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1. Förord 
I arbetet med denna uppsats har vi gjort vårt yttersta för att hitta information som återspeglar det 

problem vi har önskat undersöka. Ett arbete som visade sig vara svårare än vad vi någonsin hade 

tänkt oss, och krävt ett rejält bakslag. Vi har dock rest oss upp efteråt och sedan gjort det vi tycker 

har varit spännande, utmanande, lärorikt men framförallt i sällskapet av varandra. Detta har krävt 

många sena kvällar, sömnlösa nätter där man vaknat med en idé eller en tanke, och tidiga 

morgontankar som måste skrivas ned för att inte glömmas bort. Då vi till följd av avstånd och andra 

åtaganden inte alltid haft möjlighet att träffas har vi även haft många konversationer över nätet, 

många missförstånd men desto fler fullpottar där vi har känt att vi verkligen ”hit the nail”. Vi har 

träffats sena onsdagskvällar och avslutat med att bara njuta av att livet fortfarande finns utanför 

uppsatsbubblan. Genom givmildhet har vi även fått hjälp av den ena uppsatsskrivarens pappa, som 

agerat stödlärare, kommenterat mellan raderna och slitit håret åt våra syftningsfel. 

Vi vill rikta ett STORT TACK till: 

 Våra respondenter – utan er hade detta inte blivit möjligt! 

 Vår handledare Birgitta Ander som var ett stort stöd i forskingsprocessen. 

 Nina Gunnarsson som hjälpte oss när vi körde fast.  

Vi vill här även rikta ett stort tack till den som kom på kaffe, energidryck, Google docs, 

transkiberingsverktyg och facebook messenger - Utan er ingen uppsats. Känn er träffade! 
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Sammanfattning 
Vi har gjort en kvalitativ studie kring ekonomihandläggarens arbete med personer med 

missbruksproblematik. Anledningen till att vi valde att studera detta var att vi i litteraturen inte 

hittade någon tydlig arbetsrutin för den här gruppen av försörjningsstödstagare. 

Våra frågeställningar är: 

 Vad fokuserar respondenterna på i sin bedömning av rätten till försörjningsstöd för en 

person med missbruksproblem? 

 Vilket eller vilka arbetsmönster kan vi identifiera i respondenternas arbete med personer 

med missbruksproblem? 

Vi har utgått från tidigare forskning kring ekonomiskt bistånd och även forskning kring missbruk och 

missbruksvård. Teoretiska utgångspunkter är Prochaskas och DiClementes teori om 

förändringsprocessen samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. 

Vi har intervjuat nio olika handläggare för ekonomiskt bistånd från tre kommuner. Intervjuerna har 

kretsat kring en vinjett som beskriver en man med missbruksproblem som ansöker om 

försörjningsstöd. 

De slutsatser vi kan dra av studien är att respondenterna i sina bedömningar fokuserar på vad 

mannen gör för att förändra sin situation, några respondenter ställer krav på att mannen skall vara i 

kontakt med missbrukshandläggare eller delta i missbruksbehandling, några respondenter fokuserar 

på mannens motivation till att förändras. Respondenterna är oense i huruvida det skulle leda till ett 

avslag eller ej om mannen inte deltar i behandling enligt plan.  

Det arbetsmönster som vi kan identifiera är att respondenterna utgår från att klienten står till 

arbetsmarknadens förfogande för att sedan revidiera planen om det visar sig att klienten har något 

arbetshinder. Om klienten visar sig ha missbruksproblem utgår ekonomihandläggaren från det och 

förmedlar kontakt med missbrukshandläggare. Vidare ser vi att respondenterna har en kontinuerlig 

kontakt med missbruksenheten gällande gemensamma klienter.  

Nyckelord: ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksproblem, bedömning, gräsrotsbyråkrat  
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Abstract 
We have completed a qualitative study of economics administrator's work with people with 

substance abuse problems. The reason we chose to study this was that we in the literature did not 

find any clear working routine for this group of income support recipients. 

Our question formulations are; 

 What does the respondents focuses on in their assessment of the right to income support for 

persons with substance abuse problems? 

 Which patterns of work, can we identify in the respondents' work with people with 

substance abuse problems? 

We have eminated from previous research on economic assistance, and also research on substance 

abuse and addiction treatment. Theoretical starting-points are Prochaska and Di Clementes theory of 

change and Lipskys theory of grassroots bureaucrat. 

We interviewed nine case workers for economic assistance from three municipalities. The 

interviewees revolved around a vignette describing a man with substance abuse problems who apply 

for income support.  

The conclusions we can draw from the study is that the respondents in their assessments focus on 

what the man does to change his situation, some respondents demand that the man should be in 

contact with a substance abuse case worker or participate in drug treatment, some respondents 

focused on the man's motivation to change. The respondents disagree whether it would lead to a 

rejection or not if the man does not participate in treatment according to plan. The work patterns 

that we can identify is that our respondents emanate that the client is available for work and then 

modifies the plan if it turns out that the client have employment barriers. If the client is found to 

have substance abuse problems the economic assistance case worker emanate from that, and 

mediate a contact with the substance abuse case worker. 

Furthermore, we see that the respondents have a continuous contact with the substance abuse unit 

current common clients.  

Keywords: economic assistance, substance abuse, assessment, street level bureaucracy 
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2. Inledning 
För den som inte kan försörja sig på egen hand till följd av arbetslöshet, sjukdom eller andra orsaker 

kan det vara aktuellt med ekonomiskt bistånd som en sista utväg. Ekonomiskt bistånd utgörs bland 

annat av försörjningsstöd som ser till den enskildes löpande försörjning. 

Den vanligaste orsaken till behov av försörjningsstöd är arbetslöshet. Den näst vanligaste orsaken är 

arbetshinder av sociala skäl. Statistik gör gällande att situationen har sett likadan ut under tid. 

(Socialstyrelsen, 2014). I kategorin arbetshinder av sociala skäl ryms individer som inte kan arbeta till 

följd av exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. För den här gruppen kan arbete bli aktuellt först 

efter andra, förberedande insatser (Socialstyrelsen, 2011). 

Alla enheter inom individ och familjeomsorgen (IFO) har ett eller flera mål med verksamheten. Inom 

ekonomiskt bistånd är det huvudsakliga målet att arbeta mot självförsörjning för den enskilde. Med 

självförsörjning menas förvärvsarbete men också andra ersättningar från exempelvis A-kassa eller 

Försäkringskassan räknas in i begreppet självförsörjning. På vägen mot målet om självförsörjning är 

målet med ekonomiskt bistånd att försörja den enskilde och tillförsäkra denne en skälig levnadsnivå 

(Socialstyrelsen, 2013).  

I arbetet med personer som är arbetslösa är ekonomihandläggarens uppdrag och kraven på den 

enskilde tydliga: För att den enskilde skall ha rätt till försörjningsstöd skall denne göra vad han eller 

hon kan för att försörja sig. Det kan innebära att vara aktivt arbetssökande, delta i 

kompetenshöjande verksamhet eller att delta i grundläggande utbildning i svenska. Den som inte kan 

stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom skall vara sjukskriven. Om den enskilde 

åsidosätter de här kraven riskerar denne att förlora rätten till försörjningsstöd.  

När det gäller ekonomihandläggarens arbete med personer med missbruksproblem är uppdraget inte 

lika tydligt. I Socialstyrelsens (2013) handbok för ekonomiskt bistånd står följande om arbetet med 

personer med missbruksproblem: 

”De ska i första hand erbjudas hjälp för sina sociala problem och socialtjänsten 

ska tillsammans med dem planera för hur de på lång sikt ska kunna nå 

självförsörjning. Socialtjänstlagen ger inget utrymme för att avslå ansökan om 

ekonomiskt bistånd om den enskilde inte accepterar behandling eller vissa 

insatser. Det är socialtjänstens ansvar att arbeta på ett sådant sätt att den 

enskilde blir motiverad till att förändra sin situation” (Socialstyrelsen, 2013, 85) 

Ekonomihandläggarens huvudsakliga ansvar är att arbeta med den enskildes försörjning, när det 

gäller motivation till att förändra sin situation ligger huvudansvaret på missbrukshandläggare. I vår 

inledande litteraturgenomgång har vi inte funnit någon tydlig arbetsväg när det gäller 

ekonomihandläggarens arbete med personer med missbruksproblem. Därför önskar vi fylla den här 

kunskapsluckan genom att studera hur ekonomihandläggare lägger upp arbetet kring personer med 

missbruksproblem och hur de tolkar personer med missbruksproblems rätt till ekonomiskt bistånd. 
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3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med vår studie är att utforska och beskriva ekonomihandläggarens arbete med personer med 

missbruksproblematik. 

Vi avgränsar oss genom följande forskningsfrågor: 

 Vad fokuserar respondenterna på i sin bedömning av rätten till försörjningsstöd för en 

person med missbruksproblem? 

 Vilket eller vilka arbetsmönster kan vi identifiera i respondenternas arbete med personer 

med missbruksproblem? 
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4. Bakgrund 
I följande avsnitt presenterar vi den kontext som vårt resultat utgår från. Vi börjar med att redogöra 

för för den lagstiftning och de riktlinjer som är relevanta i arbetet med ekonomiskt bistånd. Vi 

fortsätter med en del där vi närmare berör socialtjänstens arbete med missbrukare. 

4.1 Ekonomiskt bistånd 
Kommunen har enligt 1 § 2kap. i Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) det yttersta ansvaret för att 

dess invånare får det stöd och det skydd de behöver. Portalparagrafen: 1 § 1 kap, SoL 

(Socialtjänstlagen SFS 2001:453), anger socialtjänstens uppgift:  

” Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas: 

- ekonomiska och sociala trygghet,  

- jämlikhet i levnadsvillkor,  

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 

och integritet.”  

En del av det stöd som den enskilde kan behöva är ekonomisk hjälp vid försörjningsproblem. Den 

enskilde kan då ansöka om ekonomiskt bistånd för att tillgodose sina behov. Enligt Socialstyrelsen 

(2013), är behovet av ekonomisk hjälp den vanligast förekommande anledningen till kontakt med 

socialtjänsten. En del av det ekonomiska biståndet utgörs av försörjningsstöd som tillgodoser den 

enskildes löpande ekonomiska behov.  

4.1.1 Lagstiftning och centrala begrepp 
Ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagens (SFS 2001:453), fjärde kapitel.  

Socialtjänstlagen är en ramlag och det innebär att inga detaljregler finns angivna i lagen. Det är upp 

till varje kommun att tolka sociatjänstlagen utifrån allmänna föreskrifter såsom socialstyrelsens 

handbok i ekonomiskt bistånd (2013), kommunala riktlinjer och rättspraxis.  

Nedan förklarar vi lagrum, begrepp och principer som är relevanta för den som arbetar med 

ekonomiskt bistånd. 

En skälig levnadsnivå 

I 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen SFS 2001:453), står det bland annat att den enskilde genom 

ekonomiskt bistånd skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad skälig levnadsnivå är definieras inte i 

lagtexten men i proposition 1996/97:124 fastslås att ekonomiskt bistånd skall täcka den enskildes 

grundläggande behov av bland annat mat, boende, kläder osv... 

Försörjningsstöd 

I 4 kap 3 § SoL (Socialtjänstlagen SFS 2001:453), preciseras den del av ekonomiskt bistånd som 

benämns försörjningsstöd. Försörjningsstöd utgår till den dagliga livsföringen. En del av 

försörjningsstödet – riksnormen - är schabloniserat och är densamma för hela riket. I riksnormen 
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finns utsatt poster för kläder, fritid och lek, mat, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, telefon, tidning 

och tv-avgift. Riksnormen betalas ut till den enskilde som en klumpsumma och det är upp till den 

enskilde att se till att biståndet räcker till det det är avsett för (Lundgren & Thunved, 2013). 

I särskilda fall har socialtjänsten rätt att enligt 4 kap 3 § 2p. SoL (Socialtjänstlagen SFS 

2001:453)  beräkna riksnormen till en lägre nivå.   

Biståndet är inte kravlöst 

Rätten till ekonomiskt bistånd utgår endast om den enskilde inte kan tillgodose sina behov på annat 

sätt. Om den enskilde har rätt till ersättning från annan huvudman skall denna ersättning gå före 

ekonomiskt bistånd (Lundgren & Thunved, 2013). För att ha rätt till ekonomiskt bistånd skall den 

enskilde också  göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning.  

Workfare är ett begrepp som innebär att krav på aktiva åtgärder ställs på den som ansöker om 

försörjningsstöd. En sådan åtgärd innebär många gånger deltagande i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Syftet är att det skall bli mer attraktivt att arbeta än att ta emot bidrag (Mörk, 2011). 

Workfare, eller kompetenshöjande motprestation för bidragstagare, ges lagligt stöd i 4 kap 4 § SoL 

(Socialtjänstlagen SFS 2001:453). Om den enskilde utan godtagbart skäl inte deltar i 

kompetenshöjande verksamhet har socialtjänsten enligt 4 kap 5 SoL (Socialtjänstlagen SFS 2001:453) 

rätt att ge avslag på ansökan om försörjningsstöd. 

Kommunens yttersta ansvar 

Om socialtjänsten helt ger avslag på den enskildes ansökan om försörjningsstöd så upphör inte 

kommunens yttersta ansvar för den enskilde. Det yttersta ansvaret innebär att socialtjänsten måste 

se till att den enskilde har medel för att klara det omedelbara uppehället, exempelvis genom 

matpengar.  

4.2 Missbruk 
För att kort definiera missbruk kan man säga att det innebär ett upprepat bruk av alkohol, narkotika 

eller läkemedel trots att det leder till negativa konsekvenser (Franck, Nylander m.fl 2011).  

För att diagnosticera missbruk använder sjukvården sig av diagnosticeringsverktygen ICD-10 och 

DSM5. De båda diagnostiska redskapen är tämligen lika i sin definition av missbruk. Gemensamma 

indikatorer är: 

 Stark längtan efter drogen 

 Svårighet att kontrollera intaget 

 Fortsatt användning trots skadliga effekter 

 Droganvändning prioriteras högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

 Ökad tolerans 

 Fysiska abstinenssymtom 

(SOU, 2011) 

Beroende på hur många av kriterierna som är uppfyllda ger det en bild av hur allvarligt tillståndet är.  

4.2.1 Alkohol- och narkotikamissbruk i Sverige 
Sverige är det land i Europa, där den totala konsumtionen av alkohol är lägst men under perioden 

1998—2009 har man sett tecken på en ökning  med 3 % av andelen alkoholmissbrukare. Enligt 

missbruksutredningen (SOU, 2011:35) var antalet alkoholmissbrukare i Sverige år 2010, 330 000 

personer.  
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Även vad gäller droganvändning ligger Sverige lågt i jämförelse med andra europeiska länder. Enligt 

socialstyrelsen (2009) var antalet narkotikamissbrukare i Sverige år 2009, 29 500 personer (Lundgren, 

Armelius, Armelius, Brännström, Chassler och Sullivan, 2012). 

4.2.2 Konsekvenser av missbruk 
Vid det direkta bruket av en substans påverkas kroppen och hjärnan på ett sätt som är 

övergående:  ett rus. Vid en längre tids användning av substansen kan kroppen och hjärnan skadas 

permanent. Personer som missbrukar löper också större risk att skadas i olyckor orsakade av droger. 

Vanligt är också psykiska problem som depression och ångestproblem. Dock är det svårt att avgöra 

om psykisk ohälsa är en konsekvens av missbruket eller om missbruket är en konsekvens av psykisk 

ohälsa (socialstyrelsen, 2009). 

Förutom fysiska och psykiska konsekvenser av missbruk leder missbruk många gånger till sociala 

konsekvenser. Exempel på sådana konsekvenser är att den enskilde förlorar sitt sociala nätverk till 

följd av missbruket eller att den enskilde förlorar sitt arbete. Att förlora arbetet innebär i sin tur ofta 

ekonomiska problem (Socialstyrelsen, 2009). 

4.2.3 Missbruksvård 
För den som behöver hjälp för sitt missbruk finns en rad olika vårdalternativ i olika aktörers regi: 

 Landsting 

 Stat (tvångsvård) 

 Kommun 

 Privat 

Huvudsakliga vårdalternativ är öppenvård och institutionsvård samt frivilligvård och tvångsvård. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) har andelen som vårdats frivilligt på institutionsvård minskat samtidigt 

som andelen som tvångsvårdas har ökat. Bland de som tvångsvårdades i november 2013 utgjordes 

den största delen av alkoholmissbrukare, och där dominerar målgruppen äldre. Det dominerande 

missbruket, för yngre personer som tvångsvårdades, var narkotika.  

4.2.4 Behandlingsmotivation 
För att göra något måste individen vara motiverad, vilket för en person med missbruksproblem 

innebär, i detta sammanhang, motivation till att förändra sin situation. 

Jenner (2004) beskriver motivationsarbetet som sökandet efter ett svar på ”varför” man skall göra 

något. För att vilja göra något måste värdet av det som uppnås genom ett visst beteende vara ”värt 

besväret”, och för en socialarbetare innebär det att hjälpa klienter med missbruksproblematik att 

finna svaret på frågan  ”varför” man skall förändras.  

Att lämna ett missbruk är ofta en ambivalent situation där personen väger för och nackdelar mot 

varandra vilket, som Jenner (2004) konstaterar, innebär att de inte bara är missbruket som personen 

lämnar. Att lämna ett missbruk kan innebära att en person bryter med de sociala kontakter denne 

har, och då hamnar personen i det som socialpsykologin kallar marginalkonflikt. Marginalkonflikten 

innebär att personen befinner sig mellan två sammanhang där han eller hon inte känner sig hemma i 

någon av dem (Jenner, 2004). 

För att hjälpa klienten till behandlingsmotivation är Motiverande intervju (MI) ett av de mest 

inflytelserika perspektiven (Lundgren et.al, 2012).   
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4.2.5 Lagstiftning och bestämmelser kring socialtjänstens arbete med personer med 

missbruksproblem 
Bestämmelserna för socialtjänstens arbete med personer med missbruksproblem behandlas bland 

annat i Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) femte kapitel om särskilda bestämmelser för olika grupper. 

5 kap 9 § SoL (Socialtjänstlagen SFS 2001:453), gör gällande: 

” Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp 

och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden 

skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka 

att planen följs.” 

Lundgren och Thunved (2013) förklarar att socialtjänstens uppgift är att aktivt uppsöka och försöka 

motivera personer med missbruksproblem att ta emot hjälp. Socialtjänsten skall erbjuda hjälp även 

till den som inte uttryckligen har bett om hjälp. Eventuell hjälp skall planeras i samråd med den 

enskilde. I det fall att den enskilde tar emot hjälp för att sedan avbryta är socialtjänstens uppgift att 

direkt agera och försöka motivera till ett nytt försök. Dock har socialtjänsten inget stöd i 

Socialtjänstlagen att tvinga den enskilde till hjälp för sitt missbruk (Lundgren & Thunved, 2013). 

4.2.6 Tvångslagstiftning 
Det finns två separata tvångslagar som berör den som har ett allvarligt missbruk och inte vill ta emot 

vård på frivillig väg. Den första lagen är lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Enligt 3§ LVU (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ) kan vård beslutas 

om den som inte har fyllt 20 allvarligt riskerar sin hälsa genom missbruk, i det fall att vård inte kan 

ges på samtycklig väg. LVU( lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga), berör även 

andra områden i barn och ungdomars liv. Dessa områden tas dock inte upp här då vår studie inriktar 

sig på missbruksproblem. 

Den andra lagen är lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som gäller för vuxna 

personer.  Även här gäller bestämmelserna endast om vården inte kan ges på samtycklig väg. Om 

vården kan ges med den enskildes samtycke är det i stället socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 

bestämmelser som gäller. Både vad gäller vård enligt LVU( lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga)och vård enligt LVM( lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) är det 

förvaltningsrätten som beslutar efter att socialnämnden har initierat ett behov. 

För att socialtjänsten skall kunna tvinga den enskilde till vård krävs det mycket starka skäl för det. 

Tvångsvård enligt 3§ LVU ( lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) kräver att 

den unge allvarligt riskerar sin hälsa genom missbruk. Tvångsvård enligt LVM ( lag (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall ) kräver att den enskilde till följd av missbruket utsätter sig för allvarlig 

fysisk eller psykisk skada, löper en uppenbar risk för att förstöra sitt liv eller befaras att allvarligt 

skada sig själv eller någon närstående (4§ 3 p. lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall). 

Socialtjänsten skall i längsta möjliga mån försöka få till stånd frivillig behandling. Vård som planeras i 

samråd med den enskilde ger bättre förutsättningar för varaktig förändring (Lundgren och Thunved, 

2013). Syftet med tvångsvård är att motivera den enskilde till att fortsätta ta emot vård på frivillig 

väg (3§ lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall). 

4.3 Missbruk som försörjningshinder 
I såväl Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) kapitel om ekonomiskt bistånd som i Socialstyrelsens (2013) 

handbok för ekonomiskt bistånd riktar sig bestämmelserna till största del mot personer som kan stå 

till arbetsmarknadens förfogande. Som nämndes i inledningen är  sociala skäl det näst vanligaste 

försörjningshindret (socialstyrelsen 2011), och i den kategorin ingår personer som inte kan arbeta till 

följd av missbruk. Men, rätten till ekonomiskt bistånd för personer med missbruksproblem behandlas 
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endast kort i Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd.  

Eftersom Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) gäller för hela Individ och familjeomsorgen (IFO) innebär 

det att ekonomihandläggare måste ha alla Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) bestämmelser i åtanke 

vid handläggningen av ekonomiskt bistånd.    

För att ha rätt till försörjningsstöd skall den enskilde göra vad han eller hon kan för sin egen 

försörjning (Lundgren och Thunved, 2013). Här hamnar handläggningen av rätten till försörjningsstöd 

för personer med missbruksproblem i ett dilemma. Dilemmat kan tydliggöras enligt följande: 

1. Den enskilde skall göra vad han eller hon kan för sin försörjning. 

2. Personer med allvarliga missbruksproblem kan inte stå till arbetsmarknadens förfogande på 

grund av missbruk. 

Ur ovanstående punkter kan slutsatsen dras att det en person med missbruksproblem kan göra för 

sin egen försörjning är ta emot hjälp för sitt missbruk. Men enligt Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 

portalparagraf så skall socialtjänstens arbete bygga på frivillighet och socialtjänsten har därmed inget 

stöd i Socialtjänstlagen (SFS2001:453) att ställa som krav att någon skall ta emot missbruksvård mot 

sin vilja. 

Det är heller ej tillämpligt att ställa som krav på att personer med missbruksproblem skall delta i 

kompetenshöjande verksamhet. När det gäller kompetenshöjande verksamhet, för personer med 

missbruksproblem, säger riksdagen i förarbeten till socialtjänstlagen, att sådana åtgärder inte skall gå 

före behandling eller andra rehabiliterande åtgärder. Om den enskilde har sådana problem skall 

socialtjänsten i första hand inrikta sig på att stödja den enskilde i att förändra sin situation för att på 

lång sikt ges möjlighet till självförsörjning. Dock kan kompetenshöjande verksamhet vara ett 

kompletterande stöd vid behandling eller för att bryta ett begynnande missbruk (SOU 2015: 44).  

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas om ekonomihandläggarens arbete, med personer med 

missbruksproblem, främst skall gå ut på att motivera den enskilde till att ta emot hjälp för sitt 

missbruk. Ekonomihandläggaren har, enligt Socialstyrelsen(2013), ingen rätt att avslå den enskildes 

ansökan om försörjningsstöd som följd av att han eller hon inte tar emot behandling. 

5. Forskningsöversikt 
I det följande avsnittet presenterar vi tidigare forskning inom området ekonomiskt bistånd och 

handläggning av ekonomiskt bistånd. Vi tar även upp forskning som berör missbruk och 

missbruksvård. 

För att hitta tidigare forskning har vi använt oss av högskolebibliotekets sökfunktion för artiklar samt 

högskolebibliotekets databas för tidskrifter. Vi har också gjort sökningar via google. När det gäller 

sökningar via google har vi för att säkerställa den vetenskapliga karaktären enbart använt oss av 

källor som vi kunde återfinna i högskolebibliotekets databaser. 

Sökord för tidigare forskning har bland annat varit: försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 

socialbidrag, bedömning, handläggning, missbruk, missbruksvård.  

5.1 Ekonomiskt bistånd 

5.1.1 Organisation 
I förarbetena till socialtjänstlagen var integrering en ledstjärna. Funktionsindelning skulle förekomma 

i så liten utsträckning som möjligt (prop. 1979/80:1) Genom en helhetssyn skulle man sträva efter att 

finna samlade lösningar på klientens problem (SOU 1974:39). Rent praktiskt skulle det innebära att 

socialarbetaren skulle arbeta med alla slags klienter och alla slags problem. Fördelar med detta skulle 
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bland annat vara att klienten skulle slippa besöka flera olika socialsekreterare. Idag ser det dock inte 

ut så som lagstiftaren tänkte. Idag är det vanligt med olika enheter för barn och ungdom, missbruk 

och ekonomiskt bistånd.  

Bergmark och Lundström (2005), har gjort en studie kring specialisering inom socialtjänsten. 

Författarna har funnit att den vanligaste specialiseringen är funktionell specialisering som förekom 

hos 80% av de kommuner de undersökte. Funktionell specialisering innebär att man specialiserar sig 

utifrån klientgrupp eller problematik. Ett exempel på sådan specialisering är att IFO många gånger är 

uppdelad i olika funktioner eller enheter; barn och ungdom, missbruk, ekonomi. Vanligt 

förekommande var också intern specialisering som innebär uppdelning inom den funktionella 

specialiseringen.  

Det material som Bergmark och Lundströms (Socialvetenskaplig tidskrift, 2005) studie bygger på visar 

att specialiseringen var längst gången och utvecklad inom försörjningsstödet. Många socialkontor 

hade en speciell enhet för försörjningsstöd. Inom försörjningsstöd är det vanligt med en speciell 

mottagningsfunktion. Mottagningens uppgift är att på ett standardiserat sätt utreda de som ansöker 

om försörjningsstöd och eventuellt hänvisa till annat ekonomiskt stöd (exempelvis genom 

socialförsäkringar). Morén, Blom, Lundgren och Perlinsky (2010), studerar hur socialarbetare inom 

olika organisationsformer ser på sitt arbete och hur de samverkar. Författarna konstaterar att 

trenden är att IFO blir mer och mer specialiserad trots att hela IFO lyder under en och samma lag 

(Morén et. Al (2010). 

5.1.2 Handläggning av ekonomiskt bistånd 
Variationer i bedömningen 

Stranz (2007) har gjort en studie avseende variationer i bedömning av rätt till försörjningsstöd. 

Studien belyser bland annat handläggarens roll i bedömningen. Stranz förklarar att variationerna i 

bedömningarna kan bero på att socialtjänsten är en kommunal angelägenhet och att den inte 

kontrolleras så hårt av staten. Andra variationer kan ligga i att kommunerna organiserar arbetet på 

olika sätt och att ekonomihandläggarens handlingsutrymme därför kan se olika ut.  

När det gäller handläggning inom socialtjänsten är lagarna, som styr handläggningen, offentliga men 

de är komplicerade och kompletteras till stor del av kommunala riktlinjer. Därför måste klienten 

förlita sig på handläggarens tolkning av bestämmelserna. Eftersom handläggaren har stor kunskap 

om bestämmelserna kan denne medvetet eller omedvetet välja vilka bestämmelser som denne ska 

tillämpa i ett visst fall. Att handläggare väljer vilka bestämmelser som skall tillämpas innebär att olika 

bedömningar kan komma att göras mellan olika handläggare (Stranz, 2007). 

Handläggares syn på varför klienten behöver hjälp 

Nybom (2008) har studerat hur handläggare bedömer klientens försörjningshinder. Studien bygger 

på data som har samlats in 2002-2004. Datan avser 568 slumpmässigt utvalda ärenden där klient och 

socialarbetare var för sig besvarade en enkät om klientens levnadsförhållanden. Ett år senare 

intervjuades socialserkreteraren igen om bland annat klientens försörjningshinder. 

Nybom lånar Midrés (1990) modell för att placera de olika försörjninghindren i olika dimensioner 

som förklarar orsaken till behovet. 

 Moraldimensionen: Ansvar för bidragsbehov läggs på klienten genom att klientens 

arbetsmoral och arbetsvilja ifrågasätts 

 Resursdimensionen: Att hjälpsökande beror på att den enskildes resurser inte räcker till. 

Resursdimensionen går dock att påverka genom exempelvis utbildning. 
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 Marknadsdimensionen: Ansvaret till individens hjälpbehov läggs på samhället. Kraven att 

hjälpa den enskilde till arbete läggs på det offentliga. 

 Moraldimensionen har fått allt mer utrymme sedan 1990-talet i och med att motkrav kan 

ställas på den som söker försörjningsstöd. 

Till moraldimensionen hör försörjningshindren bristande motivation och missbruk. Historiskt sett 

förknippas just missbruk med att det är självförvållat att individen behöver hjälp. I en studie där 

socialsekreterare fick bedöma ett fiktivt fall kom det fram att även om socialsekreterarna inte 

moraliserar missbruket så betonar de vikten av att missbruket inte får gå ut över förmågan att 

försörja sig själv (Skogens, 2007). Nybom (2008) finner i sin studie dock att missbruk inte tycks 

korrelatera med bristande motivation och hon tolkar det som att missbruk som försörjningshinder 

inte bör höra till moraldimensionen.  

 

5.1.3 Vilka är försörjningsstödstagarna?  
Hälleröd (2003), har gjort en studie vars syfte var att öka kunskap om de faktorer som leder till 

bidragstagande och i vilken grad dessa har förändrats mellan 80-90 talet.  

Halleröd har med hjälp av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), från åren 1986-1987 samt 

1996-1998,  skapat en estimeringsmodell av sannolikheten för att uppbära försörjningsstöd. 

Estimeringsmodellen visar att samtliga med någon form av utländsk bakgrund löper större risk än 

referensgruppen (de som Hälleröd kallar svenskar) att motta försörjningsstöd. Ensamstående 

föräldrar har också högre risk att motta försörjningsstöd än sammanboende utan barn. Också låg 

utbildningsnivå utgör en riskfaktor för att behöva försörjningsstöd. En annan grupp som riskerar att 

behöva försörjningsstöd är gruppen som har nedsatt arbetsförmåga till följd av ohälsa. Ohälsa i sig 

kan vara förknippat till missbruk eller andra sociala svårigheter. Det finns inte någon större skillnad i 

risk att komma att behöva försörjningsstöd mellan kvinnor och män. Hälleröd finner också ett nära 

samband mellan arbetslöshet och behov av försörjningsstöd. Det innebär dock inte att den som blir 

arbetslös direkt måste förlita sig på försörjningsstöd,  då många arbetslösa skyddas av 

arbetslöshetsförsäkringen. 

5.2 Missbruk 

5.2.1 Klientprofiler 
ASI (addiction severity index) är ett standardiserat utredningsinstrument som används av 

socialtjänsten för bedömning av missbruk och vårdbehov. De data som insamlas genom ASI-intervjun 

läggs in i en gemensam databas. Genom en studie av data som har insamlats från 12 833 klienter har 

Armelius och Armelius (2011) kunnat identifiera tre huvudsakliga klientprofiler: 

 Narkotikaprofil 

 Avgränsade alkoholproblem 

 Alkoholproblem kombinerade med psykiska problem. 

Lundgren, Armelius, Armelius, Brännström, Chassler och Sullivan (2012) har i en efterföljande studie 

jämfört föregående resultat med data som finns registrerad hos Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet 

var att skapa en förståelse för de olika gruppernas problem och hjälpbehov.  

Lundgren et al (Socialvetenskaplig tidskrift, 2012) finner ett flertal skillnader mellan de olika 

klientprofilerna. För narkotikaprofilen är det t.ex.  utmärkande lägre genomsnittsålder än de andra 

profilerna (jämförelsevis 33 år respektive 44 år samt 43,5 år), det är vanligare att sakna en egen 

bostad, mer vanligt att de är arbetslösa samt att det är en större andel män än kvinnor. Vad gäller 
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klienter som ingår i profilerna avgränsade alkoholproblem och alkoholproblem kombinerade med 

psykiska problem är det vanligare att de är födda i Sverige eller i andra skandinaviska länder. 

Samtidigt som att män är vanligare i gruppen med avgränsade alkoholproblem och kvinnor är 

vanligare i gruppen med alkoholproblem kombinerade med psykiska problem.  

Vad gäller behandlingsbehov skiljer dessa sig åt mellan grupperna. För grupperna narkotikaprofil och 

alkoholproblem kombinerade med psykiska problem finns ett behov av missbruksvård kombinerad 

med psykiatrisk vård. För klienter i gruppen avgränsade alkoholproblem är många gånger enbart 

missbruksvård tillräcklig. Författarna förklarar delvis de olika behoven av vård med att det är 

vanligare med mer komplexa sociala problem hos de grupperna med större vårdbehov (Brännström, 

Chassler och Sullivan, 2012).  

5.2.2 Missbruksvård 
Saarino och Knuuttila (2002) har gjort en studie vars syfte var att identifiera riskfaktorer för att 

missbruksvård avbryts. Undersökningen är genomförd på vårdtagare på ett behandlingshem, för 

personer med allvarliga missbruksproblem och andra sociala problem. 114 personer har deltagit i 

studien. De som har deltagit i studien är de som har skrivits in på behandlingshemmet. Ingen gallring 

har skett. 79% av respondenterna vårdades frivilligt och 21% tvångsvårdades. 71% av 

respondenterna hade ett renodlat alkoholmissbruk, resterande hade ett blandmissbruk. 69% var 

män. Studien är statistisk och bygger, dels på ett frågeformulär avseende bakgrund och bruk av 

rusmedel, dels på av en blankett som ger ett mått på klientens förändringsberedskap. Den 

information som insamlades från klienterna med ovanstående formulär samkördes sedan med 

information om vårdens slutförande som författarna erhöll från behandlingshemmet.  

Saarino och Knuuttilas (2002) studie visar att äldre är mindre benägna att avbryta vården än yngre. 

Blandmissbrukare avbryter i större utsträckning än renodlade alkoholmissbrukare vården. 

Blandmissbruk i sig samvarierar med ålder och är vanligare bland yngre än äldre, vilket kan förklara 

att blandmissbrukare oftare avbryter vården. De klienter som hade högre poäng på 

förändringsberedskap var också de som i större utsträckning fullföljde vården. Även positiv 

inställning till AA/NA (Anonyma Alkoholister/ Anonyma narkomaner) korrelaterar till fullföljd vård.  

Saarino och Knuuttila (2002) identifierar två huvudsakliga orsaker till att vården avbryts. 

 Impulsivt beteende 

 Projektivitet – författarna ger som exempel: klienten har en kritisk inställng till personalen på 

behandlingshemmet vilket leder till konflikt och avbruten vård.  

Saarino och Knuuttila (2002) konstaterar vidare att avbruten vård inte är detsamma som ett 

misslyckande. Det är snarare regel än undantag att personer med allvarliga missbruksproblem 

tillfrisknar vid första vårdtillfället. 

5.3 Sammanfattning 
Ekonomiska problem och missbruksproblem är två av Individ och familjeomsorgens (IFO:s) 

huvudområden, och de hänger ofta ihop (Länkarnas riksförbund, (u.å). I forskning såväl som i 

litteratur behandlas dock de här två områdena separat.  

Det som går att konstatera av forskning, av de båda områdena, är att handläggningen av rätten till 

försörjningsstöd kan variera. Stranz (2007) förklarar variationerna med att olika handläggare har olika 

handlingsutrymme och att det är upp till handläggaren att avgöra vilken regel eller princip som skall 

tillämpas i ett visst fall. Det innebär att ekonomihandläggarens kunskap om missbruk, och 

förutsättningarna för personer med missbruksproblem, kommer att spela in i bedömningen av rätten 
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till försörjningsstöd. Enligt Skogens (2007) ser socialsekreterare missbruk som något som inte får gå 

ut över förmågan att försörja sig själv. En sådan inställning kan påverka vad ekonomihandläggaren 

lägger tyngdpunkt på i bedömningen av rätten till försörjningsstöd.      
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6. Teoretiska utgångspunkter 
Här presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi har utgått från i analysen av vårt material. Vi 

har valt ut två teorier som vi anser är relevanta för förståelsen av vårt resultat. Dels har vi valt ut 

Prochaska och DiClementes transteoretiska förändringsmodell som vi tycker är en viktig grund för att 

förstå den process som en klient med missbruksproblem går igenom. Dels har vi valt Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati som belyser ekonomihandläggarens roll som medlare mellan klienten och 

samhällssystemet.  

6.1 Transteoretisk förändringsmodell, Prochaska och DiClemente 
I början av 80-talet tog Prochaska och DiClemente fram en modell som de kom att kalla den 

transteoretiska förändringsmodellen. Idag är modellen även känd som stadiemodellen eller stages of 

change. Modellen presenteras ur ett missbruksperspektiv, det vill säga klientens olika faser till 

förändring från missbrukarlivsstilen ( Bergmark och Oscarsson, 2009). 

Prochaska och DiClemente beskriver en individs förändringsförlopp med hjälp av fem olika faser i den 

så kallade transteoretiska förändringsmodellen. Modellen kan sammanfattas enligt följande: 

 Förnekelsestadiet, inte beredd: Klienten är ovillig att fundera över sitt missbruksproblem, 

och är motvillig till förändring. 

 Begrundandestadiet, ambivalent: Klienten funderar allvarligt på en förändring men är 

ambivalent, och väger för- och nackdelar med en förändring. 

 Förberedelsestadiet, beredd: Klienten har bestämt sig för en förändring och har preliminärt 

bundit sig till det. 

 Handlingsstadiet, handling: Klienten vidtar praktiska beslut för att genomföra en förändring. 

 Aktivitetsstadiet, vidmakthållande: Förändringens resultat implementeras och blir en del av 

klientens vardag  

Saarino och Knuuttila (2002) 

Källa: Folkhälsomyndigheten, (u.å) 
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Det tar olika lång tid för olika individer att ta sig igenom de olika stegen och många gånger fastnar 

man i ett stadie, exempelvis i förnekelsestadiet. Med hjälp av den transteoretiska 

förändringsmodellen går det att identifiera var i förändringsprocessen en individ befinner sig. Genom 

kunskap om var individen befinner sig kan man applicera rätt teknik för att hjälpa individen mot 

förändring. En metod som kan kombineras med förändringsmodellen är motiverande samtal (MI) 

(Folhälsomyndigheten, u.å.) 

6.2 Lipsky, gräsrotsbyråkrati 
Under 1970-talet introducerades begreppet gräsrotsbyråkrati för att kunna studera och beskriva det 

arbete som görs inom den offentliga sektorn, av gräsrotsbyråkraten. Gemensamt för 

gräsrotsbyråkraten, oavsett verksamhetsområde, som till exempel kan vara poliser, lärare, 

sjukvårdspersonal eller socialarbetare, är enligt Lipsky (2010) den stora handlingsfrihet som finns i 

utförandet av sina arbetsuppgifter.  

Gräsrotsbyråkrati är en översättning av begreppet “street-level bureaucracy” som Lipsky (2010) 

myntade. Uttrycket står för den beslutande roll, samt direktkontakt, som offentligt anställda 

tjänstemän har gentemot medborgarna. 

Utmärkande egenskaper för en gräsrotsbyråkrati (Lipsky, 2010);  

 Otillräckliga resurser i förhållande till de förväntade mål som skall uppnås  

 Oprecisa, vaga och motstridiga mål samt  

 Resultaten av det arbete som utförs är svåra att mäta till följd av att människan är naturligt 

komplex. 

6.2.1 Gräsrotsbyråkratens regelverk 
Gräsrotsbyråkratens roll åtföljs av lagar och regler som de måste rätta sig efter, i de bedömningar 

och beslut som fattas. I regel finns en samstämmig acceptans till de uppsatta reglerna, och i de fall 

detta fattas får gräsrotsbyråkraten svårt att utöva sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Genom att 

använda dessa formella regelverk och formaliserade rutiner som medel kan gräsrotsbyråkraten 

kontrolleras (Lipsky, 2010). 

Gräsrotsbyråkraten styrs enligt Lipsky (2010) i sitt arbete, men även i relationsskapandets 

möjligheter gentemot klienterna, genom att regelverken kontrollerar vad gräsrotsbyråkraten kan och 

bör besluta kring. Organisationens målsättningar kan strida emot gräsrotsbyråkratens roll att ge stöd 

och hjälp, samtidigt som regelverket kan ha en omfattande och komplicerad natur. 

Enligt Lipsky (2010) finns den reella makten hos gräsrotsbyråkraten där intentionen med lagen skall 

förverkligas genom arbetet med klienterna, det är här lagens syfte når sin målgrupp. Samtidigt som 

den uttalade makten återfinns hos politiker och högre tjänstemän inom kommun och region. 

6.2.2 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 
Teorierna kring gräsrotsbyråkratin fokuserar på det handlingsutrymme gräsrotsbyråkraten har i 

mötet med klienten (Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). I relation till lagar, lokala riktlinjer och 

klienterna i sig så är handlingsutrymmet, enligt Johnsson et al. (2008) och Lipsky (2010), den ram som 

gräsrotsbyråkraten har att handla inom. Skulle gräsrotsbyråkraten misslyckas med att arbeta fram 

rutiner och strategier, som gynnar handlingsfriheten (Lipsky, 2010), riskerar gräsrotsbyråkraten att 

arbeta fram stereotyper, och därigenom frångå policyn om att alla ska behandlas lika. 
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Lipsky (2010) beskriver socialsekreteraren som ett typexempel på vad en gräsrotsbyråkrat är. De 

agerar mellanhand mellan medborgare och kommun, och är de som träffar klienten och fattar de 

flesta beslut som rör klienten.  

Genom att lagstiftningen och riktlinjerna har gått från att vara detaljer till att allt mer fungera som 

ramlag och målstyrning skapas en större handlingsfrihet (Lipsky, 2010), och möjligheten till 

individuella bedömningar. Det är genom gräsrotsbyråkratens unika inblick i ramlagen och riktlinjerna 

som regelverket kan anpassas, och klienterna bedömas, utifrån den aktuella situationen. Enligt Lipsky 

(2010) är gräsrotsbyråkratens förväntan att kunna arbeta utifrån en objektiv policy samtidigt som 

densamme bör ta hänsyn till varje enskild klient, en livsviktig paradox. 

6.2.3 Gräsrotsbyråkratin i vardagen 
Situationerna som uppstår inom gräsrotsbyråkratin är enligt Lipsky (2010) komplexa och 

oförutsägbara, vilket därigenom gör det nästintill omöjligt att reglera arbetet gräsrotsbyråkraterna 

genomför. Samtidigt kan kvaliten och besluten påverkas till följd av bristande tid, krav på snabba 

beslut samt hög arbetsbelastning i förhållande till vad arbetet innebär. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att arbetet sällan utförs på rätt sätt, vilket leder till att gräsrotsbyråkraten riskerar att 

känna sig otillräcklig, i förhållande till uppdragets natur. 

Det är utifrån gräsrotsbyråkratens referensramar kring vem som är klient eller ej, som klienten enligt 

Lipsky (2010), skapas. Det är här skälen för sociala interventioner bekräftas, och kategoriseras utifrån 

vilka egenskaper som ger den enskilde klientstatus.  

Gräsrotsbyråkratin skiljer sig enligt Lipsky (2010) från den ideala byråkratin, då det i verkligheten inte 

går att verkställa beslut effektivt och opartiskt. Gräsrotsbyråkratens objektivitet kan påverkas genom 

att vara den som bemöter reaktionerna från klienterna, när de i sitt arbete skall kategorisera och 

rutinmässigt hantera klienterna. 

6.2 Gräsrotsbyråkraten - En kugge i förändringsmodellen 
En av gräsrotsbyråkratens uppgifter är att identifiera klientens problematik och att erbjuda klienten 

rätt insats. Med hjälp av t.ex. förändringsmodellen kan handläggaren skapa sig en uppfattning om 

vilken hjälp klienten behöver för att komma vidare. Det kan vara att t.ex. motivera klienten, under 

förnekelse- eller begrundandestadiet, eller att vid rätt tidpunkt koppla in rätt insats, under 

begrundande- eller förberedelsestadiet. På så sätt kan gräsrotsbyråkraten liknas vid en kugge som för 

förändringsprocessen framåt. 
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7. Metod 
För att nå kunskap om något, måste enligt empirismen, data (empiri) samlas in från den verklighet 

man vill undersöka. 

Jacobsen (2007) skiljer på vardagsforskning och vetenskaplig forskning sammanfattat i två punkter: 

systematik och öppenhet. Data som samlas in i vetenskapligt syfte både samlas in och presenteras på 

ett systematiskt sätt. Vetenskaplig forskning utmärker sig också av öppenhet, vilket innebär att 

forskaren öppet redovisar för tillvägagångssättet i insamling och analys av empirin.  Nedan redovisar 

vi för de val vi har gjort i vår forskningsprocess och hur vi har gått tillväga i insamlande och analys av 

vårat material. 

7.1 Vetenskapsteori 
Vetenskapsteori diskuterar synen på kunskap, om objektiv kunskap är möjlig att nå och hur man på 

bästa sätt når kunskap. 

Inom socialvetenskap dominerar den konstruktivistiska synen på kunskap. Det konstrustrktivistiska 

synsättet utgår från att den sociala verkligheten inte är objektiv då den konstrueras av individen som 

upplever den (Jacobsen, 2007).  

7.1.1 Ansats 
Syftet med vår studie är att undersöka hur ekonomihandläggare resonerar kring en person med 

missbruksproblem som ansöker om försörjningsstöd.  

Vår studie är av utforskande och beskrivande karaktär, då vi i den inledande litteraturstudien inte har 

funnit någon tydlig vägledning för ekonomihandläggares arbete med personer med 

missbruksproblem. I ett sådant utgångsläge förespråkar Jacobsen (2007) en kvalitativ 

undersökningsdesign, som tillåter respondenten att fritt uttrycka sig. På det sättet får forskaren en 

inblick i hur respondenten upplever sin verklighet och den data som samlas in blir djupare än den 

som samlas in på kvantitativ väg.    

Att samla in empiri med ett helt öppet sinne är enligt Jacobsen (2007), i princip omöjligt eftersom 
forskaren alltid har en viss förkunskap om ämnet. Förkunskapen påverkar det sätt som forskaren 
samlar in data och hur denne tolkar den data som samlas in. Med anledning av detta är det, för 
öppenheten, i en studie av vikt att redogöra för forskarens förförståelse. 

7.1.2 Förförståelse 
Förförståelsen om något påverkar enligt Larsson (2005) hur vi tolkar det vi möter. Förförståelsen 

utgörs både av praktisk och teoretisk kunskap om ämnet som ska studeras och i en forskningsprocess 

förändras ständigt forskarens försförståelse. 

I vår studie utgörs den grundläggande förförståelsen av en ämnesfördjupning som vi gjorde i en 

uppsatsförberedande kurs. Ämnesfördjupningen skulle fungera som bakgrundsfakta till c-uppsatsen. 

Att vi inför C-uppsatsen kände till bakgrundsfakta resulterade i att vi relativt snabbt kunde identifiera 

ett område som vi ville undersöka. 

Vår förförståelse utvecklades vidare i den litteraturstudie som inledde vår uppsats och som utgörs av 

kapitel 4; bakgrund. I forskningsöversikten utökades vår kunskap än mer då vi tog del av andras 

forskning i ämnet. I takt med att vår förkunskap i ämnet förändrades justerade vi vår 

problemställning. Jacobsen (2007) beskriver just utvecklandet av forskningsfrågan som en 

kontinuerlig process där forskaren kommer närmare och närmare forskningsfrågan i och med att 

denne samlar på sig mer och mer kunskap.  

Den praktiska förförståelsen inför denna studie har varit något snedfördelad, till följd av att en av oss 

sedan tidigare är verksam som handläggare inom just ekonomiskt bistånd. Vi har dock valt att se 
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denna snedfördelning som en fördel, då vi kunnat kombinera den enes unika inblick i 

verksamhetsområdet med en inblick av en mer “neutral” karaktär. 

7.2 Population och urval 
Inför vår studie valde vi två forskningsfrågor, dessa ställde krav på respondentens yrkesroll och 

arbetsområdet; handläggare inom ekonomiskt bistånd, och hur dessa bedömer, samverkar och 

beslutar kring klienter med en missbruksproblematik inom Sverige. Då den önskade målgruppen är 

för stor att undersöka i vår studie avgränsade vi oss till ett och samma län, i södra Sverige. 

Vi valde därefter att koncentrera oss till tre kommuner, och  i varje kommun valde vi därefter att låta 

tre handläggare delta. Detta för att skapa en bredd i hur olika socialkontor arbetar med dessa frågor. 

Efter att vi konstruerat vinjett och intervjuguide kontaktade vi fjorton socialkontor, inom det valda 

området via mail och brev med den sammanfattande informationen kring vår studie (bilaga 3). I ett 

senare skede tog vi även telefonkontakt med kommunerna, för att säkerställa att våra uppgifter 

kommit fram samt svara på eventuella frågor kring syftet i vår studie. Vi tydliggjorde även att kontakt 

tagits med fler kommuner än vi avsåg att använda, för att säkerställa ett brett och användbart 

material. 

Vårt slutliga urval blev ett bekvämlighets- eller tillfällighetsurval som enkelt sagt innebär att “man 

väljer de man får” (Jacobsen, 2007). Grundtanken var dock att slumpvis välja ut tre kommuner, ur 

gruppen av intresserade. Dock visade enbart fyra kommuner intresse, varav en kommun tackade nej i 

ett senare skede. Därigenom fick vi hålla tillgodo med de 3 kommuner som visat intresse.  

Vi valde därefter att kontakta aktuella kontor via två olika mail med information kring intervjuerna, 

med vinjetten, (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) där ett mail (bilaga 4) gick ut till kontoret vi 

önskade intervjua på plats och ett till de två kontoren vi önskade intervjua via telefon (bilaga 5). 

Därefter bokade vi tid för intervju med respektive handläggare. 

7.2.1 Respondenter 
Vi har intervjuat nio handläggare från tre socialkontor. Alla respondenter är kvinnor och de arbetar 
alla som handläggare inom ekonomiskt bistånd. Tiden som de har arbetat med ekonomiskt bistånd 
varierar i ett spann mellan tre månader och 20 år. Alla utom en respondent är socionom. Den 
respondent som inte är socionom har utbildning i socialt arbete och lång tid i yrket.  

7.3 Datainsamling och studiedesign 
Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju som utgår från en intervjuguide (bilaga 2) 

En semistrukturerad intervju tillåter intervjuaren att styra samtalet för att samla in de data som är 

relevanta för studien, utan att för den delen begränsa respondentens möjlighet till att ge öppna svar 

(Jacobsen, 2007). Det centrala området i vår intervju relaterar till en vinjett, vars konstruktion vi 

beskriver nedan. 

7.3.1 Vinjettstudie 
Kullberg och Brunnberg (2007) beskriver en vinjett som en beskrivning av ett scenario eller ett fall, 

med tillhörande frågor, som respondenterna får svara på, och de citerar Alexander och Becker (1978) 

för att understryka vad de menar att vinjettstudier är; 

“short stories about hypothetical characters in specific circumstances, to whose 

situation the interviewee is invited to respond”  

(Kullberg & Brunnberg, 2007, s.176) 
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En vinjettstudie kan ske i form av en enkät eller som en intervju, och vinjetten i sig kan vara både 

fiktiv eller baserad på ett autentiskt ärende. Enligt Kullberg och Brunnberg (2007) handlar vinjetter i 

regel om att respondenterna ska göra en professionell bedömning på ett moraliskt dilemma. Kullberg 

och Brunnberg (2007) menar vidare att forskarna Barter och Renold (1999) ser tre huvudsakliga skäl 

till varför vinjett som metod används inom social forskning; 

“to allow actions in context to be explored; to clarify people’s judgements; and to 

provide a less personal and therefore less threatening way of exploring sensitive 

topics.”  

(Kullberg & Brunnberg, 2007, s.176) 

Kullberg och Brunnberg (2007) menar att forskare genom vinjettmetoden kan studera hur 

professionellas agerande ser ut, inom välfärdens ramar. Vinjettmetoden möjliggör inhämtande av 

kunskap kring föreställningar, värderingar, normer, etiska ställningstaganden samt andra 

bedömningar och associationer, som professionella kan göra. Enligt Kullberg och Brunnberg (2007) 

kan vinjettstudier möjliggöra för professionella att svara på hur de ur ett hypotetiskt fall skulle 

handla, utan att för den sakens skull behöva avslöja hur det skulle se ut i ett reellt fall. Genom detta 

behöver de som deltar i intervjuer inte känna sig särskilt utpekade eller avslöjade, kring hur de väljer 

att bedöma i ett specifikt ärende. 

Vinjetter med anknytning till välfärdens instutitioner bör sammanställas så verklighetsnära och 

realistiska som möjligt, för att skapa en bättre överensstämmelse med verkligheten. Kullberg och 

Brunnberg (2007) menar att känslan av fallbeskrivningens autentisitet kan påverka 

överensstämmelsen mellan det svar respondenten ger i vinjetten och agerandet vid ett reellt ärende. 

Ju bättre överensstämmelse, desto större sannolikhet att svaren efterliknar det faktiska 

handlingsmönstret, menar Kullberg och Brunnberg (2007).  

Informationen i vinjetten bör överensstämma med det respondenterna är vana vid att läsa, genom 

att få med relevanta uppgifter som den professionella använder vid beslutsfattandet. Genom denna 

anknytning mellan verklighet och vinjett menar Kullberg och Brunnberg (2007) att svaren mer troligt 

lär överensstämma med respondenternas faktiska agerande i ett reellt ärende.  

Vinjettens konstruktion 

För att uppfylla  de krav Kullberg och Brunnberg (2007) ställer på en vinjett valde vi att basera vår 

vinjett på ett riktigt ärende. Vi fick hjälp med att ta fram vinjetten från en sektionschef inom 

försörjningsstöd (dock inte från något av de socialkontor vi undersökte). 

Vinjetten är avpersonifierad för att det inte ska gå att identifiera personen i vinjetten. Vi fick välja 

mellan flera olika vinjetter med liknande situation och den vi slutligen valde ut valde vi för att den 

bäst representerade de variabler vi ville mäta: 

 Vad fokuserar respondenterna på i sin bedömning av rätten till försörjningsstöd för en 

person med missbruksproblem? 

 Vilket arbetsmönster kan vi identifiera i respondenternas arbete med personer med 

missbruksproblem 

För att variablerna skulle vara så teoretiskt rena som möjligt sorterade vi i samråd med vår 

handledare bort detaljer som inte var relevanta och som skulle kunna ge upphov till förvirring. För att 

förtydliga variabler så la vi till detaljer. 

Eftersom vi önskade få fram de faktorer som påverkar deras handläggning önskade vi få ett ärende 

där ingenting var självklart. Det skulle påvisa delar som kunde tala för en individ som kunde få ett 
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bifall men samtidigt en person som kunde få ett avslag. Genom att ärendet inte var självklart kunde 

vi få fram djupare detaljer kring hur handläggare resonerar, de krav som finns att ställa beroende på 

om individen klassas som arbetsför, person med en missbruksproblematik eller något därutöver. 

Vår vinjett (bilaga 1) handlar om en man med en missbruksproblematik som ansöker om 

försörjningsstöd för maj månad. Mannen är inte inskriven på arbetsförmedlingen. Han har en 

planering med missbrukshandläggare som han inte har följt. 

7.3.2 Intervjuer 
Vi har samlat in empiri genom semistrukturerade intervjuer. Våra intervjuer har utgått från en 

intervjuguide som vi har utformat utifrån våra forskningsfrågor.  

Intervjuguiden (bilaga 2) var uppdelad i olika teman: 

 Allmänt om varje enskild respondent och dennes arbetsplats. 

 Organisationen och riktlinjer. 

 Bedömning av vinjetten. 

 Handläggarens upplevelser av sitt arbete. 

Intervjuer är ett sätt att få en djupare inblick i hur någon uppfattar ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2009). En ursprunglig tanke vi hade var att utföra studien genom en elektronisk enkät med öppna 

frågor som respondenterna kunde svara på i lugn och ro. Det vi dock såg som en nackdel var att en 

enkät inte skulle ge ett lika uttömmande resultat som intervjuer. Detta eftersom intervjuer förs som 

ett samtal, vilket ger möjligheter att ställa följdfrågor och därigenom ge mer djup i svaren (Jacobsen, 

2007).  

Vi har intervjuat sammanlagt nio handläggare från tre socialkontor. Sex av intervjuerna har skett via 

telefon. Valet att göra merparten av intervjuerna via telefon grundade sig i att vi önskade vara mer 

flexibla, och tillgängliga, för att utföra intervjuerna när det bättre passade varje enskild respondent.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjun som en social interaktion där intervjuaren kan 

komma att påverka respondenten på olika sätt. Eftersom människan kommunicerar, inte bara med 

ord utan även kroppsspråk valde vi att utföra tre intervjuer personligen, öga mot öga med 

respondenten. Här valde vi att låta ett av de tre kontoren stå för alla tre personliga intervjuer, vilket 

vi såg som en fördel då intervjuerna kunde samordnas till ett tillfälle. Genom detta kunde vi vara 

tidseffektiva och undvika att störa arbetsplatsen i för stor utsträckning. 

Den som fick leda intervjuerna var den av författarna som hade störst praktiska förkunskaper i 

ämnet. Anledningen till det var att intervjuaren skulle förstå fackbegrepp som den andra författaren 

inte själv var insatt i, och genom det inte behöva lägga tid på att be respondenten att förklara dessa. 

Vidare skulle den författare med störst förkunskaper kunna ställa mer relevanta följdfrågor. För att 

undvika det som Jacobsen (2007) kallar intervjuareffekten - då respondenten påverkas av relationen 

till intervjuaren valde vi att inte berätta att intervjuaren själv arbetar med ekonomiskt bistånd. 

Eftersom vi samtidigt ville säkerställa att de frågor vi önskade ställa besvarades, och ändå bibehålla 

en avslappnad och naturlig konversation, valde vi att låta den andra av oss delta under intervjun. 

Genom att denne höll ett öga på vilka frågor som besvarades kunde vi även i slutet av varje intervju 

gå tillbaka för att se om någon fråga missats, eller om något behövde utvecklas. Detta skapade 

samtidigt en möjlighet för den av oss som intervjuade att fokusera på respondentens kroppspråk 

under intervjun, för att ytterligare bidra till en mer avslappnad och öppen atmosfär under intervjun. 

Den som intervjuade kunde vara flexibel i sättet frågorna framfördes, utefter om respondenten 
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uppvisade t.ex. nervositet över intervjun i sig, tveksamhet inför vad frågorna betydde samt om svaret 

var tillräckligt. 

Intervjuerna spelades alla in med hjälp av en surfplatta. Vid de intervjuer som utfördes via telefon 

pratade intervjuaren och respondenten på högtalartelefon och även de intervjuerna spelades in med 

hjälp av surfplattan.  

7.4 Databearbetning 
Det empiriska råmaterialet i vår studie utgörs av digitala inspelningar. För att göra materialet 

hanterbart har en första del i vår bearbetning varit att transkribera intervjuerna ordagrant. Av 

forskningsetiska skäl har vi valt att låta respondenterna vara anonyma. Vi har därför döpt dem enligt 

följande A1-3, B1-3, C1-3, utifrån vilket socialkontor de arbetar på och vilken intervju det var i 

ordningen.  

Den data vi fick ut från transkriberingen var oerhört stor och i det närmsta omöjligt att överblicka. I 

nästa steg av analysen utgick vi därför från det Jacobsen (2007), kallar för innehållsanalys. 

Innehållsanalysen går ut på att en stor mängd datamaterial reduceras i teman eller kategorier för att 

det ska bli överblickbart. 

I den första gallringen utgick vi från de kategorier som vi hade delat in intervjufrågorna i:  

 Handläggaren  

 Organisation 

 Bedömning av vinjett  

 Handläggarens upplevelser 

Gallringen skedde genom att vi sorterade in belysande citat från varje intervju under respektive 

kategori, eller tema. På så sätt har vi kunnat sortera bort det material som inte är relevant för vår 

studie (men inte för den delen något ointressant).  

Innehållsanalysen har vi gjort sida vid sida vid varsin dator. Vi har gått igenom, och sorterat varje 

intervju var för sig. Därefter har vi jämfört med varandra och diskuterat kring hur vi har tänkt vid 

gallringen. Ofta skiljde sig inte sorteringen sig åt nämnvärt men när det har varit skillnader har vi 

diskuterat oss fram till var ett visst citat skulle placeras. Då alla intervjuerna var gallrade slog vi ihop 

dem till ett dokument, där alla citat från alla intervjuer var samlade under respektive tema. För att vi 

skulle kunna hålla reda på vilken av respondenterna som hade sagt vad märktes citaten med den 

intervju de tillhörde.  

I nästa steg sorterade vi ut det som var intressant för syftet med vår studie: att undersöka 

ekonomihandläggares arbete med personer med missbruksproblem. Allt som handlade om det 

samlade vi under en kategori: Respondenternas arbete med personer med missbruksproblem. 

Därefter satte vi en ”etikett” på varje citat under den kategorin. Etiketten beskrev innehållet i citatet. 

De citat som hade samma ”etikett” samlade vi i ett tema, vilket vi sedan namngav med en rubrik som 

gav en hint till klustrets innehåll. De två huvudkategorierna i resultatet är: organisation och 

Respondenternas arbete med personer med missbruksproblem. 

Att vi  väljer att presentera den del av empirin som rör organisationen på de socialkontor vi förlade 

vår studie beror på att vi vill tydliggöra den kontext i vilken resondenterna verkar. 
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7.4.1 Analys 
Vår analys av materialet utgår från den hermeneutiska tolkningsläran. Med hjälp av respondenternas 

utsagor försöker vi beskriva deras arbete med personer med missbruksproblem. 

Thomassen (2007) säger om mänsklig verksamhet att det är ett speciellt område som kräver särskilda 

undersökningsmetoder. Grunden i humanvetenskap är förståelsen av ett visst fenomen, till skillnad 

från naturvetenskap där det huvudsakliga syftet är att förklara ett visst fenomen. Den ledande 

analytiska tekniken inom humanvetenskapen är den hermeneutiska tolkningsläran. Hermeneutik 

innebär att mänsklig kommunikation enbart kan förstås genom tolkning av det som sägs eller skrivs.  

Den tyske filosofen Wilhelm Dilthey (refererad i Thomassen, 2007), beskriver dynamiken i 

tolkningsläran: En människa har en upplevelse som hon formulerar i ord. Enbart genom tolkning av 

orden kan mottagaren närma sig en förståelse för människans upplevelse. Att tolkningen av orden är 

den rätta är därmed inte sagt eftersom hur orden tolkas beror på mottagarens egna erfarenheter. 

Mottagarens egna erfarenheter – och därmed dennes tolkning - förändras också i kommunikationen 

med den andre människan. Det är denna pendelrörelse som kallas för den hermeneutiska cirkeln 

(Thomassen, 2007). 

De teorier som vi tar stöd av i vår tolkning är:  

 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati  

 Prochaska och DiClementes transteoretiska förändringsmodell  

I tolkningen av resultatet har vi var för sig gått igenom resultatet och funderat kring hur 

resultatet kan besvara fåra frågeställningar, och hur resultatet kan kopplas till teori och 

tidigare forskning. Därefter har vi muntligen diskuterat våra tolkningar med varandra. Under 

diskussionen antecknade en av oss det som blev sagt. Efter diskussionen renskrev vi 

anteckningarna tillsammans.  

På samma sätt som vi sorterade upp empirin i teman genom att märka citaten med en 

”etikett”, gav vi våra olika diskussioner en etikett, utifrån vilken forskningsfråga de besvarade, 

samt hur de skulle sorteras inom respektive huvudkategori.   

7.5 Studiens kvalitet 
En studies kvalitet kan analyseras ur perspektivet reliabilitet, vilket innebär hur tillförlitligt det 

insamlade resultatet är, samt ur perspektivet validitet, vilket innebär hur väl resultatet speglar 

verkligheten (Bryman, 2011). 

Kvalitativa forskare har, enligt Bryman (2011), diskuterat frågan kring dessa två begrepps relevans 

inom kvalitativ forskning, till följd av kvalitativ forskning inte syftar till att mäta det som studeras.  

Bakgrunden till att vi ändå valt att fokusera på, och redogöra för, begreppen reliabilitet och validitet 

är att de har en stark grund inom forskning överlag. Begreppen som framförs för att ersätta, eller 

stödja, reliabilitet och validitet har ännu inte nått något större inflytande, enligt Bryman (2011), vilket 

gör att vi valt att redovisa vår studie utifrån de tidigare begreppen. 

7.5.1 Reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver reliabilitet utifrån extern och intern, vilket innebär dels i vilken utsträckning 

en studie kan upprepas samt hur väl ett forskarlag kommer överens om en gemensam tolkning av 

det som de ser och hör. God reliabilitet i kvalitativa studier är svårt att uppnå, genom att sociala 

miljöer inte går att “frysa”, utan de fortsätter att utvecklas och förändras från ett tillfälle till ett 

annat. 
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För att kunna erbjuda god reliabilitet i en kvalitativ studie ställs krav på att studien genomförs på ett 

likartat sätt. Vilket enligt både Bryman (2011) och Kullberg och Brunnberg (2007) även innebär att 

forskarna bör har likartade kunskaper vid inledningen av studien. Eftersom forskningsintervjun, som 

Kvale och Brinkmann (2009) fastslår, är ett resultat av interaktionen mellan intervjuaren och 

respondenten vore det i det närmsta omöjligt att återskapa de förutsättningar som finns i en 

kvalitativ studie. Ett dilemma som även blir svårt om studien skulle upprepas av samma forskare, då 

förkunskaperna inte är detsamma. Studiens resultat kan även påverkas av de respondenter som 

deltar, deras egenintresse, uppdrag inom organisationen, erfarenheter, arbetsplatsens storlek, 

förändringar i riktlinjer och lagar etc. 

En stor del av resultatet faller även på hur materialet har tolkats, och där har forskaren en stor 

inverkan. Resultatets utfall kan bland annat bero på forskarens förkunskaper och forskarens 

intressen. För att säkerställa särskilt den interna reliabiliteten har vi i vår studie valt att, vid sidan av 

varandra, analysera vårt insamlade material, vilket gör att vi tolkat materialet två gånger. På detta vis 

har vi kunnat tala för ett försök till god intersubjektivitet då vi i resultatet sammanställer vad båda 

författarna har kommit fram till i en sammanhängande text. Jacobsen (2007) beskriver 

intersubjektivitet som graden av korrekthet i en tolkning, och att det innebär att flera personer är 

överens om att en viss tolkning av något är riktig. 

Tematiseringen skedde genom att vi samlade citat, vars andemening var den samma, i olika kluster. 

När alla citat var uppsorterade i kluster skapade vi ett te   

 

7.5.2 Validitet   
Bryman (2011) beskriver att validitet är benämningen på huruvida slutsatserna som genererats i en 

studie hänger ihop, eller inte. Även validitetsbegreppet delas upp i extern och intern validitet. 

Enligt Kullberg och Brunnberg (2007) är vinjettmetod utifrån validitetssynpunkt inte helt 

oproblematisk, med tanke på möjligheterna att kunna generalisera vinjettsvaren till en persons 

agerande i vardagen. Det som kan tala för validiteten i en vinjettstudie är att alla respondenter utgår 

från samma vinjett. Det innebär att en variabel i mätningen alltid är densamma.  

Kullberg och Brunnberg (2007) tar även upp hur transparens i en studie kan stärka den interna 

validiteten, genom att forskaren tydligt redogör tillvägagångssättet fram till resultatet. Detta uppnår 

vi i vårt metodavsnitt genom att redogöra tydligt för vårt tillvägagångssätt vid urval, utformning av 

vinjett, variabler den avsåg att mäta, datainsamling, analys etc. 

Vi har valt att låta respondenterna ta del av materialet innan intervjun, vilket kan påverka den 

interna validiteten i vår studie. Detta genom att respondenterna söker reda på “rätt” svar, diskuterar 

med kollegor etc. och att svaren vid intervjutillfället inte stämmer överens med ett verkligt agerande. 

Dock valde vi att ta den risken till förmån för att ge respondenterna tid att läsa igenom och förstå 

materialet, vilket kan leda till mer genomtänkta svar, vilket vi såg som mer värdefullt än risken att 

respondenterna pratar ihop sig.  

Enligt Bryman (2011) samt Kullberg och Brunnberg (2007) trycker den externa validiteten på 

huruvida resultatet från en undersökning går att generalisera i ett sammanhang utanför den specifika 

undersökningen, i en annan social miljö. Den population som det skulle vara aktuellt att generalisera 

vårt resultat till är alla handläggare inom ekonomiskt bistånd i Sverige. För att kunna göra en sådan 

generalisering krävs att urvalet är representativt. Vårt urval är inte representativt då respondenterna 

själva valde om de ville delta eller ej. Dessutom krävs ett långt större urval än nio handläggare för att 

resultatet ska kunna vara representativt för totalpopulationen.  
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7.6 Etiska överväganden och etisk reflektion 
Forskning är inte enbart viktigt för samhället hävdar Vetenskapsrådet (2002) utan även för 

individerna som lever i det. Utgångspunkten i forskningsetiska överväganden ligger bland annat i att 

samhällets medlemmar har ett krav på skydd mot otillbörlig insyn, att inte utsättas för kränkning, 

förödmjukelse samt psykisk eller fysisk skada.   

Forskningskravet, som innebär att forskning är viktigt och nödvändigt för samhället, och 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002) är inte absoluta utan ska alltid vägas mot varandra. 

Forskaren ska göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker som 

uppkommer för de berörda deltagarna, och eventuell tredje person. Vetenskapsrådet (2002) skriver;  

Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. 

förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet 

om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.  

Inom forskningen finns fyra huvudkrav som forskning ska utgå från; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

7.6.1 Informationskravet  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) samt Dahlgren och Sauer (2009) innebär informationskravet att de 

berörda parterna ska informeras kring forskningens syfte. Utifrån vår egen studie kan man se att vi 

tillämpat informationskravet genom att ge detaljerad information kring vår studie, samt informerat 

om att deltagandet är frivilligt och att intervjumaterialet kommer raderas när arbetet godkänts.   

7.6.2 Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Dahlgren och Sauer, 2009) innebär att respondent har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan, vilket innebär att forskaren ska inhämta samtycke ifrån de 

deltagare som finns. Utifrån vår egen studie har vi kontaktat varje socialkontor individuellt, och de 

deltagare som valt att delta har gjort det av egenintresse för det syfte som vår studie har.  

7.6.3 Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002; Dahlgren och Sauer, 2009) innebär att informanterna 

ges största möjliga konfidentialitet och att de personuppgifter som finns hanteras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kommer åt dem. Utifrån vår egen studie har vi valt att t.ex. utelämna uppgifter 

som kan avslöja vilket ärende vi valt att använda oss av, informanterna har vidare informerats om att 

vi inte kommer att avslöja vilka kontor de är verksamma på, eller andra personuppgifter.  

7.6.4 Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002; Dahlgren och Sauer, 2009) innebär att enbart använda 

uppgifter från enskilda personer till forskningens ändamål, de får inte lämnas vidare för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Utifrån vår studie har vi valt att informera varje 

respondent vid intervjutillfället att vi valt att endast spara intervjuerna tills dess att vi har fått vårt 

examensarbete godkänt, och att vi därefter kommer att radera ljudfilerna.  

7.7 Metoddiskussion 
Nedan diskuterar vi utfallet av de metodiska val vi har gjort i vår studie.  

7.7.1 Intervju  
Som tidigare nämnt har vi använt oss av en kvalitativ, semistrukturerad intervju för att samla in 

empiri till vår studie. Vi har intervjuat sammanlagt nio handläggare, några per telefon och några vid 

ett personligt möte. De personliga intervjuerna gav oss mer material än de intervjuer som skedde via 
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telefon. Dock har de personliga intervjuerna svävat bort från ämnet mer än de intervjuer som skedde 

via telefon. Det tror vi kan bero på en växelverkan mellan respondenten och intervjuaren. 

Intervjuaren ”glömde” bort att hålla sig till intervjuguiden och respondenten såg att intervjuaren var 

intresserad av det som berättades och fortsatte därför att berätta.  

7.7.2 Material   
Våra intervjuer har givit oss ett brett men kanske lite väl spretigt material. Det beror på att vi gick in i 

intervjuerna med en allmänt utforskande inställning. Vi visste att vi var intresserade av 

ekonomihandläggares arbete med personer med en missbruksproblematik men vi visste inte exakt 

vilka frågor som skulle ge oss svar på våra forskningsfrågor.  

Vi har i våra intervjuer valt att förlita oss på att den information som ekonomihandläggarna ger, 

gällande exempelvis de riktlinjer kommunerna har, är aktuell och riktig. För att stärka upp detta 

kunde vi ha bekräftat uppgifterna genom att själva studera kommunernas riktlinjer.   

7.7.3 Respondenter  
Om vi fick göra den här studien igen, utifrån det vi vet nu skulle vi varit mer specifika med vilka 

ekonomihandläggare vi ville intervjua. Vår huvudpopulation skulle kunnat avgränsas från alla 

ekonomihandläggare i Sverige till alla ekonomihandläggare i Sverige som specialiserar sig på 

försörjningsstöd för personer med en missbruksproblematik. Visserligen är det viktigt att veta hur 

“generella” ekonomihandläggare tolkar personer med en missbruksproblematiks rätt till 

försörjningsstöd men vi hade kunnat få ett fylligare material om vi hade riktat oss till 

ekonomihandläggare som har stor erfarenhet av att arbeta med personer med 

missbruksproblematik. En sådan population skulle troligtvis kräva att vi utökade vårt geografiska 

urvalsområde eftersom det kan vara svårt att få tag på tillräcklig många specialiserade 

ekonomihandläggare inom ett län. Det skulle samtidigt kunna komma att kräva att vi haft mer tid att 

avsätta för att söka upp och få tag i det specifika urvalet.  
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8. Resultat  
Syftet med vår studie är att utforska och beskriva ekonomihandläggarens arbete med personer med 

missbruksproblematik. 

I den här delen beskriver vi den empiri vi har samlat in vid våra intervjuer. I presentationen av 

empirin utgår vi främst från syftet med studien, alltså ekonomihandläggarens arbete med personer 

med missbruksproblem. För att tydliggöra den kontext som respondenterna verkar i, inleder vi med 

en kort beskrivning av organisationen som de arbetar i. Respondenterna presenterar vi i avsnitt 7, 

om urval.   

8.1 Organisation 
Vi har förlagt vår studie till tre socialkontor. Två av socialkontoren tillhör större kommuner och ett 

socialkontor tillhör en mindre kommun. På två av socialkontoren finns IFO’s alla verksamheter under 

samma tak. På ett socialkontor är man specialiserade enbart på ekonomiskt bistånd.  

Två av de socialkontor vi förlade  vår studie till hade organiserat arbetet i olika funktioner inom 

ekonomiskt bistånd. Den första funktionen är mottagning, där den inledande utredningen görs. 

Utredningen syftar till att ta reda på så mycket som möjligt om klienten; hälsa, ekonomisk situation 

och försörjningshinder. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda om klienten har rätt till 

försörjningsstöd eller ej. En av respondenterna som arbetar med mottagning uppger att hon 

använder sig av instrument X när hon utreder klienten.  

Om klienten har rätt till försörjningsstöd slussas denne vidare till nästa funktion. På ett av de 

socialkontor vi kom i kontakt med var nästa funktion uppdelad i en arbetsgrupp och en 

utredningsgrupp. De klienter som står närmast arbetsmarknaden landar i arbetsgruppen. De klienter 

som hamnar i utredningsgruppen är i behov av andra insatser, exempelvis hjälp att ansöka om 

ersättning från Försäkringskassan. Vi stötte även på en tredje funktion: Fördjupad utredning, som en 

av respondenterna arbetade med. Respondenten uppger att hon gör en djupare utredning av de 

klienter som har varit långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd. I en sådan utredning tittar hon på 

den senaste femårsperioden för att se vad det är som har  ”hakat upp sig”. I genomsnitt har hon 

ansvar för klienterna under ca 1 ½ år. Ofta slutar ärendet med att klienten berättigas till någon annan 

ersättning, exempelvis sjukersättning. Ibland, men mycket sällan går klienten tillbaka till den löpande 

handläggaren.  

Ett av de socialkontor vi kom i kontakt med hade ingen funktionsuppdelning utan alla handläggare 

tog hand om både mottagning och löpande handläggning. Vi kunde dock se en uppdelning av olika 

klientgrupper mellan handläggarna. En handläggare arbetade till störst del med personer med 

missbruksproblem. Även i de funktionsuppdelade socialkontoren fanns en uppdelning mellan 

handläggarna om vilka klientgrupper de arbetade med. Den här ansvarsfördelningen hade uppstått 

genom att handläggarna själva fick önska vilka grupper de vill arbeta med. Att en handläggare önskar 

att exempelvis få arbeta med personer med missbruksproblem innebär dock inte att handläggaren 

inte arbetar med andra klienter, utan det är bara ett önskemål som tillgodoses om det finns 

möjlighet. 

8.2 Respondenternas arbete med personer med missbruksproblem 
Nedan redovisar vi det som respondenterna berättar om arbetet med personer med 

missbruksproblem. 

8.2.1 Att stå till arbetsmarknadens förfogande 
Att bedöma rätten till försörjningsstöd för personer med missbruksproblem är inte enkelt. Det 

”vanliga” spåret när en person söker försörjningsstöd är att denne skall stå till arbetsmarknadens 
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förfogande. Det innebär att vara inskriven på arbetsförmedlingen, vara aktivt jobbsökande och följa 

den planering som arbetsförmedlingen sätter upp. För den som har invandrat till Sverige och inte kan 

svenska är grundläggande undervisning i svenska ett sätt för den enskilde att ta sig närmare 

arbetsmarknaden. Om den enskilde är sjuk, och av det skälet inte kan arbeta, ställs kravet att den 

enskilde skall vara sjukskriven för att ha rätt till försörjningsstöd. Kravet gäller även personer med 

psykisk sjukdom. För en person som har fått en neuropsykiatrisk diagnos kan det bli aktuellt med 

aktivitets- eller sjukersättning från försäkringskassan. 

När det gäller personer med missbruksproblem råder en osäkerhet. Som en respondent uttrycker 

det: det är inte ”svart på vitt” som det är med personer som kan stå till arbetsmarknadens 

förfogande, för missbruk är en sjukdom och då kan man inte ställa sådana krav.  

Men hur skall man då tänka när det gäller personer med missbruksproblematik?  

En respondent säger att hon brukar utgå från det personen säger, även om hon kanske själv 

misstänker att personen har missbruksproblem. Hon säger att många gånger är missbruket ett sätt 

att självmedicinera mot en bakomliggande problematik – ofta psykisk sådan. Och 

självmedicineringen är något som fungerar relativt bra. Och när missbruket hjälper klienten att 

fungera i vardagen är det svårt för klienten att se det som ett missbruk. I sådana fall utgår hon från 

att klienten står till arbetsmarknadens förfogande. Om det sedan inte fungerar på 

arbetsförmedlingen, t.ex. att klienten inte kommer till möten osv. så utgår hon från det. 

B3: ”...och vi är väl ganska hårda i vårat krav att man ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Och då ska man vara inskriven på 

arbetsförmedlingen och om då personen propsar på att nej jag har inget problem 

med missbruk. Då... Då ska ju personen stå till arbetsmarknadens förfogande och 

då får man ju säga det att då ska du ju klara av att sköta kontakten med 

arbetsförmedlingen. Eh. Och då får man ju försöka använda det om det här sen då 

fallerar. Jaha vad berodde det på. Du har ju inget problem så varför klarar du inte 

av att sköta kontakten med arbetsförmedlingen?” 

8.2.2 Sjukskrivning 
En respondent säger att hon kräver en sjukskrivning om klienten inte fungerar på 

arbetsförmedlingen. Hon säger att läkare kan sjukskriva till följd av missbruk. Dock finns en risk att 

läkare sjukskriver klienten till följd av följderna av missbruket, att man inte ser den bakomliggande 

orsaken och då är det svårt att arbeta vidare, enligt en annan respondent.  

För den som har ådragit sig funktionsnedsättning till följd av missbruk, som stadigvarande nedsätter 

arbetsförmågan, finns möjlighet att ansöka om sjukersättning, berättar en respondent. På så sätt kan 

klienten bli självförsörjande. Det måste dock vara tydligt att funktionsnedsättningen kommer finnas 

kvar, även om missbruket upphör. Sjukersättning beviljas inte bara till följd av missbruk, säger 

samma respondent.  

8.2.3 Motivera till att söka hjälp 
Om det framkommer att en klient inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande till följd av missbruk 

är det socialtjänstens uppgift att försöka motivera den enskilde till att söka hjälp för sitt missbruk.  

Ett sätt för klienten, att få hjälp med sitt missbruk, är genom kontakt med socialtjänstens 

missbrukshandläggare. Respondenterna arbetar på olika sätt tillsammans med 

missbrukshandläggare. På ett av socialkontoren har man varje vecka gemensamma möten 
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tillsammans med missbrukshandläggare (se tidigare kapitel om samverkan inom socialtjänsten). Vid 

sådana möten diskuteras hur man skall tänka kring gemensamma klienter. 

Om en klient inte har kontakt med missbrukshandläggare ställer respondenterna ibland en sådan 

kontakt som krav för att klienten skall ha rätt till försörjningsstöd. Några av respondenterna ställer 

som krav att klienten skall följa planering som är uppgjord med missbrukshandläggare för att denne 

skall ha rätt till försörjningsstöd. 

8.2.4 Att följa planeringen 
För att undersöka hur respondenterna resonerade kring planering med missbrukshandläggare och 

rätten till försörjningsstöd utgår en del av vår intervju från en vinjett. Vinjetten handlar om en man 

som har en uppgjord planering med missbrukshandläggare som han inte har följt (för mer 

information, se bilaga 1). Respondenterna fick ta ställning till och diskutera klientens rätt till 

försörjningsstöd.  

De flesta respondenterna uppger att rätten till försörjningsstöd hänger på om planeringen med 

missbrukshandläggaren följs eller ej. Men samtidigt innebär inte detta per automatik ett avslag på 

mannens ansökan om försörjningsstöd. Respondenterna visar sig flexibla genom att de ställer frågan 

varför klienten inte har följt planeringen – om det beror på bristande vilja och motivation eller om 

det beror på att planeringen inte stämmer överens med klientens förutsättningar. De föreslår en 

eventuell revidering av behandlingsplanen. 

A1: ”Det som jag tänker på är att man. Att jag skulle vilja säga... Vad är klienten 

motiverad till? Och så... liksom, för det verkar ju ändå som att det... är nånting 

som inte riktigt har fungerat eller nåt som behöver ändras kanske. ” 

Dessutom så ser de på återfall som en naturlig del i ett missbruk, något som man inte kan bestraffa 

klienten för så länge han ändå försöker. 

C2: ” ...man kan ju liksom inte klandra honom för att han kanske, vad ska man 

säga, åker ner i det igen, liksom. För det är ju en del utav missbruket eller 

beroendet. Det är viktigt att ha det i åtanke så att man inte är för fyrkantig, och 

bara tittar på kraven. Tänker jag.  Han försöker ju.” 

De krav som ekonomihandläggaren ställer på klienten skall enligt flera av respondenterna komma ur 

en gemensam överenskommelse med missbrukshandläggare, ekonomihandläggare och klient. Flera 

av respondenterna betonar vikten av klientens delaktighet i planeringen för att den skall vara lyckad. 

C1: ”... om inte den här personen själv vill... då är det ju dömt att misslyckas. Eh... 

det är ju väldigt lätt att att, handläggaren vill mer än personen... så är det ju 

väldigt vanligt att handläggaren är flera steg före men jag menar får man inte 

med sig klienten så är det ju både bortkastat för klienten och bortkastade 

pengar...” 

 

8.2.5 Samverkan kring klienten 
En respondent framhåller - särskilt när det är många aktörer kring klienten - att en gemensam 

handlingsplan upprättas. Hon berättar att hon ibland har mött klienter som har en handlingsplan 

med varje aktör. Om man skall lyckas är det viktigt att alla aktörer arbetar mot samma mål med 

gemensamma hållpunkter, även om det är så att olika handläggare har olika ansvar i 



34 
 

handlingsplanen. Att veta hur klientens kontakter med andra aktörer ser ut är också värdefullt enligt 

en repondent, för att klienten inte skall kunna spela ut aktörerna mot varandra.     

Den av respondenterna som arbetar med fördjupad utredning förespråkar samverkan, både inom 

socialtjänsten men också med andra myndigheter och utförare. Med utförare syftar hon exempelvis 

på kontaktpersoner eller behandlare. Även klientens privata nätverk är en viktig aspekt att ta med i 

samarbetet.   

Samverkan i arbetet gynnar framför allt klienten, som dels kan slussas till rätt insats och dels får en 

stabil grund att förhålla sig till. Respondenten berättar att det inte är ovanligt att en och samma 

klient kan ha flera olika handlingsplaner, med olika aktörer. Genom samverkan kan en gemensam 

arbetsplan upprättas och det blir då tydligare för klienten vad som krävs av denne. 

En annan respondent berättar att en gemensam handlingsplan också kan vara ett sätt för att 

tydliggöra för klienten att olika aktörer kring klienten har kontakt med varandra och det minskar 

risken för att klienten försöker spela ut aktörerna mot varandra. 

Samarbete mellan socialtjänstens olika delar sker enligt respondenterna vid behov. Ett av de 

socialkontor vi förlade vår studie till har ett nära strukturerat samarbete mellan socialtjänstens olika 

delar. En gång i veckan träffas handläggare från ekonomi och handläggare från missbruksenheten för 

att diskutera olika klienter och delge varandra information. En av respondenterna uppger att det här 

samarbetet fungerar väldigt bra men att det inte hade varit möjligt med en så tät kontakt i en större 

kommun. Hon föreslår då att samarbetet måste lösas på annat sätt. Vidare berättar respondenterna 

om ett mer informellt samarbete där handläggare från olika sektioner ”går in till varandra” för att 

diskutera kring gemensamma klienter. 

8.2.7 Beslutsfattande 
Respondenterna upplever till stor del att de är väl bekanta med socialtjänstlagens grundläggande 

regler men när det gäller specifika frågor använder de sig av kommunens riktlinjer. Förutom lagar och 

riktlinjer är också rättspraxis ett hjälpmedel för att fatta beslut. Tre av respondenterna berättar att 

de tittar på domar från Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), 

när de skall fatta beslut som de är osäkra på. Andra sätt att finna vägledning är att vända sig till 

socialkontorets gemensamma praxisbank, i form av samlade beslut som har överklagats och tagits 

upp till Förvaltningsrätten. 

I de fall där respondenterna måste fatta beslut som går emot vad de själva tycker är rätt hanterar de 

det på olika sätt. En respondent berättar att hon vid ett sådant tillfälle tar upp sitt dilemma med chef 

och kolleger, mycket för att få det klart för sig att hon faktiskt måste fatta just det beslutet. Det 

uppger hon är till hjälp. En annan respondent uppger att hon uppmuntrar klienten till att överklaga 

beslutet. En annan respondent berättar att det är viktigt att visa förståelse för klienten när beslut går 

denne emot. 

8.2.6 Inte rätt att kräva deltagande i missbruksvård 
Enligt en av respondenterna har ekonomihandläggare inte rätt att dra in försörjningsstöd till följd av 

att klienten inte fullföljer behandling för sitt missbruk. Hon hänvisar till en dom i Regeringsrätten från 

2009 (RÅ 2009 ref. 103) som är vägledande i bedömningen av rätten till bistånd för personer med 

missbruksproblem.  

C1: ”...och sen är det ju också så att... dom insatser när det gäller för missbrukare, 

dom är ju alltså inte bindande eller så va? Utan... dom är ju... det är ju frivilliga 

insatser och då har jag tittat lite på litegrann vad regeringsrätten har kommit 
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fram till. Bland annat då att... om klienten har tillgodogjort sig någon del av 

behandlingen och det får man väl säga att han har gjort, även om han uteblir 

ibland...//...Och man behöver ta hänsyn till klientens förhållande, om det tex är 

ett normalt återfall. Och det får man väl tycka. Vägen går ju inte spikrakt framåt... 

eh... under en behandling. Och sen även att regeringsrättens syn präglas av att 

domstolen motsätter sig en maktutövning genom att socialtjänstens beslut kräver 

att den enskilde ska delta i frivilliga socialtjänstsinsatser och det får man alltså 

inte göra.” 

Den respondent som hänvisar till Regeringsrättens dom anser själv att det sättet att tänka är korrekt. 

Hon drar paralleller till ett maktfullkomligt samhälle där myndigheter styr medborgarna i det fall att 

socialtjänsten skulle kunna ställa sådana krav.  

En annan respondent är även hon medveten om att socialtjänsten inte har rätt att kräva att klienter 

skall delta i missbruksvård. Hon uttrycker sig dock på ett annat sätt: 

B3: ”Men vi har ju tyvärr inget lagligt stöd så.. Eh, och det är ju samma 

problematik med alla de här insatserna. Eller många av insatserna från 

vuxenenheterna idag är ju på frivillig basis. Och det är ju svårt... För oss då. Att ge 

avslag på de grunderna.” 

Hon resonerar vidare kring vinjetten: 

B3: ”Nu är inte den här mannen inskriven på arbetsförmedlingen så att då kan 

man fråga sig att om han inte går till arbetsförmedlingen och han sköter inte sin 

behandling, då gör han ju ingenting...//...Alltså, det är inte kravlöst. Att få 

försörjningsstöd. Lagstiftningen är inte utformad på det viset. Utan det finns vissa 

krav som man måste leva upp till. För att få försörjningsstöd, sen kan ju han välja 

att istället skriva in sig på arbetsförmedlingen och försöka så den vägen. Han kan 

ju fortsätta skita i behandlingen. Men då kanske förmodligen försöka sköta sig 

hos arbetsförmedlingen” 

Vad gäller mannen i vinjetten skulle hon ge honom ett avslag och motivera det med att han genom 

att inte delta i behandling försenar sitt inträde på arbetsmarknaden. Hon säger att hon låter 

Förvaltningsrätten avgöra om beslutet är rätt eller fel i det fall att klienten överklagar.  

 

8.2.7 Risken att bidra till fortsatt missbruk 
När socialtjänsten betalar ut försörjningsstöd till en person med missbruksproblem finns risken att 

biståndet går till att finansiera ett fortsatt missbruk istället för det de är avsett till.  För att minska 

den här risken föreslår respondenterna olika tillvägagångssätt.  

En handläggare säger att hon kan bevilja bistånd veckovis istället för månadsvis. Om klienten inte 

kommer till de besök han eller hon är kallad till så kan hon ge ett avslag med hänvisning till att 

klienten inte bidrar till utredning. 

Ett annat sätt kallas att ”reducera poster” En respondent förklarar att biståndet är uppdelat i olika 

poster, exempelvis klädnorm. Om hon ser att klienten vid varje besök kommer i samma kläder så 

säger hon att det är uppenbart att biståndet inte går till det som det är avsett till och hon kan dra in 

på den posten. Ett mer drastiskt sätt att dra in på poster är att enbart bevilja matpengar. Hon säger 
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att hon då måste vara rätt säker på att biståndet går till missbruk, till exempel genom att klienten 

varje dag syns berusad på stan.   

Matpengarna kan antingen betalas ut till klientens konto eller på rekvisition. Att betala ut på 

rekvisition är ett ytterligare sätt för socialtjänsten att se till att biståndet inte finansierar ett fortsatt 

missbruk. 

En respondent föreslår att socialtjänsten kan hjälpa klienten att tillgodose sina behov genom bistånd 

i annan form. Kommunen har ett stödboende för personer med missbruksproblem. Genom att 

erbjuda boende på stödhemmet tillgodoses klientens behov av tak över huvudet och mat. Om 

klienten tackar nej till det så ser hon det som att socialtjänsten har uppfyllt sitt ansvar för att 

tillgodose klienten en skälig levnadsnivå. 

På frågan om inte reducerad norm och bistånd i annan form är ett annat sätt att tvinga den enskilde 

till att ta emot hjälp för sitt missbruk, är respondenterna tveksamma. En respondent hävdar att det 

inte är ett tvång för den som vill fortsätta missbruka gör det ändå. 

B2: ”Ja, fast jag kan ju säga såhär att, eh.. är du kvar i drickat så fixar du det 

ändå... då lånar du...//...du löser det själv på något annat sätt och så kanske du 

lånar av någon torsk eh... någonstans istället . för det är ju såhär att annars 

medverkar vi ju till att missbruket fortsätter...//... Alltså, man kan ju säga såhär 

att man dödar ju inte fullständigt ekonomiskt bistånd, utan det här med tak över 

huvudet, till uppehälle:  Alternativt bistånd...” 

8.2.8 Ekonomihandläggarens upplevelse av arbetet med klienter med missbruksproblem 
Även om flera av respondenterna uttrycker att de upplever socialtjänstlagen som fyrkantig så förstår 

de ändå syftet med lagen och ingen av respondenterna uppger att de tycker att socialtjänstlagen är 

för sträng. Däremot uttrycker en handläggare att hon tycker att socialtjänstlagen kan vara för slapp 

ibland, men säger samtidigt att det är något som hon måste förhålla sig till. 

En respondent ställer sig frågan var individens egna ansvar börjar och slutar, oavsett om missbruk är 

en sjukdom eller ej. 

C2: ”...någon gång har jag känt att.. en person som har misskött sig gång på gång 

på gång. Man slår hål på lögnerna liksom...//...Alltså jag som socialsekreterare 

måste någonstans ändå... ta hänsyn till att det är missbruk. Jag har så svårt ibland 

när jag gör i mina bedömningar att... Alltså, jag tänker: var går gränsen? Ja.. 

Alltså missbruk är en sjukdom. Men du är också människa med ett eget ansvar. Du 

är ju en vuxen människa. Och kan inte skylla på det. Alltså, till vilken gräns.. Till 

vilken grad kan du skylla på din sjukdom innan ditt ansvar tar vid? Så jag hade 

önskat lite tydligare.. Att det hade varit lättare för mig att se den gränsen, för är 

det så att folk har ett eget ansvar och de inte tar sitt ansvar då vill jag ju kunna 

bedöma utefter det.” 

 

  



37 
 

9. Diskussion  
Syftet med vår studie var att utforska och beskriva ekonomihandläggarens arbete med personer med 

missbruksproblematik. 

Våra frågeställningar var: 

 Vilket eller vilka arbetsmönster kan vi identifiera i respondenternas arbete med personer 

med missbruksproblem? 

 Vad fokuserar respondenterna på i sin bedömning av rätten till försörjningsstöd för en 

person med missbruksproblem? 

I följande avsnitt diskuterar och presenterar vi det vi har funnit i resultatet, utifrån två huvudteman 

som knyter an till våra frågeställningar: Arbetsmönster och Bedömning av rätten till försörjningsstöd 

9.1 Arbetsmönster 
Nedan diskuterar och presenterar vi det arbetsmönster vi har kunnat identifiera i respondenternas 

arbete med personer med missbruksproblem. 

9.1.1 Identifiera försörjningshinder 
Enligt Lipsky (2010) är det handläggarens egen  uppfattning av vem som är klient som skapar 

klienten. För att avgöra vilken hjälp den enskilde behöver måste man först komma fram till vad det är 

som utgör försörjningshindret. 

En av respondenterna utgår från vad klienten själv säger, även om hon många gånger ser en annan 

orsak till försörjningshindret än den som klienten uppger. Om klienten säger att han eller hon inte 

har något missbruk så utgår hon från det och ställer som krav att denne skall stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Om inte det fungerar går hon vidare från det och ställer andra krav på 

klienten. 

9.1.2 Spindeln i nätet 
I gräsrotsbyråkratens roll ingår även att agera spindeln i nätet och knyta samman klienten med de 

kontakter som behövs, exempelvis andra myndigheter, arbetsmarknadsinstitut, osv.. Men även här 

måste handläggaren göra en avvägning av hur mycket hjälp klienten faktiskt behöver. Genom att 

utgå från klientens egna förutsättningar stärks dennes handlingsförmåga. Om handläggaren tar över 

för mycket kan det signalera att handläggaren inte litar på klientens egna resurser. 

9.1.3 Motivationsarbete 
När det gäller behandlingsmotivation är det först och främst missbrukshandläggarens 

ansvarsområde, men även ekonomihandläggaren har en roll i det. 

Det första stadiet i förändringsprocessen är förnekelse. Då är klienten inte medveten om att han eller 

hon har ett missbruksproblem. Som en respondent säger så är det många som inte upplever att de 

har ett missbruk då missbruket är ett sätt för klienten att fungera. Att som handläggare i det stadiet 

gå in och påstå att klienten har ett missbruksproblem är inte fruktbart om inte klienten själv kan se 

någon problematik. Respondenten som nämndes ovan, visar på en medvetenhet om motivation i 

förändringsprocessens olika faser då hon lyssnar till vad klienten själv säger om sin problematik. Om 

klienten är i förnekelsestadiet och säger att han eller hon kan arbeta så utgår hon från det. Om 

klienten då inte klarar av att stå till arbetsmarknadens förfogande ställer hon frågor som får klienten 

att tänka över sin situation och vad som har lett dit. Detta kan leda klienten in i den andra 

förändringsfasen, begrundandestadiet. Om klienten inser att det finns ett problem med alkohol eller 

droger kan ekonomihandläggaren förmedla en kontakt med missbrukshandläggare. 
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Missbrukshandläggaren är sedan den som arbetar vidare med eventuella praktiska åtgärder som att 

ansöka om behandlingshem osv…  

9.1.4 Samverkan 
I vårt resultat finner vi att respondenterna till stor del samverkar kring klienterna, framförallt med 

andra handläggare inom IFO men även utomstående partners. Vi ser både för- och nackdelar med 

samverkan. Samverkan ger handläggaren värdefull kunskap om klienten utan att klienten måste 

berätta sin historia om och om igen för olika handläggare. Detta sparar både tid och andra resurser 

för båda parter och man kan snabbare komma i rullning med rätt process. Ett exempel då samverkan 

kan vara till  hjälp är om klienten har insatser hos både ekonomihandläggare och 

missbrukshandläggare. Om missbrukshandläggaren lägger märke till ett avsteg från planen, 

exempelvis att klienten uteblir från samtal, kan ekonomihandläggaren och missbrukshandläggaren 

gemensamt fånga upp klienten. Om samverkan inte hade funnits hade det kunnat resultera i att 

ekonomihandläggaren inte blir medveten om att klienten kanske är på väg åt ”fel håll” och klientens 

får gå längre tid utan de insatser som skulle kunna behövas. Samtidigt som det finns fördelar med 

samverkan så finns det också risker. En sådan risk är att handläggarens bild av klienten färgas av vad 

andra handläggare anser om klienten och vilken insats som är lämplig. Genom tät samverkan kan 

även handläggaren tappa fokus från de egna arbetsuppgifterna, och istället gå in på den andre 

handläggarens ansvarsområde.   

9.2 Bedömning av rätten till försörjningsstöd 
Nedan diskuterar och presenterar vi handläggarens roll i handläggningen av försörjningsstöd och 

vilka faktorer respondenterna tar fasta på i bedömningen av rätten till försörjningsstöd för personer 

med missbruksproblem. Vi diskuterar också kort klientens roll i förhållande till handläggaren. 

9.2.1 Handläggarens roll 
Lipsky (2010) beskriver handläggaren, eller gräsrotsbyråkraten, som den som har den medlande 

rollen mellan samhället och klienten. Detta är något som vi anser att vi kan se i vårt resultat: det är 

respondenterna som har makten att fatta beslut kring klienten utifrån det lagstöd och de riktlinjer 

som finns. 

Flexibilitet och handlingsutrymme 

I socialt arbete är flexibilitet en viktig egenskap hos handläggaren och det är också en egenskap som 

vi återser hos respondenterna. I bedömningen av vinjetten fokuserar de mycket på klientens 

motivation, vad han själv vill och om den handlingsplan som är uppgjord kanske behöver justeras. De 

visar också en följsamhet i att de inte helt och hållet fokuserar på sin egen bedömning utan att de 

låter sig influeras av hur man tidigare har arbetat, då de ställer frågan kring hur tidigare handläggare 

har gjort. 

Gräsrotsbyråkratens arbete präglas framförallt av ett stort handlingsutrymme, något som blir tydligt 

då vi efterfrågar vad som styr deras arbete – ingen hänvisar direkt till en specifik del utan alla uppger, 

förutom lagstiftning, även kollegors och egna erfarenheter, rättspraxis och riktlinjer. Handläggaren är 

relativt fri, både att välja vad som skall vägas in i beslutet och vad som skall styra beslutet. 

Det stora handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraten har kan studeras utifrån olika perspektiv. Ett 

perspektiv är att bedömningen kan variera mellan olika handläggare, och att det kan leda till negativa 

konsekvenser för klienten. Risken med allt för tydliga och specifika riktlinjer är att klienten tvingas in i 

en mall och att handläggaren missar klientens individuella egenskaper. 

Som Lipsky (2010), säger,  kan gräsrotsbyråkratin aldrig vara objektiv då det är ett subjekt som avgör 

situationen. Även om man strävar efter objektivitet i handläggningen så är ändå handläggaren ett 
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subjekt som tolkar klienten som denne möter. Beroende på handläggarens tidigare erfarenheter, 

tolkar denne klienten på ett visst sätt, vilket kan leda till olika bedömningar. 

När det gäller gräsrotbyråkratens bedömningar finns det vidare en relationsaspekt att beakta: 

relationen mellan klient och handläggare, som kan komma att påverkas av det beslut som 

handläggaren fattar. Handläggaren måste möta den reaktion som ett beslut för med sig och det kan 

påverka dennes objektivitet. 

9.2.2 Missbruksvård som krav 
Några av respondenterna uppger att de sätter som krav att klienter med missbruksproblem skall ha 

kontakt med missbruksenhet, och följa uppgjord planering med dem. Om klienten frångår detta krav 

kan det innebära ett avslag på ansökan om försörjningsstöd. Att hänga upp klientens pengar på en 

sådan sak kan motivera klienten att ta emot hjälp för sitt missbruksproblem. Vilket samtidigt kan ses 

som ett tvång för att den enskilde skall ta emot hjälp, något som strider mot socialtjänstlagens 

princip om frivilliga insatser. Vidare kan diskuteras om ett sådan krav leder till en lyckad behandling 

eller ej. En av respondenterna resonerar att behandling för någon som inte på riktigt är motiverad till 

det, är dömt att misslyckas. Om man ser till förändringsprocessen kan effektiviteten i krav på 

missbruksvård vara olika lyckad, beroende på var i processen som kravet ställs. Om kravet ställs för 

tidigt i processen kan det leda till motstånd från klientens sida. Däremot kan tänkas att ett sådant 

krav kan fungera som en push framåt för den som har bestämt sig för att förändras, och som står i 

startgroparna till att inleda förändring. 

Oavsett om det är motiverande eller ej, att ställa krav på att klienten skall ta emot hjälp för sitt 

missbruk, så står det tydligt i socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd att socialtjänsten inte 

får avslå ansökan om försörjningsstöd till följd av detta. Samtidigt så ställer socialtjänsten som krav 

att den enskilde skall göra vad han eller hon kan för att bli självförsörjande. Socialtjänsten kan ställa 

krav på klienter att de skall stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på 

arbetsförmedlingen. Om detta frångås kan rätten till bistånd påverkas. Den som har ett 

missbruksproblem kan av förklarliga skäl inte stå till arbetsmarkandens förfogande, men personen 

kan fortfarande göra något för att förändra sin situation och således komma närmare 

arbetsmarknaden. Trots det har ändå inte socialtjänsten rätt att avslå ansökan om klienten inte följer 

behandlingsplanen. 

Den vinjett vi har använt oss av speglar detta dilemma. En respondent löser dilemmat genom att ge 

klienten avslag med motiveringen att han inte gör vad han kan för att komma närmare 

arbetsmarknaden. Hon säger att om klienten är missnöjd med hennes beslut kan han överklaga och 

då får förvaltningsrätten avgöra om beslutet är felaktigt eller ej. 

En annan respondent tycker inte att det kan likställas med tvång att hänga upp försörjningsstödet på 

behandling, då hon uppger att den som vill missbruka gör det även fast denne inte får några pengar. 

9.2.3 Reducerad norm 
Vidare kan man ställa sig frågande till huruvida socialtjänsten skulle bidra till ett fortsatt missbruk 

genom att utbetala försörjningsstöd till en person som är i ett aktivt missbruk. Ur en sådan synvinkel 

skulle socialtjänsten motarbeta sin egen princip om att aktivt förebygga missbruk (Lundgren och 

Thunved, 2013), genom att bevilja försörjningsstöd till en person i aktivt missbruk. 

En möjlighet för att motverka detta är, som en respondent säger, att reducera normen om man ser 

att pengarna inte går till vad det är avsett men även här hamnar handläggaren i ett dilemma: i 

bedömningen av huruvida biståndet går till vad det är avsett; vilka fakta kan en handläggare använda 

sig av? I mindre kommuner finns risk att handläggare och klient möts även utanför socialkontorets 
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väggar, i större utsträckning än i en större kommun. I samtal med handläggarna i vår studie tas 

exempel upp kring hur klienten kanske kommer i samma kläder på varje möte alternativt att 

observationer görs utanför arbetstid. Får dessa observationer ha en avgörande roll i de beslut 

handläggaren senare väljer att fatta? Och vilken påverkan har det på relationen, när klienten även 

utanför socialkontorets väggar riskerar att falla dit på detaljer handläggaren observerar utanför 

arbetstid? 

9.2.4 Klientens roll 

Utsatthet 

Klienten är i en relativt utsatt situation i förhållande till handläggaren. Som Lipsky (2010), säger så 

ligger den reella makten hos handläggaren. Handläggaren har ett övertag gentemot klienten på flera 

plan. Handläggaren har en större kunskap i lagarna, som kan vara ganska svårtolkade för en 

privatperson – och då får handläggaren även ärendehandledning i sitt arbete för att få mer grund för 

besluten och lagtolkning. Handläggaren har också makten att lyfta fram valda delar i situationen för 

att den skall passa in i det beslut handläggaren vill fatta. Den här maktassymetrin mellan klient och 

handläggare kan resultera i att klientens rättigheter förbises, ofta genom att klienten inte har 

fullständig kunskap i vad lagen säger. 

Eget ansvar 

En av respondenterna uttrycker en frustration över att hon många gånger måste ta hänsyn till att 

klienten har ett missbruk och att missbruket, som andra sjukdomar innebär vissa svårigheter för den 

enskilde. Hon upplever att klienter ibland utnyttjar sitt missbruk för att slippa ställas till svars. Hon 

önskar att hon hade tydligare direktiv i att avgöra hur långt en individs egna ansvar sträcker sig. 

Samtidigt som det finns en förståelse för frustrationen i frågan om ansvar, inser vi det omöjliga i att 

finna en gräns för ett problem som är så pass komplext. Missbruk drabbar klienterna på olika sätt, 

och klientens resurser hänger mycket på deras egen grundförutsättning innan missbruket började. 
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10. Slutsatser  
Genom vår studie har vi kunnat besvara våra frågeställningar om arbetsmönster och bedömning av 

rätten till försörjningsstöd för personer med missbruksproblem. 

10.1 En svår bedömning 
Den generella slutsats vi kan dra av vår studie är att respondenterna upplever arbetet med personer 

med missbruksproblem som diffust. De tycker att det är viktigt att klienten gör något för att komma 

till rätta med sitt missbruk, vilket många av dem tar fasta på då de gör sin bedömning. Däremot är de 

inte ense om huruvida frånvaro från behandling bör leda till ett avslag på försörjningsstöd eller ej. 

Det kan vi koppla till Stranz (2007), studie om variationer i bedömning av försörjningsstöd. Vi 

förklarar den här variationen med att handläggare, precis som klienter alla är olika. Det är 

handläggarens uppgift att tolka klientens situation för att sedan koppla situationen till de lagar och 

riktlinjer som finns. Att variationer förekommer ser vi som en natur del då tolkningen av lagen och 

situationen görs i relation till handläggarens förförståelse. En annan möjlig förklaring finns i de 

variationer i riktlinjer som förekommer mellan olika kommuner. Som vi har sett i resultatet spelar 

också andra kollegors uppfattning roll i beslutsfattandet. 

10.2 Flera arbetssätt 
Vi har funnit flera sätt att arbeta med personer med missbruksproblem. Det huvudsakliga mönster vi 

kan urskilja utgår från att det inte skall vara kravlöst att få ekonomiskt bistånd, att klienten måste 

göra någonting. “Att göra någonting”, kan innebära olika saker. Exempelvis att ordna med en 

sjukskrivning till följd av missbruk, komma till möten med handläggare eller följa behandlingsplan. Vi 

ser också att respondenterna samverkar både inom och utanför IFO, för att kunna sluta upp kring 

klienten. Samverkan sker både strukturerat genom planerade möten, men också informellt genom 

att ekonomihandläggaren spontant söker upp missbrukshandläggaren.  

Ett handläggningsmönster som vi identifierade var att i grunden utgå från att klienten kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande, om inte klienten uttrycker något annat.  Om klienten inte klarar av att 

stå till arbetsmarknadens förfogande, och visar sig vara i behov av kontakt med en 

missbrukshandläggare så ställer vissa ekonomihandläggare en sådan kontakt som krav.  
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11. Avslutande diskussion 
Innan vi påbörjade vår studie kände vi oss vilse i hur man inom ekonomiskt bistånd skulle arbeta med 

personer med missbruksproblem. När det gällde personer som kunde stå till arbetsmarknadens 

förfogande var litteraturen relativt tydlig i hur ekonomihandläggare skall arbeta. Dock fann vi ingen 

tydlig vägledning i hur ekonomihandläggare skulle arbeta med personer med missbruksproblem. 

Genom att intervjua handläggare inom ekonomiskt bistånd och sedan analysera intervjuerna har vi 

identifierat en arbetsgång där klienten går igenom olika steg. Vi har också kunnat ana att våra 

respondenter tycker att det är viktigt att klienten gör vad han eller hon kan för att närma sig 

arbetsmarknaden, och att de tar fasta på detta när de bedömer klientens rätt till försörjningsstöd.  

Att använda sig av en strukturerad arbetsgång, med klienter, tror vi kan skapa en trygghet för 

ekonomihandläggaren, då det inte enbart hänger på ekonomihandläggarens egen bedömning. Med 

en strukturerad arbetsgång kan ekonomihandläggaren hänvisa till att det är samma som gäller för 

alla och på så sätt kan handläggaren bli mer objektiv i sin bedömning. Det är dock viktigt att inte 

slaviskt följa arbetsgången utan använda den som en utgångspunkt.  

11.1. Förslag till vidare forskning 
Vår studie fokuserar på ekonomihandläggarens perspektiv. Ett annat intressant perspektiv att 

studera vore klienten med missbruksproblems perspektiv; hur denne upplever kontakten med 

ekonomihandläggaren och de krav som ställs för att berättigas till försörjningsstöd. Vi inser dock att 

en sådan undersökning skulle kunna vara problematisk framför allt ur ett etiskt perspektiv, då det 

bland annat skulle innebära att respondenten skulle behöva lämna känsliga uppgifter om både 

missbruksproblem, och sin upplevelse av kontakten med socialtjänsten. 
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Bilagor 
 

1: vinjett 

2. intervjuguide 

3. presentationsbrev 

4. personlig intervju 

5. telefonintervju 
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Vinjett 
Du tar över en klient efter en kollega som har slutat. Ingen handlingsplan finns upprättad sedan 
tidigare. 

Ansökan om försörjningsstöd avseende hyra, el och uppehälle för maj månad 2015. 

Aktuellt: 

Svensk man, 32 år gammal. Har bott ensam sedan han flyttade till kommunen för 10 år sedan. Han 
har ingen partner. Mannens föräldrar bor i en annan kommun. Han har inga syskon och inga barn. 
Kontakten med föräldrarna är sporadisk. 

Mannen har varit aktuell inom försörjningsstöd sedan han blev myndig. Han har haft ströjobb då och 
då men aldrig någon fast anställning. Han har inte gått ut gymnasiet. 

Arbete: 
Mannen är idag inte inskriven på arbetsförmedlingen då han upplever att han inte kan få den hjälp 
han behöver av arbetsförmedlingen på grund av sitt missbruk. Han uppger att det är svårt för honom 
att ta ett jobb, dels på grund av att han inte kan garantera sin nykterhet, dels på grund av att han har 
sömnproblem. Mannen har på egen hand hittat en timanställning och han har sedan 2013 jobbat 
några timmar varje månad. Mannen har sedan några månader tillbaka inte arbetat. Han uppger att 
det beror på att företaget inte har behövt hans hjälp. 

Kontakt med andra sektioner: 
På grund av missbruksproblem har mannen haft kontakt med socialtjänst sedan tonåren. Han har 
under 2013 haft insatser i form av haschavvänjningsprogram och provtagning. Mannen har deltagit i 
samtal och i samband med det har en förbättring avseende hans missbruk av THC kunnat ses. Efter 
haschavvänjningsprogrammet har mannen under en period lämnat negativa prover. Sedan hösten 
2014 har han dock ett antal gånger lämnat positiva prover. Till skillnad från tidigare då mannen 
enbart missbrukade THC har prover nu, förutom THC kunna påvisa både benzodoazepin, amfetamin 
och tramadol. I samband med att mannen började lämna positiva prover gjordes en ny handlingsplan 
upp med vuxenhandläggare. Nuvarande planering med vuxenhandläggare går ut på att mannen tre 
gånger i veckan skall delta i stödsamtal med behandlare inom kommunens öppenvård samt 
provtagning en gång i veckan. Vid kontroll med vuxenhandläggare framkommer att mannen har 
uteblivit från mer än hälften av stödsamtalen. Enligt vuxenhandläggare har mannen en vilja att bryta 
sitt drogmissbruk men han behöver mycket stöd och man försöker motivera mannen till att ta emot 
behandling på ett behandlingshem. I nuläget är mannen dock inte intresserad av annan behandling 
än öppenvård på hemmaplan. 
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Intervjuguide 
Bakgrund 

Handläggare: 

 Hur länge har du arbetat på enheten för ekonomiskt bistånd? 

 Har du arbetat med ekonomiskt bistånd innan din anställning här? 

 Vilken utbildning har du? 

 Har du fått någon utbildning speciellt inriktad mot ekonomiskt bistånd? 

Organisation: 

 Upplever du att det finns någon klientgrupp som dominerar i er kommun? 

 Hur många ärenden har en handläggare på heltid? 

 Vilka är de primära samarbetspartners för enheten ekonomiskt bistånd? 

 Finns det någon samverkan mellan ekonomihandläggare och vuxenhandläggare? 

 Finns något externt samarbete avseende missbruksklienter? Ex med landsting 

 Finns det några riktlinjer som du upplever som unika på den här arbetsplatsen? 

 Hur ser delegationen ut? Vilka beslut får, respektive får handläggaren inte fatta? 

 Vilka diskussionsforum finns det för ärendefrågor? Ex arbetsgrupp, ledning, extern 
handledning, samarbete mellan kommuner? Finns det möjligheter till teamarbete även i 
mindre kommuner? 

Bedömning 

Vinjetten: 

 Vad anser du är viktigt att ta fasta på i den aktuella vinjetten? 

 Har mannen rätt till försörjningsstöd? Hur motiverar du ditt beslut? Om avslag – vad skulle 
krävas för ett beviljande? 

 Påverkas klientens rätt till bistånd av att han inte har följt planering som han har gjort upp 
med vuxenhandläggare? Motivera. 

 Hur ser du på klientens möjligheter till att bli självförsörjande? 

 Gör upp en handlingsplan för klienten - motivera dina val. Vilket är det viktigaste kravet du 
fortsättningsvis skulle ställa på personen i fallet för att bevilja hans eventuellt kommande 
ansökningar gällande norm och hyreskostnad? 

 Kan kommunen tillhandahålla någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd? Tror du att det kan bli 
aktuellt för mannen? Motivera. 

 Vem skulle du i detta ärende samråda med om du behövde stöd? 

Handläggarens upplevelse av sitt arbete 

 I vilken grad upplever du att ditt arbete styrs av andra faktorer än lagar? Ex av riktlinjer, 
arbetsgupp och ledning. 

 Finns det några riktlinjer eller normer som går emot dina egna åsikter och värderingar kring 
ekonomiskt bistånd? 

 Hur ser du på din möjlighet att som socialsekreterare hjälpa en klient att bli självförsörjande? 

 Upplever du att de kompetenshöjande insatser som kommunen kan tillhandahålla är 
tillräckliga? Om inte, vilken slags insats skulle du efterfråga? 

 Upplever du att dina kunskaper är tillräckliga för att hjälpa klienter mot självförsörjning? Är 
det något du upplever att du skulle vilja kunna mer om? 

 Upplever du att missbruksfrågor är prioriterade i kommunen? 

Avslutning 

 Finns det något mer som du vill tillägga? 
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Presentationsbrev 
Hej, 

Vi heter Ida Nelander Ekehage och Alma Leicht, och vi går vår sjätte termin på socionomprogrammet 
vid Högskolan i Jönköping. Vi har inför vår C-uppsats valt att titta närmare på, och undersöka, 
området ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. Vi skulle vara väldigt tacksamma för ert 
deltagande. 

Syftet med studien är att titta närmare på ekonomiskt bistånd för personer som av sociala skäl står 
längre ifrån arbetsmarknaden än de som kodas som t.ex. arbetslös eller sjukskriven med intyg. Syftet 
är att få en övergripande bild av biståndsbedömningar av försörjningsstöd enligt SoL, de krav som 
finns att tillgå samt de arbetsmarknadspolitiska projekt som finns tillgängliga. 

Vi har, i samråd med vår handledare, beslutat att använda oss av tre kommuner, med vardera tre 
socialsekreterare verksamma inom ekonomiskt bistånd. För att säkerställa att vi får det underlag vi 
behöver har vi valt att gå ut med en förfrågan till fler kommuner. I det fall att fler än tre kommuner 
anmäler intresse kommer vi slumpvis att välja ut tre kommuner. 

Deltagande i vår studie är frivillig. Syftet med insamling av intervjumaterial är enbart för vår uppsats, 
och kommer ej att sparas för framtiden. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. De resultat vi 
vår fram kommer inte att kunna kopplas till varken kommun, kontor eller enskilda individer. 

Vi kommer att använda oss av ett fiktivt fall, där vi önskar att varje deltagande socialsekreterare gör 
en enskild bedömning utifrån erfarenhet och de riktlinjer som finnas att utgå från. 

I anslutning till bedömningen av vinjetten kommer vi också genomföra en intervju med 
socialsekreteraren för att få ett djupande resonemang kring de bedömningar som görs.  

Vi kommer att skicka ut vår vinjett under vecka 16. Vi kommer därefter samla in de enskilda 
bedömningarna och genomföra intervjuer med de deltagande socialsekreterarna under vecka 17-18 
och vid behov under vecka 19. Varje intervju beräknas ta max 60 minuter. 

Vår förhoppning är att tre av era socialsekreterare har möjlighet att delta i studien. Vi hoppas att ni 
vill medverka. Vi kommer att kontakta er igen under vecka 16, och då hoppas vi att ni kan ge oss ett 
besked om huruvida ni har möjlighet att delta eller ej. 

 

Skulle ni ha några frågor kan ni alltid kontakta oss via telefon eller mail. 

 

Tack på förhand! 

      

Ida Ekehage Nelander & Alma Leicht 
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Personlig intervju 
Hej och tack för ert intresse att delta i vårt examensarbete! 

I detta mejl önskar vi förtydliga hur de planerade intervjuerna kommer att gå till, se över 
möjligheterna för att genomföra intervjuerna samt skicka ut den vinjett samt frågor vi har valt att 
använda oss av. 

Intervjuform: Vi kommer att göra personliga intervjuer med de handläggare som deltar, tid och plats 
får handläggaren vara med och avgöra. 

Vi planerar att hålla intervjuerna under vecka 18, datumen 28, 29 samt 30 april. Vi ber därför varje 
enskild handläggare att komma med förslag på tider då möjlighet finns för denne att avvara uppemot 
1 timme åt en intervju. Skulle ni inte kunna då, får ni gärna uppge tider under senare delen av vecka 
17, samt tidigare delen av vecka 19, då möjlighet finns. Vi kommer därefter att sammanställa dessa 
tider, och meddela vilken tid vi kommer kontakta just dig. 

 
Ni kommer här nu också att få tillgång på den vinjett vi kommer att utgå från då vi håller i vår 
intervju. Vi kommer även att arbeta utifrån en intervjuguide, som ni också får tillgång på, så att ni i 
god tid kan förbereda er och få djupare förståelse i intervjuns utformning. Då svarsalternativen skall 
kunna användas som underlag i vårt arbete kan vi komma att behöva ställa utvecklande följdfrågor. 
Dessa kommer endast arbeta för att bygga en grund i vår förståelse för hur handläggaren ser till de 
olika delarna i arbetet kring vår fiktiva klient. 
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Telefonintervju 
Hej och tack för ert intresse att delta i vårt examensarbete! 

I detta mejl önskar vi förtydliga hur de planerade intervjuerna kommer att gå till, se över 
möjligheterna för att genomföra intervjuerna samt skicka ut den vinjett samt frågor vi har valt att 
använda oss av. 

Intervjuform: Vi kommer att tillämpa inspelade telefonintervjuer. På detta sätt kan vi på ett 
tidseffektivt sätt hålla intervjuerna då varje enskild handläggare har möjlighet. Tid får handläggaren 
vara med och avgöra. 

Vi planerar att hålla intervjuerna under vecka 18,datumen 28, 29 samt 30 april. Vi ber därför varje 
enskild handläggare att komma med förslag på tider då möjlighet finns för denne att avvara uppemot 
1 timme åt en intervju. Skulle ni inte kunna då, får ni gärna uppge tider under senare delen av vecka 
17, samt tidigare delen av vecka 19, då möjlighet finns. Vi kommer därefter att sammanställa dessa 
tider, och meddela vilken tid vi kommer kontakta just dig. 

Ni kommer här nu också att få tillgång på den vinjett vi kommer att utgå från då vi håller i vår 
intervju. Vi kommer även att arbeta utifrån en intervjuguide, som ni också får tillgång på, så att ni i 
god tid kan förbereda er och få djupare förståelse i intervjuns utformning. Då svarsalternativen skall 
kunna användas som underlag i vårt arbete kan vi komma att behöva ställa utvecklande följdfrågor. 
Dessa kommer endast arbeta för att bygga en grund i vår förståelse för hur handläggaren ser till de 
olika delarna i arbetet kring vår fiktiva klient. 

 


