstruerade intervjuguiden planerade vi att intervjuerna skulle ta ungefär en timme. 
 

4.4 Datainsamling 
 
Vi lämnade ett brev i början av intervjutillfället, detta innehöll syftet med intervjun och de etiska 
riktlinjer som undersökningen följer samt vår kontaktinformation ifall informanten skulle behöva 
nå oss efter avslutad intervju (se bilaga 2). Intervjuerna tog allt från 40 minuter till två timmar att 
genomföra. Vi frågade intervjupersonerna skriftligt i ett mail som skickades ut samt muntligt 
innan intervjun startade om vi fick lov att spela in intervjun med hjälp av ljudupptagare. Detta 
gjordes för att inte missa något då intervjuerna genomfördes enskilt mellan en informant och en 
intervjuare. Utan ljudupptagare skulle det bli svårt att genomföra en god intervju och få med sig 
alla detaljer och nyanser i svaren. Att efteråt kunna lyssna igenom intervjun och nedteckna 
ordagrant vad informanten sagt samt höra tonlägen igen som annars kan vara lätt att glömma är 
en fördel med ljudupptagare (Trost 2010). Alla informanterna accepterade användandet av 
ljudupptagare och efter en stund verkade det som att de glömde bort att de blev inspelade eller 
också vande sig vid det. Vi valde att aldrig kolla på ljudupptagaren under tiden intervjun pågick 
då detta kunde påminna intervjupersonen om att samtalet spelades in.  
 
Vi genomförde intervjuerna ensamma då det var mest tidseffektivt eftersom vi hade en 
begränsad tid för intervjuer och det tog tid innan vi fick svar på våra förfrågningar. Dessutom 
kan det utifrån informantens synvinkel bli en mer utsatt situation om det är två intervjuare som 
intervjuar en ensam informant (Trost 2010). Fördelen med att vara två intervjuare möjligheten 
till att stötta varandra och hjälpas åt att ställa relevanta följdfrågor vilket i högsta grad kan 
påverka resultatet positivt (ibid). 
 
Informanternas ålder varierade från 30-65 år men det var ingenting vi tog i beaktande när vi 
sökte informanter.  De flesta informanter var erfarna och hade jobbat länge som 
ekonomihandläggare. En informant har arbetat mindre än ett år som ekonomihandläggare, men 
hade tidigare mångårig erfarenhet av socialt arbete. Resterande informanter hade många års 
erfarenhet av ekonomiskt bistånd. En av de erfarna informanterna var inte socionomutbildad och 
en annan erfaren informant hade både socionom- och juridikexamen. Resterande hade 
socionomutbildning.  
 

4.5 Bearbetning och analys 
När intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga intervjuer för att lättare kunna 
bearbeta materialet. När materialet var transkriberat och utskrivet delade vi in materialet i olika 
kategorier och markerade dessa med färger. Kategorisering utgick från vår tidigare 
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problemformulering och vi markerade svaren med olika färger för att lättare kunna göra en 
strukturerad analys. Vi skrev sedan ner det som vi tyckte var mest givande och intressant av det 
som framkom ur våra markeringar. Det var i detta skede vi kom fram till att det som var mest 
intressant handlade om handläggarnas handlingsutrymme och hur de använde det. Vi gick från 
att ha ett deduktivt arbetssätt till ett mer induktivt. Deduktion innebär att gå in med en 
föreställning om hur det ska vara, ofta grundat på erfarenhet och teori. Utifrån deduktionen gör 
forskaren en hypotes, ett antagande om verkligheten, som i detta fall testades genom intervju 
(Trost 2010). Under den inledande fasen av arbetet hade vi föreställningar om att 
ekonomihandläggare upplever att de har mycket makt i sitt yrke och utformade intervjuguiden 
utifrån detta antagande. Induktion är basen för grundad teori, det innebär att vi nästan utgått 
enbart från data och skapat kategoriseringar för att slutligen skapa en egen teori (ibid.). Att skapa 
en egen teori lyckades vi inte med men vi skapade olika kategorier som påverkar 
handlingsutrymmet och en diskussion av dessa i förhållande till tidigare forskning och vår 
teoretiska referensram gav oss svar på frågeställningarna. Därefter skapades en sista kategori 
som döptes till intressanta citat. Detta var citat som direkt berörde handlingsutrymme eller citat 
som skiljde sig åt mellan andra handläggare och deras syn på t ex riktlinjer, lagar och bemötande 
gentemot klient. En del av dessa citat användas i resultatkapitlet, kapitel fem, för att illustrera 
analysen. 
 
Utifrån vår frågeställning gjordes en kategorisering av materialet som vi delade in huvudfaktorer. 
De fyra huvudfaktorerna som användes för analysen var omvärldsfaktorer, kommunala faktorer, 
yrkesmässiga faktorer och individuella faktorer. Dessa delades därefter in i underordnade 
subfaktorer. För mer detaljerad tabell om huvudfaktorer och subfaktorer, se kapitel fem. 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ metodologi men går även att använda sig av 
inom kvalitativa studier. Reliabilitet avser studiens tillförlitligheten medan validiteten syftar på 
studiens trovärdigheten (Kvale 1997).  
 
Validiteten för studien avser hur trovärdig den insamlade datan är och om det som undersöks är 
det som är avsett att undersökas (Kvale 1997). För en hög validitet ska syftet och 
frågeställningarna användas som utgångspunkt vid konstruktionen av intervjuguiden. Frågorna i 
intervjuen ska vara utformade på ett vis att frågeställningen kan besvaras. Vi är medvetna om 
brister i undersökningens validitet då syftet och frågeställningen har ändras från när 
intervjuguiden konstruerades. Vår validitet stärks av att det förekommer få påståenden och 
ledande frågor från intervjuaren under de genomförda intervjuerna. Det går inte att vara helt 
neutral i en intervju men innan intervjun var vi medvetna om att inte hålla med informanten samt 
att inte uttrycka egna åsikter eller värderingar. Denna medvetenhet stärker trovärdigheten i vår 
studie (Trost 2010). Vi använde en semi-strukturerad intervjuer vilket gav oss både en bred och 
en djup förståelse. Om vi inte genomfört semi-strukturerade intervjuer skulle det varit 
komplicerat att byta syfte och frågeställning efter genomförda intervjuer och fortfarande ha kvar 
trovärdigheten. 
 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Vid kvalitativa studier är intervjuaren aktiv och 
agerar på det informanten säger och ställer följdfrågor. Beroende på vad och hur informanten 
berättar sker det alltid förändringar. Ingen kvalitativ intervju är identisk en annan och ingen 
kvalitativ intervju är statisk (Trost 2010). Om för mycket fokus läggs på att intervjun ska vara 
reliabel i en kvalitativ intervju kan detta motverka kreativitet och förändring (Kvale 1997). Det 
var en medvetet val att inte lägga för mycket fokus på reliabilitet. Vi var dock medvetna om 
några av reliabilitetens viktigaste punkter för att förbättra resultats tillförlitlighet. Vi har varit 
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medvetna om att inte ställa ledande frågor och försökt undvika detta (ibid.). Vi har använt oss av 
ljudupptagare för att inte glömma bort något och detta gav oss möjligheten att göra noggranna 
och ordagranna transkriberingar av intervjuerna samma dag med de övriga intrycken från 
intervjun i färskt minne (ibid.). Detta ökade förhoppningsvis reliabiliteten av vår studie. 

  

4.7 Etiska överväganden 
 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra forskningsetiska principer som 
ska följas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I samband med kontakt med enhetschef gav vi 
information om de etiska riktlinjer som undersökningen följer via mail. I samband med 
intervjuerna lämnade vi ett brev med skriftlig information om detta till samtliga informanter (se 
bilaga 2).  
 
Informationskravet innebär att vi måste informera om undersökningens syfte och vad de 
framkomna uppgifterna under intervjun kommer att användas till. Det ska även framgå innan 
intervjun att deltagande är frivilligt. Vi gav både muntlig och skriftlig information om 
informationskravet (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Samtyckeskravet syftar till att samtycke alltid måste ges av informant innan en intervju får 
genomföras. Då undersökningen inte innefattar privat eller etisk känslig natur finns tillåtelse att 
få tag på informanter via en företrädare. I vårt fall  skedde detta via enhetschefer inom 
socialtjänsten. Information om att informanten har rätt att avbryta en intervju när som helst gavs 
både muntligt och skriftligt innan intervjun (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Information om konfidentialitetskravet gjordes både muntligt och skriftligt innan intervjun 
började. Om något som anses vara etiskt känsligt eller privat skulle dyka upp under intervjun har 
vi tystnadsplikt. Alla uppgifter är avidentiferade i uppsatsen för att enskilda informanter inte ska 
kunna identifieras av utomstående. Konfidentialitetskravet innebär att det ska vara praktiskt 
omöjligt att identifiera informanterna i studien (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Vi informerade skriftligt om nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in under 
intervjun enbart får användas till forskningsändamål. De uppgifter som framkommer i intervjuer 
får inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. De 
personuppgifter som samlas in för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 
som kan påverka informanten. Nyttjandekravet innebär att deltagarna har rätt att ta del av 
forskningsresultat (Vetenskapsrådet 2002). 
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5. Resultat och analys 
Här kommer vi presentera våra informanter och redogöra för vårt resultat och analys kopplat till 
frågeställningarna; hur ser ekonomihandläggare på sitt handlingsutrymme och vad är det som 
påverkar ekonomihandläggarnas handlingsutrymme.   
 
Våra informanter är sex ekonomihandläggare  i åldrarna 30 – 65 år, vi har valt att börja med en 
presentation av dem för att det ska bli möjligt att spåra citaten till rätt informant.  

• Informant 1 har socionomutbildning och 10 års erfarenhet av socialt arbete, anställd som 
ekonomihandläggare i en liten kommun.  

• Informant 2 har socionomutbildning och 10 års erfarenhet av socialt arbete, anställd som 
ekonomihandläggare i en mottagningsgrupp i en mellanstor kommun.  

• Informant 3 har socionomutbildning och 14 års erfarenhet av socialt arbete,  anställd som 
ekonomihandläggare i en mellanstor kommun.  

• Informant 4 har ingen formell utbildning men 40 års erfarenhet av socialt arbete, anställd 
i en mottagningsgrupp i en mellanstor kommun.  

• Informant 5 har socionomutbildning och 2 års erfarenhet av socialt arbete, anställd som 
handläggare med inriktning mot specifik klientgrupp i en större kommun.  

• Informant 6 har socionomutbildning och 10 års erfarenhet av socialt arbete,  anställd som 
handläggare med inriktning mot specifik klientgrupp i en större kommun.  
 

Vår analys visar att det är fyra huvudfaktorer som påverkar ekonomihandläggarnas 
handlingsutrymme i yrkesutövningen, vi har benämnt dem; omvärldsfaktorer, kommunala 
faktorer, yrkesmässiga faktorer och individuella faktorer.  Dessa huvudfaktorer och subfaktorer 
presenteras i tabell 1.  
 
 
Tabell 1.  Detta påverkar ekonomihandläggarnas handlingsutrymme. 
 
Huvudfaktorer Subfaktorer 

Omvärldsfaktorer Lagar  
 Förändringar hos andra myndigheter 

Samverkan  
  

Kommunala faktorer Organisationsförändringar  
Arbetsbelastning 

 Chefer 
 Kommunstorlek  
 Rutiner 
 Specialiseringsgrad 
  

Yrkesmässiga faktorer Utbildning 
 Erfarenhet 
 Kompetens 
  
Individuella faktorer Handläggarens initiativförmåga  
 Klients personliga omständigheter 
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Alla informanter menar att de har ett handlingsutrymme i sin yrkesutövning, de påpekar 
möjligheten att göra en individuell bedömning och de menar att eftersom alla handläggare är olika 
kan beslutet se väldigt olika ut beroende på vem som tar det.  
 

5.1 Omvärldsfaktorer  
Med omvärldsfaktorer menar vi faktorer utanför den egna organisationen som påverkar 
ekonomihandläggarens handlingsutrymme. Några informanter uppger att om andra myndigheter 
och förvaltningar har hög arbetsbelastning skapar det en högre arbetsbelastning för dem, 
eftersom de då hänvisar klienter till socialförvaltningen när de har för mycket att göra. 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hänvisar ofta till socialförvaltningen när de har för 
hög arbetsbelastning. Dessutom ger lagändringar och andra myndigheters regeländringar 
konsekvenser i form av ökat antal sökande till det ekonomiska biståndet och det skapar ännu 
högre arbetsbelastning för ekonomihandläggarna. Exempelvis berättar en informant i citatet 
nedan om ett särskilt tillfälle när Försäkringskassan ändrat sina regler för ersättning till 
ungdomar inom handikappomsorgen och hur det har påverkat tillströmningen av klienter till 
socialförvaltningen och ökat arbetsbelastningen.  
  

För några år sen så började det helt plötsligt ringa föräldrar till 
särskolegymnasieelever som gick ur särskolan och jag blev jätteförvånad för 
de har ju aldrig varit aktuella hos oss här. Men då var det ju någon ny regel 
(…) När de går ur gymnasiet då drar vi in aktivitetsersättningen och då ska 
de till arbetsförmedlingen och då får de söka om (…)  Då ska det in nya 
läkarintyg och så vidare och det kan ta tid.                     (informant 4)                                                                                             

  
Anledningen till att dessa ungdomar blev klienter på ekonomiskt bistånd var att de var tvungna 
att få ett nytt läkarintyg som styrker deras handikapp för att vara berättigade till ersättning från 
Försäkringskassan och under tiden de väntar på det läkarintyget så får ekonomihandläggarna 
betala ut ersättning till dem.  
 
Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter är något som ibland skapar tidsödande 
diskussioner eftersom gränserna för ansvarsfördelning mellan olika förvaltningar och 
myndigheter ofta är otydliga och det skapar förvirring och högre arbetsbelastning för 
ekonomihandläggarna. Nedanstående citat är en konkretisering av det.   
 

Jag brukar säga (…) klienterna är det minsta problemet (skrattar) det här 
med samverkan som det heter så vackert, alltså det är ju hela tiden mellan 
vård- och omsorgsförvaltningen och oss, nej det är inte vårt, det är ert och vi 
säger tvärtom och så. Och psykiatrin och landstinget säger att det är ert, han 
missbrukar, (…) Han mår ju jättedåligt psykiskt det är därför han sin ångest 
(...) Nej och då är ju frågan alltså vad är hönan och vad är ägget; började han 
dricka för att man mådde dåligt psykiskt eller har man börjat må dåligt 
psykiskt för att han börjat dricka osv.                               (informant 4)    

Informanten menar att samverkan oftare handlar om vilken förvaltning det är som ska ansvara 
för kostnaderna för de olika klienterna än om hur de kan lösa klientens situation på bästa sätt. 

5.2 Kommunala faktorer 
Med kommunala faktorer avser vi sådant som är specifikt för kommunen och de organisationer 
som hör till den. Organisationsförändringar som skapandet av nya arbetsgrupper uppger några av 
handläggarna begränsar deras handlingsutrymme. Detta eftersom personalomflyttningar skapar 
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osäkerhet kring ansvarsfördelning och leder till att arbetet blir mindre effektivt då mycket tid går 
åt till att lära känna nya kolleger och lära sig nya arbetsuppgifter. Flera informanter berättar att 
de har stora personalomsättningar inom ekonomiskt bistånd i sin kommun, detta anser de leder 
till att de får mindre tid till det ”vanliga arbetet” eftersom de då får använda en stor del av sin tid 
till introduktion av de nyanställda, vilket illustreras av följande citat: 

Väntetider har tyvärr blivit vanliga på socialkontoret (…) Vi räcker inte 
till för alla. Bland annat det med organisationen handlar om det. Alla 
socialkontor som jag känner till kämpar med stor personalomsättning. 
(…) Men det är verkligheten, folk orkar inte. (…) Det är 
personalomsättning, då måste man ta tid att introducera nya kolleger. 
(…) Det tar tid.                                                             (informant 2)  

 
Informanterna uppger att för stor arbetsbelastning är en faktor som begränsar deras 
handlingsutrymme, nedanstående citat visar hur en av informanterna resonerar.  
 

Drömmen är att ha 50 ärenden, alltså då inte bara så kallade tunga 
ärenden som tar mycket energi, för det finns vissa ärenden som gör det 
som kräver mer arbetsinsats än andra, men att ha max 50 ärenden så att 
man känner att man, alla kringkontakter som behöver tas för att planera 
någonting bra tillsammans med huvudpersonen så att säga, det skulle bli 
mer genomarbetat, det skulle helt enkelt bli bättre, så man känner att man 
gör ett bättre socialt arbete.                                            (informant 3) 

Något måste ju vara väldigt fel när en anställd drömmer om att få förutsättningar för att kunna 
utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, det borde vara en självklarhet att en anställd får tid 
och möjlighet att göra ett bra jobb.   

För att tydliggöra hur stort handlingsutrymme ekonomihandläggarna har i sin yrkesutövning 
berättar en informant om när kommunförbundet var på besök och ekonomihandläggarna fick 
delta i en vinjettstudie. Resultatet visade en stor variation i beslut mellan olika handläggare både 
gällande om en ansökan skulle beviljas eller få avslag men också hur stort belopp som 
beviljades. Eftersom detta var ekonomihandläggare från en och samma kommun utgår de från 
gemensamma regler, riktlinjer och rutiner när de tar beslut, den stora variationen i beslut mellan 
handläggarna tyder då på att de har ett stort handlingsutrymme. 
 
En informant berättar om sitt stora handlingsutymme i arbetet både utifrån socialtjänstlagen och 
genom att denne har chefens förtroende.  

 
Socialtjänstlagen är ju en ramlag och man kan ju hitta på ganska mycket 
så länge man får det spelrummet av sin chef och det tycker jag att vi har 
det ganska bra. Jag har inte stött på något tillfälle där jag velat göra en 
sak och blivit hindrad.                                            (informant 5)  

 
Kommunstorleken har betydelse för ekonomihandläggarnas handlingsutrymme på flera sätt, dels 
har den betydelse för möjligheten att träffa klienter och dels påverkar den vilken typ av tolk 
handläggaren har tillgång till.  Informant 1 som arbetar i den lilla kommunen träffar sina klienter 
minst en gång i månaden, men de som arbetar i den medelstora och stora kommunen träffar 
klienterna mer sällan än en gång i månaden, ibland inte alls. Om ekonomihandläggaren inte 
träffar klienten så finns det heller inte möjlighet att skapa en relation eller göra en individuell 
bedömning av klientens situation och det är en stor begränsning av handläggarens 
handlingsutrymme. Informanten i en liten kommun har endast tillgång till telefontolk vid möte 
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med en klient som inte pratar svenska, medan handläggare i de andra kommunerna ofta har 
tillgång till tolk på plats under mötet med klienten. Detta har betydelse för ekonomihandläggares 
handlingsutrymme på så sätt att det blir bättre kommunikation med klienten med platstolk och då 
underlättar det skapandet av en god kontakt och ökar möjligheten att göra en individuell 
bedömning utifrån klientens situation och villkor.  
 
Socialförvaltningens rutiner påverkar handläggarna i vår undersökning genom att de sätter 
gränser för hur mycket tid som är tänkt att användas till olika aktiviteter. När en klient besöker 
socialförvaltningen för första gången så kallas det nybesök och det finns olika rutiner för hur 
lång tid ett sådant får ta i olika kommuner. Informant 1 har 60 minuter till nybesök medan de 
flesta andra informanter endast har 30 minuter avsatta till nybesök. Detta påverkar hur mötet 
genomförs eftersom det är mycket information som ska gås igenom under ett nybesök.  
Telefontiderna varierade mellan informanterna i undersökningen, de flesta har en timme om 
dagen som de ska vara tillgängliga för klienter på telefon medan andra bara har en timme tre 
gånger i veckan och andra kan välja ganska fritt hur tillgängliga de vill vara för klienter. Dessa 
rutiner påverkar handlingsutrymmet på så vis att handläggare som har längre tid för nybesök och 
mer telefontid har en större möjlighet att ägna klienten mer uppmärksamhet och detta kommer 
antagligen leda till att handläggaren får mer adekvat information som underlag för sitt beslut. Ur 
klientens perspektiv är det antagligen en fördel att ha en ekonomihandläggare som inte är 
stressad vid första besöket och som finns tillgänglig på telefon i större utsträckning.  En 
informant berättar att de har haft diskussioner på veckomöten om att alltid använda 
screeninginstrument under nybesök, men det har varit oenighet kring detta så det har ännu inte 
införts. Ett screeninginstrument är en detaljerad lista där klienten skattar sin egen situation på 
skalor utifrån olika ämnesområden. Men om det skulle införas så skulle det påverka den enskilde 
handläggarens handlingsutrymme på flera sätt, dels styr screeninginstrumenten mötet väldigt 
mycket och tar lång tid att genomföra och dels blir handläggarens kontakt med klienten väldigt 
opersonlig.  
 
De flesta handläggarna är tydliga med att informera klienter om att deras möte endast kommer 
handla om det ekonomiska biståndet och inte något annat. Om en klient börjar prata om andra 
problem i sitt liv uppmanar handläggaren denne att hålla sig till ämnet, nedanstående citat 
illustrera detta. 
 

Ja då måste jag till slut säga, men du, nu har vi den här tiden och nu 
måste vi prata om din rätt till försörjningsstöd för det är ju det jag jobbar 
med. Det andra kan vi prata om vi hinner innan tiden tar slut. Och det där 
har hänt många gånger att jag måste bryta för det finns personer som är... 
Ja av en eller annan anledning så är de väldigt angelägna om att få tala 
om hur de tycker och tänker om hur de har det och så.    
       (informant 3)                                                                                                                                                                           

Detta hänger samman med handläggarens handlingsutrymme på så sätt att handläggaren måste 
försöka få in den informationen som krävs för att kunna genomföra handläggningen på ett bra 
sätt inom den begränsade tid som är avsatt för mötet. Är klienten för långrandig eller börjar prata 
om andra saker så kanske det krävs ännu ett möte för att kunna få in den informationen. Detta  
kan förstöra ekonomihandläggarens planering och göra att det redan pressade tidsschemat blir 
ännu mer pressat. Dessutom kan det också handla om att handläggaren försöker ”skapa en 
klient” i mötet genom att vara tydlig med vilka aspekter av den enskildes liv som organisationen 
har möjlighet och avsikt att behandla. Att begränsa mötet till att enbart handla om det 
ekonomiska biståndet handlar också om specialisering, en handläggare som arbetar i en 
specialiserad organisation får ett mindre handlingsutrymme.  
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5.3 Yrkesmässiga faktorer 
Yrkesmässiga faktorer avser hur ekonomihandläggarna använder sin utbildning, erfarenhet och 
kompetens för att avgöra hur de ska använda sitt handlingsutrymme i förhållande till bland annat 
rutiner, regler och riktlinjer. De kommunala riktlinjerna för det ekonomiska biståndet är 
rekommendationer som handläggarna har med sig när de gör en individuell bedömning av 
klientens situation. Alla handläggare utom en använder dem på detta sätt, men informant 2 ser 
riktlinjerna som absoluta gränser för exempelvis hur dyr lägenhetshyra en klient får ha. 
Informant 4 menar att  handlingsutrymmet har förändrats av erfarenhet och ålder, som ung 
vågade vederbörande inte stå för sina beslut själv utan gick ofta till en kollega för att få tips och 
kunde då skriva att beslutet var taget i samråd med en kollega. Numera är informanten så erfaren 
att det inte är ett problem att stå för egna beslut och använda sitt handlingsutrymme.   
 
De flesta informanter anser att den individuella bedömning är viktig när det ska beslutas om en 
klients rätt till ekonomiskt bistånd. En handläggares individuella bedömning är en viktig del av 
dennes handlingsutrymme, där finns möjlighet att anpassa åtgärder till den enskilde klientens 
förutsättningar utifrån sin professionelle bedömning.  
 
Samtliga informanter uppger att de har tillfällen där de kan reflektera över sitt arbete och 
diskutera ärenden, antingen via veckomöten eller tillsammans med en kollega i det dagliga 
arbetet. Att ha utrymme till att reflektera och diskutera sina ärenden med kolleger betonas av 
flera informanter som något viktigt för den professionella utvecklingen. Informant 3 berättar att 
tid till reflekterande samtal är av så stor betydelse att det alltid ska avsättas tid för det oavsett hur 
stor tidspress det är därför att det gör att handläggarna blir tryggare på sina beslut. Nedan 
beskriver en informant att reflekterande samtal är ett bra sätt att minska olikheter i beslut mellan 
handläggarna.  
 

Beslut som vi känner oss tveksamma till så ska vi ta upp det i gruppen på 
onsdagarna så att vi gör så lika som möjligt för man vill heller inte ha det 
så att folk ska säga ”försök att få en tid till [hennes namn] för att då 
kommer du att få [pengar], hon är jättebra. Åh du har fått komma till 
henne, hon är stenhård hon”. Så vill man ju inte heller att det ska vara. 
                                                                                               (informant 4) 

 
Handlingsutrymmet för den enskilde handläggaren bör minska om man utarbetar policys på  
förvaltningen för att skapa mer enhetliga bedömningsgrunder, men det kan i gengäld skapa en 
större rättvisa för klienter om skillnaderna i beslut mellan handläggarna minskar. Däremot 
hjälper diskussioner och reflektioner tillsammans med kolleger till att öka handläggarnas 
professionalitet så att de blir tryggare i de beslut de tar. Handledning är också ett viktigt verktyg 
för att hjälpa handläggarna att utvecklas i sin profession och det har samtliga informanter 
tillgång till minst varannan månad.  
 

5.4 Individuella faktorer 
Med individuella faktorer menar vi sådant som på ett mer personligt plan påverkar 
handläggarens handlingsutrymme. Intervjuerna visar att det är stor skillnad på vilken hjälp en 
klient får beroende på vilken av informanterna som handlägger ärendet. Följande är exempel på 
vad några informanter gör för sina klienter. Det är inte enbart individuella faktorer som spelar in 
i hur de använder sitt handlingsutrymme i detta avsnitt, men de har en stor betydelse.  
 
Några informanter skickar ut påminnelser via sms till klienter för att de inte ska missa de 
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inplanerade mötet nästa dag eftersom många av klienterna har svårt att planera sina dagar och det 
kan skapa problem för handläggaren. Om inte en klient kommer till ett avtalat möte så 
komplicerar det  handläggarens planering för då behöver denne boka in ett nytt möte och 
klienten blir alltmer pressad eftersom denne behöver pengarna och kommer antagligen kräva att 
få en ny tid för möte ganska snart. Handläggarna använder här sitt handlingsutrymme för att 
effektivisera sin vardag utifrån att de har erfarenhet av missade möten sedan tidigare. 
 
Informant 1 hjälper klienter att öppna sparkonton då hon anser att detta hjälper klienterna att få 
kontroll på sin ekonomi samt att det kan minska klientens stressnivå att veta att de har några 
kronor sparade. Informanten ser detta som en tidsinvestering, att om hon lägger ner extra tid på 
detta nu ökar chanserna för att klienten ska kunna klara sin ekonomi i framtiden och därför inte 
ska behöva komma tillbaka och söka ekonomiskt bistånd igen.   
 
Informant 4 tar med sig klienter till budget- och skuldrådgivningen och presenterade dem för 
handläggaren där eftersom hon menar att om hon bara ger klienten telefonnumret dit så kommer 
denne antagligen inte att kontakta dem eftersom det finns mycket skamkänslor inblandade när 
någon misskött sin ekonomi. Handläggaren använder sitt handlingsutrymme till att hjälpa 
klienten utöver vad som krävs av henne, riktlinjerna säger att hon ska underlätta kontakt med 
budget- och skuldrådgivningen, men inte att hon fysiskt ska ta med klienten dit. Denne informant 
har möjlighet att göra detta eftersom budget- och skuldrådgivningen ligger i samma byggnad 
som socialförvaltningen och därför inverkar också den kommunala faktorn på hennes 
handlingsutrymme i detta fall.  
 
Informant 6 berättar om en hur hon använde sitt handlingsutrymme till att göra mer än tjänsten 
kräver för en klient som ville sluta med droger. Här spelar också graden av specialisering in 
eftersom hon har en tjänst som innebär mer än bara ekonomiskt bistånd, men likväl hjälper hon 
denne klient mer än hon behöver göra.  

En person som ringde till mig och är mitt upp i ett missbruk som inte har 
pengar och som vill sluta använda droger och bestämt sig för att göra det 
samma dag. Och hon går in i en jättejobbig abstinensperiod. (…) fyra 
veckor eller sådär som det var svintufft. Och hela världen rasar och man 
klarar inte av att fylla i en blankett. Med den personen så jobbade jag varje 
dag, flera gånger om dagen med att checka av läget och hur personen mår, 
vad jag kan göra och där hamna jag till slut i idéer om att jag kan komma 
med blanketten. Jag kan möta dig vid bilen, jag kan fylla i den så skriver 
du bara under.                                                                     (informant 6) 

 
Informant 3 berättar om en äldre manlig klient som hade en djup misstro mot myndighets-
personer. För att hjälpa klienten att få bo kvar i sin lägenhet använder hon sitt handlingsutrymme 
till att agera som en god man åt honom och satte undan en del av hans pengar till hyra och el i 
några månader. Efter några månader föreslog hon att klienten skulle skaffa en god man för att 
hjälpa honom med ekonomin och det gick han med på trots att han tidigare varit motvillig. 

5.5 Sammanfattning 
Det är många faktorer som påverkar ekonomihandläggarnas handlingsutrymme på olika sätt. 
Den faktor som har störst betydelse för handlingsutrymmet verkar vara den tidsbrist som uppstår 
till följd av att handläggarna har en hög ärendebelastning. Denna höga arbetsbelastning blir ännu 
större av olika anledningar såsom organisationsförändringar, regeländringar och andra 
förvaltningars och  myndigheters ökade arbetsbelastning. I nästa kapitel ska vi diskutera 
resultatet med hjälp av teori och tidigare forskning. 
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6. Diskussion 
 
Detta kapitel börjar med vårt syfte och en sammanfattning av resultat och analys, sedan 
diskuterar vi resultatet av undersökningen i relation till teori och tidigare forskning och 
reflekterar kring problemformuleringen. Sedan följer metoddiskussion där vi reflekterar kring 
vårt val av metod. Därefter ger vi förslag till framtida forskning och kapitlet avslutas med 
avslutande reflektioner. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ekonomihandläggares reflektioner kring sitt 
handlingsutrymme i yrkesutövningen.  
 
Handläggarna upplever att de har ett relativt stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning bland 
annat eftersom de kan göra en individuell bedömning av klienten, men de menar också att 
handlingsutrymmet ofta begränsas av hög arbetsbelastning.  
 
Vår analys visar att det främst är fyra huvudfaktorer som påverkar ekonomihandläggarnas 
handlingsutrymme i yrkesutövningen:   

• Omvärldsfaktorer som lagar, förändringar hos andra myndigheter, samarbete med andra 
myndigheter, konjunkturförändringar och samhällsförändringar 

• Kommunala faktorer som arbetsbelastning, regler, organisationsförändringar, rutiner, 
riktlinjer och specialiseringsgrad.  

• Yrkesmässiga faktorer som ekonomihandläggarnas utbildning, erfarenhet och kompetens. 
• Individuella faktorer som handläggarnas initiativförmåga och klientens personliga 

omständigheter.  
 
Ärendebelastningen är hög hos våra informanter och varje ökning av den leder till tidsbrist som  
skapar stress. Tidsbristen yttrar sig på så vis att handläggarna inte hinner förbereda sig tillräckligt 
inför mötet med klienter, de har heller inte möjlighet att träffa klienter i den utsträckning som de 
skulle behöva för att göra ett bra socialt arbete. Teori och tidigare forskning bekräftar att detta är 
vanligt i gräsrotsbyråkratier (Lipsky 2010, Dunér & Nordström 2006). Externa faktorer som 
andra organisationers ändrade regler och deras hänvisningar av klienter till socialförvaltningen 
bidrar till en ökning av arbetsbelastningen. Tidigare forskning visar att en hög ärendebelastning 
gör att handläggare beviljar fler ansökningar eftersom de inte hinner granska ansökningarna lika 
noggrant som när de har en lägre ärendebelastning (Stranz 2007). Detta har inte vi undersökt i 
denna studie men en reflektion är att det kanske skulle vara lönsamt att anställa fler 
ekonomihandläggare i kommunerna för att minska ärendebelastningen för handläggarna. 
Ekonomihandläggarna skulle då hinna göra en mer noggrann granskning av ansökningar och 
spara pengar åt kommunen som kunde användas till att betala de ökade lönekostnaderna som 
anställandet av  fler ekonomihandläggare. Det som talar emot detta är att efterfrågan verkar 
anpassa sig till utbudet, en gräsrotsbyråkrati som får extra resurser kommer snabbt att få en 
större ström av klienter som vill ta del av dessa (Lipsky 2010). 
 
De kommunala riktlinjerna är rekommendationer som handläggarna har med sig när de sen gör 
en individuell bedömning av klientens situation. De ger ekonomihandläggaren en ungefärlig nivå 
på hur mycket som är rimligt att bevilja i olika situationer, exempelvis vad som är en rimlig 
lägenhetshyra för en ensamstående. En av våra informanter ser dessa riktlinjer som absoluta 
regler som visar exakta maxbeloppet för en hyra medan andra ser de som de riktlinjer de är och 
menar att det finns utrymme att bevilja medel utöver dessa. Den enskilde handläggaren har 
utrymme för att tolka regler och riktlinjer utifrån organisatoriska och personliga motiv eftersom 
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de ofta är skrivna på ett komplicerat, otydligt språk (Evans & Harris 2004, Lipsky 2010). Att 
använda sitt handlingsutrymme till att undvika att göra individuella bedömningar utifrån 
riktlinjer kan vara ett sätt att avsäga sig ansvaret för att ta ett eget beslut (Evans & Harris 2004, 
Lipsky 2010). Motivet till detta kan vara att handläggaren är osäker på sin förmåga och därför 
”gömmer sig bakom reglerna” (Lipsky 2010) eller att hon ökar effektiviteten i sitt arbete och 
därigenom minskar sin arbetsbelastning (Dunér & Nordström 2006).  
 
Våra resultat visar att ekonomihandläggarna är tydliga gentemot klienterna när det gäller att 
mötet endast kommer handla om det ekonomiska biståndet och inte något annat. Om en klient 
börjar prata om andra problem blir denne uppmanad att hålla sig till ämnet av handläggaren. 
Detta bekräftas av både av teori och tidigare forskning, handläggaren skapar en klient genom att 
vara tydlig med vilken aspekt av klientens situation som är aktuell för just den organisationen 
och vid behov anpassas klienten för att passa in i organisationens kategorier, detta är ett att 
effektivisera organisationens behandling av klienten (Corazzini 2000, Dunér & Nordström 2006, 
Lipsky 2010). 
 
Alla klienter får inte samma hjälp av alla handläggare framkom i studien, den utökade hjälpen 
handläggarna ger klienterna genom att  öppna sparkonton, följa med till budgetrådgivningen eller 
agera som god man är inte något de gör för alla klienter. Detta grundar vi på att tidsbrist är ett 
tema som återkommer i intervjuerna och den utökade hjälpen kan de helt enkelt inte hinna med 
att göra för alla klienter som behöver det. Motiven bakom denna utökade hjälp kan vara flera, 
exempelvis:  

• Det kan vara ett sätt att öka den personliga tillfredställelsen genom att de gör ett riktigt 
bra arbete med några klienter eftersom de p.g.a. tidsbrist inte hinner göra det för alla 
(Lipsky 2010). 

• Klienten har väckt sympati hos handläggaren utifrån sina personliga egenskaper som gör 
att handläggaren väljer att använda en stor del av sin tid till att hjälpa klienten (Stranz 
2007, Skogens 2007) 

• Handläggaren utgår från sin egen personliga erfarenhet och väljer att hjälpa klienten 
eftersom hon vet hur det är att vara i klientens situation (Lipsky 2010).  

• Det kan vara en tillfällighet som gör att handläggaren har fått extra tid över och tycker att 
klienten behöver extra hjälp.  

Oavsett vad det beror på så innebär det i praktiken att inte alla klienter får samma hjälp och att 
det är en stor skillnad mellan hur olika handläggare arbetar med olika klienter.  
 
Utifrån vårt resultat så funderar vi på hur klienten kan påverkas av ekonomihandläggarens 
användning av sitt handlingsutrymme. Vi ska måla upp tre tänkbara scenarion för att 
exemplifiera hur olika situationen kan blir för den tursamme, mindre tursamme och den 
otursamme klienten som i övrigt har samma förutsättningar, det är bara handläggaren och 
kommunen de bor i som skiljer mellan dem.  
 
Den tursamme klienten Ture får en förberedd, lugn handläggare som har 60 minuter avsatt till 
mötet och använder sin professionalitet i handlingsutrymmet genom att göra en individuell 
bedömning där klienten upplever sig sedd och får hjälp utifrån sin egen situation. Ture får 
behålla sin lägenhet trots att den är 400 kronor över riktlinjerna, men får besked om att han 
kanske behöver söka sig ett billigare boende framöver om han skulle behöva ekonomiskt bistånd 
en längre period. Handläggaren har också telefontid minst en timme om dagen så klienten har 
möjlighet att ringa om det dyker upp frågor. Denne klient kanske också blir eskorterad till skuld- 
och budgetrådgivningen och presenterad för handläggaren där så att han får hjälp att ta tag i sin 
ekonomiska situation i tillägg till att han får ekonomiskt bistånd anpassat efter sina 
förutsättningar.   
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Den mindre tursamme klienten Halvar får en handläggare som är dåligt förberedd och stressad 
eftersom de bara har 30 minuter avsatt till mötet och 20 minuter av dessa använder handläggaren 
till att fråga ut Halvar med hjälp av screeningdokumentet ASI. Mötet känns opersonligt och 
Halvar upplever inte att han blir sedd eller att han får den hjälp han behöver av handläggaren. 
När de börjar prata om hans hyreskostnad så tittar handläggaren i riktlinjerna och säger att den är 
400 kronor för hög, han måste leta efter en billigare lägenhet. Handläggaren avslutar mötet och 
påpekar att han får ringa tisdag, onsdag eller torsdag mellan 9.00 och 10.00 om han undrar över 
något. 
 
Den otursamme klienten L. Åhgren får besked på telefon att han ska skicka in blanketter ifyllda 
med alla uppgifter och kontoutdrag, hyresavier och andra dokument. Han gör detta och får en 
vecka senare besked via mail att han beviljas ekonomiskt bistånd för denna månaden, men att 
han måste börja leta efter en ny lägenhet om han ska fortsätta erhålla ekonomiskt bistånd 
eftersom hans nuvarande hyreskostnad är 400 kronor över riktlinjerna och alltså för dyr.  
 
Dessa tre skissartade scenarion baseras på uppgifter vi har fått genom denna undersökning. Så 
stor skillnad kan det bli för klienten beroende på vilken handläggare den får och i vilken 
kommun den bor.  
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Användningen av kvalitativ metod i denna uppsats anser vi vara det bästa för att få svar på våra 
frågeställningar och för att uppnå syftet med uppsatsen (Trost 2010). Vi fick både ett brett och 
djupt material och kunde därför efter genomförda intervjuer byta inriktning på uppsatsen och 
utgå från grundad teori. Utifrån data var det lämpligt att utgå från grundad teori då det är en 
induktiv metod och fungerar som en upptäckande analys (Glaser & Strauss 1967). Att ha 
möjlighet att byta syfte, frågeställning och teori utifrån data är något som anses vara fördelarna 
att arbeta med grundad teori. Genom kvalitativ metod och grundad teori har vi fått ett resultat 
och lyckas besvara  frågeställningarna.   
 
Samtliga intervjuer utgick från en semi-strukturerad intervjuguid vilket gav oss ett gott stöd 
under intervjuerna och underlättade för oss intervjuare att hålla informanten till ämnet (se bilaga 
1). Intervjuguiden medförde att det blev lättare att diskuteras de teman som skulle samtalas om 
under intervjun. Då intervjuguiden var semi-strukturerad fanns möjlighet till följdfrågor och att 
gå utanför ramen till viss del. Vi anser att användandet av semi-strukturerad intervjuguide var ett 
gott val då det gav oss ett brett material. 
 
Våra informanter är främst äldre, erfarna ekonomihandläggare. Om några informanter varit 
yngre och mindre erfarna kanske vi hade fått ett mer varierat resultat. Ett urval med fler unga och 
oerfarna hade i större utsträckning gett oss deras perspektiv och berikat vårat resultat (Trost 
2010).  
 
Några informanter arbetade med specifika klientgrupper med framförallt ekonomiskt bistånd, 
men de hjälpte även klienten med annan problematik vid behov. En av informanterna som 
arbetade med en specifik klientgrupp upplevde sig ha större utrymme att fokusera på enskilda 
klienter och upplevde sig ha mindre begränsningar än övriga informanter. Att ha informanter 
med olika arbetsuppgifter påverkar resultatet i den mening att det blir svårare bedöma vad som 
påverkar dessa handläggares handlingsutrymme. Samtidigt ger detta oss ett bredare material i 
den mening att det öppnar till diskussion. Det kan både vara individuella faktorer och 
kommunala faktorer som utgör skillnader mellan dessa handläggare. Vår tolkning är att 
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informanterna som var ansvariga för mer än ett specialiseringsområde har mindre begränsningar 
men måste fortfarande hitta egen motivation till att fokusera på enskilda klienter i stor 
utrsträckning.  De två informanterna upplystes under vår intervju att de skulle bortse från de 
andra arbetsområden såvida de inte ansåg att det hade koppling till ekonomiskt bistånd. De 
uppmanades att utgå från det arbetet och de klienter de träffar inom ekonomiskt bistånd. Vid vår 
analys blev det tydligt att andra arbetsuppgifter utöver ekonomiskt bistånd visade sig ha 
betydelse för handlingstrymmet då fler uppgifter ökar det. Vår instruktion till informanterna kan 
således ha medfört att vi har missat ytterligare relevant data för studien.  
 
Några informanter fick vi genom snöbollsmetoden och är anställda som handläggare i en 
mottagningsgrupp men har lång erfarenhet från arbete som vanliga ekonomihandläggare.  
Anställda i mottagningsgruppen träffar enbart nya klienter och kunde inte svara på flera av de 
frågor som var viktiga utifrån vårt tidigare syfte. Dessa informanter uppmanades att utgå från 
den tiden då de arbetade som ekonomihandläggare vid frågor som hade ett längre tidsperspektiv. 
Det är tydligt att de utifrån sin nuvarande yrkesroll har ett väldigt begränsat handlingsutrymme, 
men de hade inte något problem att erinra sig hur det var när de arbetade som renodlade 
ekonomihandläggare. Detta kan ha påverkat vår undersökning negativt. Vi håller oss kritiska till 
valet av snöbollsmetoden då det medförde att vi inte fick det urvalet vi hade planerat eftersom de 
som rekommenderade nya informanter inte riktigt hade förstått vårt syfte med undersökningen 
och inte berättat för dessa nya informanter vad syftet innebar. Valet av snöbollsmetoden gjordes 
utifrån tidsbrist, om vi inte valt snöbollsmetoden hade undersökningen troligtvis haft mindre 
informanter. Vi tror att snöbollsmetoden är en god metod i de situationer där det behövs fler 
informanter relativt snabbt. 
 
Resultatet hade sannolikt blivit bättre om intervjuguidens huvudsakliga fokus varit 
handlingsutrymme. Att gå in med en intervjuguide där frågor ställs om makt för att sedan 
analysera intervjuerna från handlingsutrymme är inte optimalt (Kvale 1997). Makt och 
handlingsutrymme ligger dock varandra nära då handlingsutrymme handlar om vilken makt 
handläggaren har i sin yrkesroll. Vi  gick in med avsikten att ha handlingsutrymme som ett 
sidospår, som ett av de teman som skulle ge oss en översikt av ekonomihandläggarnas 
reflektioner kring makt i deras yrke. Vi ställde några öppna frågor som berörde 
handlingsutrymme mer direkt, t ex vad ekonomihandläggarna anser påverkar eller styr dem i 
deras arbete. Denna frågeställning väckte många tankar hos samtliga informanter och gav oss ett 
rikt material. Då handlingsutrymmet var utformat som en kategori av intervjun och inte 
huvudsaklig fokus innebär det att vi inte var medvetna om vilket syfte och frågeställning vi 
skulle ha vid konstruerandet av intervjuguide. Därför förhåller vi oss kritiska till vårt material 
och vår validitet. 
 

Vi har valt att avgränsa oss genom att använda Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati, en 
amerikansk teori skriven 1980. Vi har utgått från en nyutgåva från 2010 men samtidigt måste vi 
förhålla oss kritiska till att vi använder oss av en teori som grundades för nästan 35 år sedan. 
Socialpolitiken är i ständig förändring och ser olika ut i olika länder. Lipskys (ibid.) teori är 
utformad i en tid då socialpolitiken såg annorlunda ut och utifrån ett land som har helt 
annorlunda välfärdspolitik från Sverige. Vi anser dock att teorin fortfarande är  applicerbar då de 
centrala delarna fortfarande stämmer med hur verkligheten ser ut inom en gräsrotsbyråkrati; det 
finns fortfarande för lite resurser och målen och regelverken är fortfarande motstridiga och 
öppna för tolkning och gräsrotsbyråkraterna vill fortfarande behandla varje klient utifrån dennes 
individuella förutsättningar samtidigt som organisationen vill att alla ska behandlas lika i ett högt 
tempo (ibid.).  
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6.2 Framtida forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en större studie kring detta med socialarbetarnas 
handlingsutrymme och deras reflektioner kring detta. Kanske jämföra mellan kommuner av olika 
storlek för att se om handlingsutrymmet skiljer sig åt mellan dessa. Däremot finns det också en 
risk att det är andra faktorer som spelar in, de större kommunerna har en tendens att specialisera 
det sociala arbetet i större utsträckning. Det finns forskning som visar att specialiserade 
organisationer påverkar handlingsutrymmet för handläggarna så de är mer generösa (Stranz 
2007) och annan forskning som visar att de är mer restriktiva (Skogens 2007). Dessa båda 
undersökningar härrör ur olika sammanhang, Stranz (2007) undersökning handlade mer om en 
allmänt hållen undersökning kring det ekonomiska biståndet medan Skogens (2007) 
undersökning gällde specifikt för ensamstående män med alkoholproblem. Enligt Lipsky (2010) 
finns det en koppling mellan att frågor har en moralisk karaktär och att gräsrotsbyråkraten 
tenderar att ta beslut grundade i sina personliga åsikter och fördomar (Lipsky 2010).  
Det hade kanske varit ännu mer intressant att se hur handlingsutrymmet och handläggarnas 
reflektioner kring detta skiljer sig mellan de olika enheterna inom socialförvaltningen i olika 
kommuner. Det kanske är så att det finns en skillnad mellan handläggares handlingsutrymme och 
uppfattning om detta beroende på om denne arbetar inom barn och familj, vuxenenheten eller 
någon annan enhet inom socialförvaltningen.  
 

6.3 Avslutande reflektioner 
 
Vår undersökning visar att klienter behandlas olika utifrån vilken ekonomihandläggare de har 
och det visar också den tidigare forskningen. Detta i sig är inte något negativt, om det är så att 
det finns en professionell bedömning som ligger till grund för att de behandlas olika. 
Handlingsutrymmet är inbyggt i yrket och lagstiftningen och är i grunden värdeneutralt, det som 
avgör om det är bra eller dåligt är på vilket sätt den används. Används handlingsutrymmet på ett 
genomtänkt sätt utifrån professionella begrundelser eller som ett uttryck för enskilda 
handläggares preferenser och fördomar. Lipsky (2010) ger förslag på olika möjligheter att höja 
kvalitén på de enskilda handläggarnas användning av sitt handlingsutrymme, dessa förslag har 
till stor del inkorporerats i det sociala arbetet i Sverige i dag. I dag är ofta chefer inom socialt 
arbete tagna ur de egna leden (Evans 2011) och beslutsprocesserna inom socialtjänsten har blivit 
mer transparanta genom att klienter alltid har möjlighet att läsa all dokumentation rörande deras 
ärende, de har dessutom möjlighet att överklaga beslut till Förvaltningsrätten som de är 
missnöjda med.  
 
Veckomöten är något som alla informanter i vår undersökning berättar att de har och dessa liknar 
i stor utsträckning det som Lipsky (2010) beskriver som pågående stöttande processer med 
konstruktiv kritik och utvärdering av enskilda ärenden. Trots att dessa veckomöten är en del av 
handläggarnas vardag så används den enskilde handläggarens handlingsutrymme ibland på ett 
oprofessionellt sätt utifrån dennes preferenser, värderingar eller behov att friskriva sig från 
ansvar som vi sett i både tidigare forskning och i vår undersökning.  
 
Hur kan ekonomihandläggningen göras mer rättsäker för klienten? Vi tror inte på fler och mer 
detaljerade riktlinjer, rutiner och regler som begränsar handlingsutrymmet, utan vi tror på att öka 
medvetenheten om vikten av den individuella bedömningen och tanken att varje människa är 
unik. Ett sätt att göra det tror vi är att de oerfarna handläggarna får en erfaren fadder på 
arbetsplatsen som de handlägger ärenden tillsammans med de första månaderna i yrket för att få 
en insikt i hur komplicerat och mångfasetterat yrket är. Vi har gott hopp om framtiden och hyser 
den största respekt för alla ekonomihandläggare som gör sitt arbete så gott de kan under stor 
ärendebelastning med otydliga regelverk och målsättningar på socialkontoren runt om i landet. 



 29 

Litteraturlista 
 
Ahrne, G & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Corazzini, K.N. (2000). Case Management Decision Making: Goal Transformation Through 
Discretion and Client Interpretation. Home Health Care Services Quarterly, 18 (3), 81-96.   
 
Dunér, A. & Nordström, M. (2006). The discretion and power of street- level bureaucrats: an 
example from Swedish municipal eldercare. European Journal of Social Work, 9 (4), 425-444. 

Evans, T (2011): ”Professionals, managers and discretion: Critiquing street-level bureaucracy”. 
British Journal of Social Work, 41 (2), 368-386. 
 
Evans, T. & Harris, J. (2004). Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death 
of discretion. British journal of social work, 34 (6), 871-895. 
 
Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies  
for Qualitative Research. Chicago: Aldine. 
 
Hjort, T (2012). Skälig levnadsnivå i Malmö – om handläggning och bedömning av  
socialbidragsärenden. Kommission för ett hållbart Malmö: Malmö stad. 
 
Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser. Lund: Arkiv förlag. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Lipsky, M. (2010). Street-level Bureaucracy. The Dilemmas of Individuals in Public Service. 
New York: Russell Sage Foundation.   
 
Salonen, T. & Ulmestig R. (2004). Nedersta trappsteget. En studie om kommunal aktivering. 
Diss. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. 
 
Sawyer, A-M. & Green, D. (2013). Social Inclusion and Individualised Service Provision in 
High Risk Community Care: Balancing Regulation, Judgment and Discretion. Social Policy and 
Society, 12 (2), 299–308. 
 
Skogens, L. (2007) Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem? –regler, 
kunskap och kontext i socialt arbete. Diss. Stockholm: Institution för socialt arbete, Stockholms 
universitet.   

Stranz, H. (2007) Utrymme för variation –om prövning av socialbidrag. Diss. Stockholm: 
Institution för socialt arbete, Stockholms universitet.  
 
Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt 
arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 



 30 

 
Statistiska centralbyrån (2011). Statistikdatabasen. Socialtjänst. Ekonomiskt bistånd, årsstatistik.  
Tillgänglig: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__SO__SO0203/BidragstagareS/table
/tableViewLayout1/?rxid=4438123e-ff0b-4679-ab2f-c7e4d023985b [2014-05-27] 

Statistiska centralbyrån (2014). Statistik efter ämne. Arbetsmarknad. Arbetskraftsundersökningar 
(AKU). Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/ [2014-
06-26] 
 
SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 2010:1408. Regeringsformen. Stockholm: Justitiedepartementet.  

 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Tummers, L. & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the 
Importance of Discretion. Public Management Review, 16 (4), 527–547. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

[2014-05-24]  

 

 

 

 



 31 

Bilaga 1.  
 
 
Intervjuguide    
 
Ålder, utbildning, tidigare erfarenhet, antal år inom ekonomiskt bistånd.  
 
 
1. Beskriv hur en arbetsdag ser ut.  
 
2. Beskriv hur du genomför ett möte med en klient.  
 
3. Finns det riktlinjer eller färdiga rutiner för mötet? 
 
4. Arbetar ni efter någon modell, exempelvis MI?  
 
5 a) Berätta vad som påverkar /styr dig i ditt arbete med ek bistånd?  
b) Vilket utrymme har du för att påverka klienten?   
c) Har det utrymmet förändrats över tid?  
d) Hur gör du för att påverka din klient? 
  
6. Berätta om ett bra möte /dåligt möte du har haft med en klient. 
 
7. Vad gör du om en klient gör motstånd? 
 
8. Vilka olika klientgrupper söker ekonomiskt bistånd? 
 
9. Vilken grupp är svårast /lättast att arbeta med? 

 
10. En klienten kan byta handläggare, har du något exempel på när detta har skett?  

 
11. Kan du avsäga dig en klient?  
 
12. Hur tänker du kring ditt sätt att bemöta klienter? 
 
13. Har du möjlighet att reflektera kring dina handlingar gentemot klienter?  
 
14. Hur tänker du kring ditt inflytande på  klienter?  
  
 
15.  Är det något övrigt du skulle vilja säga?  
 
 

 
.   
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           Bilaga 2. 
 
 
Brev till intervjuperson. 
 
Vi är två socionomstudenter som går sjätte terminen på Karlstad universitet och håller på med 
vårt examensarbete. 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur handläggare inom ekonomiskt bistånd 
påverkar klienter och hur de ser på det egna handlingsutrymmet i yrket.  
 
Denna intervju kommer ta ca 60 minuter och följer de fyra forskningsetiska riktlinjerna. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Intervjun är frivillig och genomförs enbart genom samtycke från dig. Du har när som helst rätt 
att avbryta intervjun om det skulle behövas. Efter intervjun kommer du bli informerad om 
undersökningens syfte samt vad de framkomna uppgifterna under intervjun ska användas till.  
 
Om något anses vara privat eller etiskt känsligt skulle dyka upp intervjun har vi tystnadsplikt. Du 
kommer dock vara avidentifierad i uppsatsen oavsett. De uppgifter som samlas in kommer enbart 
att användas för forskningsändamål. 
 
Om du vill ta del av hela uppsatsen eller en sammanfattning när den är färdigställd eller har 
något annat du vill tillägga är du välkommen att kontakta oss.  
 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
 
Joakim Fundberg   Robin Hammarström 
funberg@bredband.net  robin.hammarstrom@hotmail.se 

070 - 4920486    070 - 7799203  
 


