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Abstract
Rebecka Fransson (2014). Hur påverkas tillgängligheten av socialkontorens organisation för dem 

som söker akut ekonomiskt bistånd under kontorstid i Stockholm stad? 

The general purpose of this work is to study how social welfare offices organization affect 

accessibility for those seeking immediate financial assistance in the municipality of Stockholm. 

Accessibility in this study is principally defined by Swedish Law. The study is based on an 

empowerment perspective. Data was collected by qualitative interviews of officials in eight social 

welfare offices. Search path to reach the officials was registered by participant observations. The 

results indicate variation in the organization of the social welfare offices and the majority have 

specialized intake units. Officials are available, but both information about and how to get help for 

immediate financial assistance is missing. Financial assistance is rarely available for those who can 

not provide identification. The mode of dispersing financial assistance is deemed to affect the 

accessibility. A conclusion is that information is important for empowerment for the individuals to 

access to immediate financial assistance. Words: 16298

Keywords: availability, organization, social work, financial assistance 

Sökord: tillgänglighet, organisation, socialt arbete, ekonomiskt bistånd



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................6

1.1. Problemformulering.............................................................................................................6
1.2. Syfte och frågeställningar....................................................................................................7
1.3. Begreppslista........................................................................................................................7

2. Bakgrund..........................................................................................................................................8
2.1. Organisation ........................................................................................................................8
2.2. Stockholms stad ..................................................................................................................9

2.2.1. Handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholm stad..........................................9
2.2.2. Vad som nämns om tillgänglighet i Stockholm stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd.10

2.3. Tillgänglighet ur ett rättsligt perspektiv.............................................................................10
3. Forskningsöversikt.........................................................................................................................10

3.1. Sökprocess.........................................................................................................................10
3.2. Restriktivare att få socialbidrag nu mot förr......................................................................11
3.3. En utveckling mot decentralisering av socialt arbete.........................................................11
3.4. Organisationens betydelse vid bedömning av ekonomiskt bistånd....................................12
3.5. Studier av tillgänglighet och ekonomiskt bistånd..............................................................13
3.6. Sammanfattning av tidigare forskning...............................................................................14

4. Teoretiska perspektiv......................................................................................................................14
4.1. Rättssociologi ....................................................................................................................15
4.2. Vetenskapsteoretiskt perspektiv.........................................................................................15
4.3. Det rättsliga perspektivet....................................................................................................15

4.3.1. Information ...........................................................................................................15
4.3.2. Fysisk tillgänglighet..............................................................................................16
4.3.3. Tolk........................................................................................................................16
4.3.4. Tider.......................................................................................................................17
4.3.5. Biståndet................................................................................................................17
4.3.6. Sammanfattning av rättsliga begrepp....................................................................17

4.4. Empowerment....................................................................................................................17
5. Forskningsmetod............................................................................................................................19

5.1. Rättssociologi.....................................................................................................................19
5.2. Deltagande observation......................................................................................................19
5.3. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer ...........................................................................20
5.4. Urval och avgränsning.......................................................................................................21

5.4.1. Geografisk avgränsning ........................................................................................21
5.4.2. Urval av respondenter ...........................................................................................22

5.5. Tillvägagångssätt ...............................................................................................................22
5.5.1. Förarbete inför intervju .........................................................................................22
5.5.2. Förstudie................................................................................................................23
5.5.3. Undersökningen i Stockholms stad.......................................................................24

5.6. Analysmetod.......................................................................................................................25
5.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet........................................................................25
5.8. Etiska överväganden..........................................................................................................27

6. Resultat och Analys .......................................................................................................................28
6.1. Hur vet den behövande i Stockholm stad att ekonomisk hjälp finns?...............................28

6.1.1. Stockholms stads hemsida.....................................................................................28
6.1.2. Övriga platser.........................................................................................................29
6.1.3. Analys ...................................................................................................................29

6.2. Vart vänder man sig?..........................................................................................................30



6.2.1. Information på hemsidan.......................................................................................30
6.2.2. Dagjour..................................................................................................................30
6.2.3. Receptioner tar emot..............................................................................................31
6.2.4. Analys  ..................................................................................................................31

6.3. Vem avgör om nöd råder?..................................................................................................32
6.3.1. Nödansökan...........................................................................................................32
6.3.2. Analys  ..................................................................................................................32

6.4. Hur mottagandet organiseras..............................................................................................33
6.4.1. Vem som tar emot ansökan....................................................................................33
6.4.2. Stor eller liten arbetsgrupp.....................................................................................33
6.4.3. Standardiserade arbetsmetoder..............................................................................33
6.4.4. Analys ...................................................................................................................34

6.5. Att (bli hörd och att) göra sig förstådd...............................................................................34
6.5.1. Möjlighet att få träffa någon i en akut situation ...................................................34
6.5.2. Möjlighet att få tolk ..............................................................................................35
6.5.3. Analys ...................................................................................................................35

6.6. Hur snabbt kommer hjälpen?.............................................................................................36
6.6.1. Behandling av nödprövning...................................................................................36
6.6.2. Utbetalningen av biståndet....................................................................................36
6.6.3. Analys ...................................................................................................................37

6.7. Är hjälpen tillgänglig för alla?...........................................................................................37
6.7.1. Funktionshinder.....................................................................................................37
6.7.2. Avsaknad av legitimation.......................................................................................37
6.7.3. Analys ...................................................................................................................38

6.9 Sammanfattande analys.......................................................................................................39
6.9.1. Frågeställning 1.....................................................................................................39
6.9.2. Frågeställning 2.....................................................................................................40
6.9.3. Frågeställning 3.....................................................................................................41

7. Avslutande diskussion.....................................................................................................................41
7.1. Återkoppling till studiens syfte och problemformulering..................................................41
7.2. Diskussion av metod .........................................................................................................42
7.3. Diskussion av resultat .......................................................................................................43
Sammanfattande diskussion av slutsatser ................................................................................45

8. Referenser ......................................................................................................................................46
8.1. Webbadresser.....................................................................................................................48

Bilaga 1   Informationsbrev................................................................................................................49
Bilaga 2   Intervjuguide......................................................................................................................50



1. Inledning
Webbtidningen Dagens Arena (2012) har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i 

Sverige om skillnader vid bedömningar i utredningar av försörjningsstöd idag jämfört med för fem 

år sedan. En av fyra socialförvaltningar har svarat ett de bedömer att det avslås flera ansökningar 

idag. Det kan därför ibland finnas ett behov av stöd och rådgivning för människor som befinner sig i 

utsatta situationer, som inte socialtjänsten tillgodoser. Som exempel tog Sociala missionen, en 

frivilligorganisation, år 2007 emot 800 personer för rådgivning (Redlund 2009). Sociala missionen 

har med åren valt att utveckla sitt kunnande inom juridiken för att hjälpa människor att överklaga 

bland annat avslag om försörjningsstöd. Att överklaga beslut uppfattades som ett effektivare sätt att 

hjälpa människor för organisationen än att själva bistå personerna ekonomiskt (a.a). År 1987 

förnyades förvaltningslagen med det främsta syftet att underlätta tillgängligheten för människor när 

de har med myndigheter att göra, minska krångel och väntetider, samt för att värna om 

rättssäkerheten. Tillgänglighet handlar om människors verkliga möjligheter att nyttja myndigheters 

service (Statistiska centralbyrån, 1988).

1.1. Problemformulering
Både nordiska och västeuropeiska länder går mot en politisk decentraliserad utveckling där 

kommunerna får större egenansvar och makt, vilket omfattade de sociala frågorna (SOU:2001:52). 

Med den utvecklingen har även följt att kommunerna formulerat egna riktlinjer för hur de gör sina 

bedömningar vid beslutsfattande gällande ansökningar av sociala stödinsatser och att de riktlinjerna 

har fått ökat inflytande (Stranz 2007). Riktlinjerna står ur ett rättsligt perspektiv inte över rådande 

lag, men forskning pekar på att de ibland, trots motstridigheter i förhållande till överordnade 

rättskällor används som juridiskt underlag ändå (Kjellbom 2009a). Därutöver används inte juridiken 

som kunskapsgrund i tillräcklig utsträckning vid socialsekreterares beslutsfattande av utredningar 

vad gäller socialt arbete (Nordlander 2006). Forskning av två kommuner visar att beviljandet av 

ekonomiskt bistånd har blivit mer restriktivt med tiden för åren 1980-1990 (Johansson 2001). Även 

en studie av 11 kommuner under 1993-2003 sammanfattar att besluten blev mer restriktiva med 

tiden (Stranz 2007). Hur socialkontoren är organiserade kring hur intaget görs för dem som söker 

ekonomiskt bistånd varierar i hög grad. En första sållning sker redan i samtalet i telefon då 

bedömning görs om den sökande ska få träffa en handläggare eller inte. Skillnaderna mellan olika 

socialkontor är stor vad gäller möjligheten att få komma på ett möte med handläggaren (Minas 

2005). 
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Sammanfattningsvis kan dessa fakta tolkas som att det har blivit ett hårdare klimat för den som är i 

akut social nöd och att makten för den som bestämmer över fördelningen av insatser har förflyttats 

utåt kommunerna vilket numera innebär en större differentiering av hur de juridiska tolkningarna 

görs. Rutiner såsom att göra det första urvalet direkt i telefon pekar på att exempelvis hjälp vid 

behov av akut ekonomiskt bistånd ibland kan vara en fråga om tillgänglighet. Att snabbt och 

effektivt kunna formulera sitt problem och sammanfatta sin situation ställer höga krav på den som 

är i ekonomisk nöd. Bristande tillgänglighet kan ibland innebära en potentiell risk att den som inte 

kan tillgodose sina egna behov kan gå miste om den juridiska rätt denne har till bistånd enligt 4 kap 

1§ Socialtjänstlagen. Det finns exempelvis människor som inte klarar av att tala i telefon och som 

därför kan behöva göra sin ansökan på annat sätt. Bristande förmågor som orsakat att personen 

hamnat i ekonomisk nöd riskerar att även göra det svårt för personen att framföra sin sak i en snabb 

bedömningsprocess där en god formuleringsförmåga krävs. Organisationen kring ansökningar 

avseende akut bistånd kan i sig skapa en ojämlikhet i förhållande till sådana rättigheter som bör vara 

åtkomliga för alla. På så sätt riskerar vi en utveckling inom det sociala arbetet, där egenmakten 

minskar för utsatta grupper. Med anledning av tidigare forskning samt det som beskrivits ovan 

motiveras denna studie om tillgänglighet för dem som akut söker ekonomiskt bistånd.

1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att göra en rättssociologisk studie av hur socialkontorens organisation 

påverkar tillgängligheten för dem som söker akut ekonomiskt bistånd i Stockholms stad under 

kontorstid och för första gången, utifrån ett empowermentperspektiv. Frågeställningarna är följande:

1. Hur är socialkontoren i Stockholm stad organiserade under kontorstid, vad gäller tillgänglighet 

för dem som söker akut ekonomiskt bistånd för första gången?

2. Hur korresponderar socialkontorets organisation vad gäller tillgänglighet för den som söker akut 

ekonomiskt bistånd under kontorstid i Stockholms stad för första gången, i jämförelse med vad som 

lagen uttrycker om tillgänglighet?

3. Hur kan socialkontorens organisation vad gäller tillgänglighet för den som söker akut ekonomiskt 

bistånd under kontorstid förstås ur ett empowerment-perspektiv?

1.3. Begreppslista
Tillgänglighet: I detta arbete är begreppets innebörd formulerats utifrån de krav som lagen ställer på 

offentlig verksamhet vad gäller tillgänglighet. Det handlar bland annat om medborgares möjligheter 
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att använda myndighetens tjänster. Begreppet tillgänglighet används vanligen i samband med 

samhällets institutioners tillgänglighet vad gäller de som har funktionshinder. Det är inte det som 

syftas till här.

Ekonomiskt bistånd och socialbidrag är två ord för samma sak. Ekonomiskt bistånd är ekonomiskt 

stöd som betalas ut av kommunen och kallades tidigare socialbidrag. I detta arbete används båda 

begreppen i forskningsöversikten, beroende på vilket av orden angiven författare har valt att 

använda. För övrigt i arbetet används benämningen ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd är en del 

av det ekonomiska biståndet som främst täcker mat, hyra, kläder och el.

Akut ekonomiskt bistånd och Nödansökan: I denna uppsats definieras begreppet akut enligt 

tolkningen i regeringens proposition (2010/11:49). En akut nödsituation är en situation som skett 

oväntat och plötsligt. En bedömning av om ärendet är akut görs utifrån rådande förhållanden i det 

individuella fallet. Vid en akut ekonomisk situation när nöd råder, görs en nödansökan som här 

definieras som en ansökan om akut ekonomiskt bistånd.

Med organisation menas i detta arbete hur myndigheten har upprättat olika rutiner och system av 

relevans för ansökningar om akut ekonomiskt bistånd. Nationalencyklopedin beskriver att 

organisation är en term inom organisationsteorin som både beskriver hur samverkan sker i system 

människor emellan med samma intressen såsom i en personalorganisation men även hur strukturen 

inom verksamheten ser ut (http://www.ne.se).

2. Bakgrund
2.1. Organisation 
På 1970-talet utformades den nuvarande socialtjänstlagen (Bergmark & Lundström 2008). Vid den 

tiden präglades synen på socialt arbete av en anda av helhetssyn. Det togs bland annat avstånd från 

specialisering, eftersom det inte ansågs räcka för att lösa sociala problem. I stället skulle 

socialarbetarna arbeta generaliserat vilket innebar att de ansågs behöva breda kunskaper för att hitta 

lösningar som fungerade i relation till flera olika sociala problem. I arbetet med klienten skulle 

hänsyn tas till hela situationen med rådande svårigheter i stället för att vända sig till olika experter 

med varje enskilt problem. Det fanns vid den tiden förväntningar om att ett samhällsförändrande 

arbete skulle ske i och med socialtjänstlagens tillkomst. Men utvecklingen har i stället gått åt ett än 

mer specialiserat håll inom det sociala arbetet på senare år. Det finns ett samband mellan hierarkiska 
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strukturer och att socialarbetarens arbetsområde minskar samtidigt som deras möjligheter till 

specialkompetens ökar. Vid mottagning av ansökan av ekonomiskt bistånd innebär specialiseringen 

bland annat att socialkontoren skapat mottagningsgrupper som antingen tar emot flera typer av 

ansökningar eller också endast ekonomiskt bistånd. (a.a.). Studier visar att stora kommuner med 

många bidragssökanden har en mer specialiserad organisation än de som är mindre med färre 

sökanden (Minas 2008a).

En studie gjordes 2001 av 100 medelstora kommuner i Sverige vad gäller organisationen av 

socialkontors mottagning av ekonomiskt bistånd. Av dem hade 40 en mottagningsgrupp som tog 

emot ansökningar vilket beskrivs som specialiserad organisation. I en dryg tredjedel av 

kommunerna fanns ingen specialisering, utan nya ansökande togs emot av alla socialsekreterare, 

vilket benämns integrerad organisation (Minas 2008b). 

Minas (2008b) beskriver skillnaden mellan förfrågan och ansökan, vilket har stor betydelse vad 

gäller ansökan av ekonomiskt bistånd. Den första kontakten sker ofta via telefon, och där görs 

ibland en första bedömning innan ansökan har gjorts. Denna bedömning kan på så vis förhindra att 

en ansökan görs och att ärendet inte blir rättsligt prövat. Den behandlas i stället som en förfrågan 

och därmed hamnar förfarandet utanför lagens reglering (a.a.). Hur olika socialkontor organiserat 

sig kring ansökan/förfrågan kan vara av stor betydelse ur ett tillgänglighetsperspektiv.

2.2. Stockholms stad 

Stockholm stad har drygt 880 000 invånare och staden är indelad i 14 stadsdelsförvaltningar efter 

geografisk utbredning (http://www.stockholm.se/). 

2.2.1. Handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholm stad

I Stockholm stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2010) beskrivs att det behövs en komplett 

ansökningsblankett för att utredning om rätt till ekonomiskt bistånd ska kunna göras, men ansökan 

kan även ske på annat sätt. I riktlinjerna betonas att skillnad måste göras mellan vad som är ansökan 

och vad som är rådgivande samtal. Är det oklart får det kontrolleras med klienten vad som gäller. 

När ansökan är gjord kan en utredning göras. Beslut om avslag kan fattas om ansökan inte är 

fullständigt ifylld eftersom klienten då inte anses samarbeta. Undantag från avslag av detta skäl kan 

göras då klienten bedöms sakna förmåga att fylla i ansökan. Vid ansökan utreds om den sökande har 

gjort vad denne kan för att försörja sig eller om det ekonomiska behovet kan tillgodoses på annat 

sätt. Biståndets nivå bestäms utifrån riksnormen eller med utgångspunkt från om den enskilde har 
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en skälig levnadsnivå (a.a.).

Så kallad nödprövning kan göras för den som ansöker om ekonomiskt bistånd och som hävdar att 

denne är i ekonomisk nöd (Stockholm stad 2010). Då kan bistånd beviljas för de livsuppehållande 

behov som finns. Även i en akut situation ska den sökande utredas i möjligaste mån och 

kontoutdrag ska redovisas. Är det väldigt ont om tid ska individuella bedömningar göras som tar 

hänsyn till om barn finns, om akut nöd råder, om sjukdom finns som kan förvärras om inte bistånd 

beviljas, om personen har problem som gör att hen inte kan ta ansvar, om behovet är återkommande 

eller om personen kan få hjälp från någon annanstans (a.a.).

2.2.2. Vad som nämns om tillgänglighet i Stockholm stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd

I Stockholms stads riktlinjer (Stockholm stad 2010) anges att det ska finnas personal tillgänglig för 

att svara på frågor vad gäller försörjningsstöd samt för att kunna göra en akut bedömning. 

Väntetiden för att få komma till ett nybesök vid ansökan av ekonomiskt bistånd avgörs utifrån hur 

angeläget behovet är, men max två veckor. Information om vad som gäller vid ansökan av 

ekonomiskt bistånd ska finnas lättillgängligt. Den information som är riktad till särskilda grupper, 

såsom icke svensktalande eller de med funktionshinder, ska vara anpassad efter deras behov (a.a.).

2.3. Tillgänglighet ur ett rättsligt perspektiv
I samband med att förvaltningslagen förnyades år 1987 fanns en intention att förbättra den 

offentliga sektorn, den skulle göras mer tillgänglig. Det ansågs att medborgarnas behov skulle styra 

tillgängligheten till de tjänster som myndigheterna kan ge. Servicen skulle förbättras, kontakten 

med myndigheterna skulle bli lättare och väntetider skulle minskas. Syftet med förändringarna i 

förvaltningslagen var också att stärka rättssäkerheten för den enskilde. (Statistiska centralbyrån 

1988). Den tidigare förvaltningslagen ansågs vara för krånglig, vilket ledde till att det var svårt och 

tidsödande för den enskilde att göra en ansökan eller anmälan. Det ansågs också vara svårt för 

enskilda att tyda besluten. Den nya lagen omfattar alla myndigheter (prop 1985/86:80). 

3. Forskningsöversikt
3.1. Sökprocess
I sökarbetet har det varit svårt att hitta forskning som handlar om tillgänglighet inom det sociala 

arbetet. Många sökningar har gjorts som inte resulterat i artiklar att presentera här. Det finns 

forskning som beskriver verkningar av organisationen, vilket i sin tur påverkar tillgängligheten. De 
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sökord som använts när den presenterade forskningen i forskningsöversikten blivit funnen är 

sökorden social Services, social assistance, sociology of law och organization som använts på 

databaserna SwePub och Social sciences ProQuest. Sökorden the social services och sociology of  

law har använts på SwePub.  

3.2. Restriktivare att få socialbidrag nu mot förr
Hur socialsekreterare gör sin bedömning gällande om klienten är berättigad socialbidrag eller inte 

har förändrats över tid (Johansson 2001). Studier visar på att handläggarna har blivit mer restriktiva 

med åren trots att lagen inte skärpts. Johansson har gjort en studie av två kommuner och jämfört hur 

biståndsparagraf 6 § (nuvarande 4 kap 1§ Socialtjänstlagen) tolkas i rätten och praktiken under 1980 

och 1990-talen. Under den tidsperioden har tolkningen av lagen ändrats. De två kommunerna han 

studerat hade under åttiotalet en ambition att se socialbidraget som en förmån som man har rätt till. 

Men i början på nittiotalet förändrades förhållningssättet i kommunerna. Då började krav ställas på 

att den som sökte tog del i sysselsättningsprojekt anordnade av kommunen. Även Regeringsrätten 

visade sitt stöd för detta i ett par domar. Kommunerna verkade enligt Johansson på nittiotalet för att 

göra större skillnad mellan socialbidrag  och socialförsäkringsrätt och betonade nu behovsprincipen 

i stället för rättighetsformulering i socialtjänstlagen. År 1998 skrevs lagen om vilket innebar en 

förstärkning av rättighetsprincipen genom att riksnormen infördes. Ändå har praxis fortsatt 

utvecklingen med att skapa större klyftor mellan socialbidragstagare och medborgare som omfattas 

av socialförsäkringsrätten. De två olika förhållningssätt som återfunnits i kommunerna i 

kommunerna under åttio- respektive nittiotalet avspeglas inte i lagen utan i stället har rättigheten i 

lagen numera förstärkts jämfört med hur det var under åttiotalet då kommunerna arbetade mer för 

ett stärkande av rättigheter för socialbidragstagaren (a.a.). 

Stranz (2007) har i sin avhandling gjort en jämförelse över hur stor andel ansökningar av 

ekonomiskt bistånd som beviljats och jämfört över tid. Undersökningen har genomförts i 11 

kommuner där material från tio år jämförts. Resultaten visar att besluten blivit restriktivare vid en 

jämförelse mellan åren 1993 och 2003 (a.a.).

3.3. En utveckling mot decentralisering av socialt arbete
Kommuner har stor självbestämmanderätt över hur de ska organisera sitt sociala arbete visar en 

studie av. Även inom en och samma kommun kan socialkontor organiseras olika (Minas 2005). 

Utvecklingen mot att mer kunskap, makt och befogenhet ska överföras till kommunerna vad gäller 
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det sociala arbetet, har pågått länge (SOU:2001:52). Det är en ideologisk och politiskt styrd 

drivkraft motiverad av ekonomiska och demokratiska argument. Det finns en uppfattning om att när 

makten flyttas till kommunerna så hamnar den närmare befolkningen och att besluten mer 

överensstämmer med medborgarnas behov. När beslut och verkställande ligger nära varandra kan 

onödig byråkrati undvikas och det ses som effektivt, flexibelt och ekonomiskt. Men det finns 

kritiker som menar att decentraliseringen inte alls automatiskt är förenat med effektivitet utan i 

stället kan få konsekvenser exempelvis i form av bristande kompetens (a.a.).

Decentralisering av socialt arbete är en trend som syns tydligt inte bara i Sverige utan också i både 

USA och Europa i övrigt. Exempelvis har Nederländerna under femton års tid successivt lagt om sin 

organisation till att ansvar för kompetens och ekonomi har förflyttats från regering ut till kommuner 

vad gäller försörjningsstöd och annat socialt arbete. Kostnadseffektiviteten bedöms på det hela ha 

ökat i och med decentraliseringen (Broersma, Edzes & van Dijk, 2013).

Som ett uttryck för kommunernas bestämmande över sociala frågor kan utvecklingen mot att många 

kommuner använder kommunala riktlinjer beskrivas vara  (Kjellbom, 2009a). I dessa beskrivs bland 

annat hur handläggare inom kommunen bör förhålla sig till olika frågor. Kommunala riktlinjer kan 

emellertid aldrig stå över gällande lagstiftning, utan kan endast fungera  rådgivande. Ett avslag för 

exempelvis ekonomiskt bistånd enligt rådande kommunala riktlinjer, är rättsligt korrekt endast om 

det stämmer överens med gällande lagstiftning, men forskning tyder på att riktlinjerna ibland, 

oavsett hur de är utformade, används som om de vore juridiskt gällande (a.a.). Stranz (2007) menar 

att mycket pekar på att lokala regler i form av exempelvis kommunala riktlinjer har fått större 

inflytande på senare år. 

Kjellbom (2009b) har undersökt hur kommuners riktlinjer skiljer sig vad gäller beslut om 

ekonomiskt bistånd till hyresskuld och konstaterar att det finns tydliga skillnader i hur man väljer 

att tolka lagen socialtjänstlagen. Vissa kommuner väljer att lägga fokus på formuleringen om behov 

medan andra lägger tyngden på den enskildes egna ansvar för att klara sin försörjning, vilket i sin 

tur blir en fråga om ”förmågan till eget ansvar”. Individuella bedömningar av behov och en 

eventuell rätt till bistånd riskerar ibland med stöd av kommunala riktlinjer leda till en utvärdering av 

en individs handlande inte dennes behov (a.a.).

3.4. Organisationens betydelse vid bedömning av ekonomiskt bistånd
Byberg (2002) har i sin avhandling studerat om organisationen har betydelse för hur stora 
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kostnaderna för socialbidrag är i en kommun. Organisationens inverkan studerades efter att först i 

undersökning ha konstaterat att dryga hälften av skillnaderna i kostnader kan förklaras av 

demografiska faktorer samt av hur arbetsmarknaden ser ut. I studien av organisationen beaktas både 

organisatoriska lösningar samt arbetets rutiner. Resultaten visade att i de kommuner som hade höga 

kostnader arbetade tjänstemännen även med generellt socialt arbete kring klienten utöver den 

ekonomiska bedömningen och de var därför ofta underställda flera olika enhetschefer. Skäl för 

arbetssättet var att försöka hitta de bakomliggande orsakerna till problemen med försörjning. Dessa 

tjänstemän hade vanligen ett större handlingsutrymme och kunde fatta mer självständiga beslut. 

Tjänstemännen i lågkostnadskommunerna arbetade enbart med ekonomisk bistånd som 

specialisering. De hade högre standardisering och mindre möjlighet till att fatta egna beslut och 

därmed mindre utrymme för individanpassning men också för godtycklighet. Personalomsättningen 

i dessa organisationer var mindre och personalen verkar trivas bättre (a.a.). 

Stranz (2007) har i sin avhandling undersökt vad som skiljer i bedömningar av ekonomiskt bistånd i 

relation till hur organisationen ser ut. Resultatet visar på stora skillnader i bedömningarna. Det finns 

kopplingar till hur socialkontoren är organiserade: De som arbetar i hierarkiska strukturer är 

generösare och ger mer bifall och även de som arbetar mer specialiserat ger fler bifall. De som har 

hög ärendebelastning ger också fler bifall. Attityder och den egna moralen har betydelse för de som 

gör bedömning. De individuella skillnaderna i bedömningarna har, enligt Stranz, ökat med tiden 

(a.a.). 

Minas (2005) har i sin avhandling studerat orsaker och konsekvenser gällande socialkontors 

organisering och rutiner för hur intag ser ut för dem som söker socialbidrag. I en studie följer hon 

de inkommande samtalen och de första mötena med klienterna. Hon finner att det prioriteras olika 

och det blir därför stora skillnader i bedömningarna huruvida klienterna får ett möte med en 

handläggare samt skillnader i beslut om socialbidrag ska beviljas. I en studie av hur socialkontoren 

är organiserade tas exempel med mottagningsgrupp upp som ett exempel på en lyckad organisering. 

Mottagningsgruppen tar emot nyansökningar och består av väl utbildad och erfaren personal. Den 

visar sig även vara ett exempel på vad som kan bidra till lägre kostnader för ekonomiskt bistånd 

(a.a.).

3.5. Studier av tillgänglighet och ekonomiskt bistånd
Tillgängligheten blir bättre med ökad specialisering av tjänstmännen visar Bybergs studie (2002). 

Specialisering innebär att tjänstemannen som tar emot ansökan om ekonomiskt bistånd gör endast 
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det och inte jobbar med övriga sociala problem som klienten har. Detta förklaras av att det är lättare 

att veta vem som gör vad om kontoret är indelat efter specialisering, så det är tydligare vem som 

klienten ska nå och få träffa. Mer toppstyrt socialkontor med tydliga direktiv ger ökad tillgänglighet 

för klienterna. Med tydliga regler gällande vilka få undantag som kan göras för klienter för att 

slippa vänta på ett tidsbeställt möte och i stället få träffa en tjänsteman direkt, gör att färre klienter 

kommer på spontanbesök. Godtyckliga avgöranden från tjänstemännen minskar och kötiderna för 

besökstiderna blir kortare. De kommuner som har högre byråkratisk styrning har större 

tillgänglighet, då tiden och arbetsuppgifterna är tydligt avgränsade och strukturerade (a.a.).

Att få träffa en socialsekreterare vid behov av ekonomiskt bistånd kan ses som en fråga om 

tillgänglighet. En undersökning har gjorts för att studera skillnader mellan socialkontor vad gäller 

att få komma på besök vid ansökan av ekonomiskt bistånd (Minas 2005). Det sker en gallring redan 

i telefonen och stor skillnad råder mellan olika socialkontor för hur hur stor del av de som söker 

som blir bokade för ett möte och hur många som blir avvisade redan i telefonen. Det är 36% av de 

som ringer och frågar om de är berättigade ekonomiskt bistånd som får ett möte bokat med 

socialsekreterare på de socialkontor som har lägst andel. De socialkontor som har högst andel har 

98%. Studien omfattar sju socialkontor i fyra olika kommuner spridda i Sverige. Det betyder inte att 

de som har lägst andel ger fler avslag av bistånd, utan det tyder på att avgörandet huruvida den 

sökande är berättigad, har större betydelse i telefonmottagningen på de socialkontoren (a.a.).

3.6. Sammanfattning av tidigare forskning
Forskningsöversikten presenterar att studier visar att socialtjänstens biståndsbedömning blivit 

restriktivare (Johansson 200, Stranz 2007). Utvecklingen i Sverige innebär en ökad decentralisering 

(SOU:2001:52) och att kommunerna ges större ansvar. Kommunerna formulerar ofta egna riktlinjer, 

med lokala tolkningar av rådande rätt (Kjellbom 2009a). Socialkontor skiljer sig i hur de 

organiseras och det gäller mellan kommuner så väl som mellan socialkontor inom samma kommun 

(Minas 2005). Studier visar att organisationer med hög specialisering och standardisering ger lägre 

kostnader och nöjdare personal (Byberg 2002).

4. Teoretiska perspektiv
I denna del presenteras de teoretiska perspektiv som tillsammans med tidigare forskning ligger till 

grund för analysen.
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4.1. Rättssociologi 
Rättssociologin analyserar befintliga rättsreglers möjliga verkningar i praktiken och belyser det som 

händer i samspel mellan det omgivande samhället och gällande rättsregler. Rättsreglerna är ett 

resultat av rådande normer (Aubert, 1972). 

Mathiesen (2005) beskriver rättssociologin utifrån tre frågeställningar. Det handlar om hur 

samhället påverkar rättsregler, hur rätten påverkar samhället och hur en växelverkan mellan de 

bägges påverkan kan se ut. I de fall det handlar om hur samhället påverkar rättsreglerna så gäller det 

främst hur normer i samhället förändras, via opinion eller andra förändringar i samhället och att det 

leder till att lagarna ifrågasätts. Denna undersökning handlar om hur tillgänglighet enligt lagen 

tolkas i praktiken och därmed för rättens faktiska innehåll. I Stockholms stads riktlinjer samt i 

socialkontorens organisation finns möjlighet att i denna undersökning spåra vilka normer som är 

rådande vad gäller tillgänglighet.  

4.2. Vetenskapsteoretiskt perspektiv
Genomgående i studien tillämpas ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att det genom 

arbetets gång finns en strävan att förstå och att denna förståelse kan nås via tolkning (Sohlberg & 

Solberg, 2009). Tolkningen görs av resultatet av de intervjuer som genomförts med 

socialsekreterare på de olika stadsdelsförvaltningarna i Stockholms kommun. Typiskt för den 

hermeneutiska tolkningen är att man i arbetet växlar mellan att tolka en del av arbetet och därefter 

förflyttar sitt seende till en helhet, så att den lilla aktuella delen tolkas som en del av det större 

sammanhanget. Detta sker växelvis genom arbetets gång. Tolkningen görs även utifrån en kontext 

som ska anges. Tolkningarna kan ge svar på sammanhang och om bakomliggande orsaker (Wallén, 

1996). Kontexten i detta arbete utgörs av de rättsliga begrepp av betydelse för tillgänglighet, 

forskningsöversikten och den valda teorin empowerment.

4.3. Det rättsliga perspektivet
Nedan beskrivs några begrepp med rättslig grund som kommer att användas vid analys av 

tillgängligheten till akut ekonomiskt bistånd i Stockholms stad.

4.3.1. Information 

Det beskrivs vad socialtjänsten har för skyldigheter vad gäller information i 3 kap 1 § 

Socialtjänstlagen (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). Det handlar bland annat om en 
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skyldighet för myndigheten att informera om människors rättigheter på de områden som 

socialtjänsten verkar. Det gäller både allmän information och sådan som är riktad till specifika 

målgrupper. De grupper som är mest försummade beskrivs ofta ha svårt av olika skäl att 

tillgodogöra sig information vilket ställer krav på hur informationen ges. Myndigheter har ett ansvar 

att se till att informationen är tillgänglig för den som har hörselskada, synskada eller har svårigheter 

att läsa. Information med uppgifter om vart människor kan vända sig när de behöver hjälp är viktig 

(a.a.). Information om när det går att få tag på socialtjänsten ska finnas tydligt angivet för den 

enskilde, vilket är reglerat i 5 § Förvaltningslagen. Som förslag på var informationen bör finnas ges 

telefonkatalogen och på dörren (Hellners & Malmqvist, 2010). Information om hur ansökan går till 

bör ges utan tidsbokning. Den som ringer bör få tag på den tjänsteman det gäller eller annars bli 

uppringd (Statistiska centralbyrån 1988).

4.3.2. Fysisk tillgänglighet

I 5 § Förvaltningslagen behandlas krav på fysisk tillgänglighet. Myndigheten ska kunna nås  av 

allmänheten i så stor omfattning som möjligt och finns de inte tillgängliga hela tiden ska tider finnas 

anvisade. Lagen ger utrymme för myndigheten att begränsa sin tillgänglighet via telefontider, men 

hur mycket är en avvägning som varje myndighet får göra utifrån sin verksamhet (Hellners & 

Malmqvist, 2010). Myndigheter bör vara tillgängliga för människor, både för besök och via telefon, 

på det sätt som passar medborgarna vilket innebär att rätt tider kan vara viktigare än antal timmar. 

Vid behov av att få träffa handläggare, bör det ske inom rimlig tid. 

Socialtjänsten ska verka för att offentliga lokaler finns tillgängliga för dem som behöver särskilt 

stöd i samhället (Bergstrand 2013). De lokaler hos myndigheten som är avsedda för allmänheten, 

ska vara tillgängliga bland annat för den som har svårigheter med orienteringsförmåga eller nedsatt 

rörlighet (Statistiska centralbyrån 1988) .

4.3.3. Tolk

Vid ett möte med en person som inte talar svenska så bör tolk användas vid behov enligt  8 § 

Förvaltningslagen. Lagtexten är formulerad så att det inte krävs att tolk anlitas utan en bedömning 

ska göras om det behövs i det enskilda fallet. I ärenden hos socialtjänst bör således tolk användas 

när den enskilde har behov av det. Detta gäller även för texter som kommer in på annat språk, eller 

om skrifter ska sändas till en person som inte förstår svenska. Den som har hörsel- eller talskada 

omfattas också av dessa regler (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012).
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4.3.4. Tider

Tillgänglighet handlar också om vilken tid det tar för den enskilde att få tillgång till exempelvis 

akut ekonomiskt bistånd. Av socialtjänstlagen framgår att ”Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda 

utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens 

kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.” (11 kap 1 § st 1 Socialtjänstlagen). 

”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt 

utan att säkerheten eftersätts.” (7 § Förvaltningslagen). Hellners & Malmqvist (2010) hänvisar till 

propositionen och menar att förutom för handläggningen är detta allmänt beskrivet som en 

vägledning för hela myndighetens verksamhet, såsom inhämtande av tolk och rättigheter att få del 

av uppgifter mm.

4.3.5. Biståndet

Ekonomiskt bistånd kan vid beviljande betalas ut på olika sätt. Justitieombudsmannen (2012) menar 

att försörjningsstöd i regel ska betalas ut månadsvis och bör betalas genom bank-, postgiro eller 

liknande. Kontanta medel kan utbetalas vid akuta situationer. Rekvisitioner eller matkuponger bör 

endast betalas ut i yttersta undantagsfall. Uttalandet grundas i att socialtjänstens arbete ska bygga på 

respekt för människors självbestämmande och integritet. Med rekvisitioner har den enskilde inte 

friheten att själv bestämma och planera sina inköp. Det kan dessutom uppfattas som kränkande 

eftersom det på rekvisitionerna kan stå att de inte får användas till tobak och alkohol (a.a.).

4.3.6. Sammanfattning av rättsliga begrepp

Rättsregler som på olika sätt berör tillgängligheten, ligger som teoretisk grund i arbetet. De 

huvudsakliga begreppen som berörs i det rättsliga perspektivet är information, fysisk tillgänglighet, 

tolk och tiden.

4.4. Empowerment
Teorierna om empowerment har förändrats över tid. Utvecklingen av teorin började som en 

kamprörelse i USA i slutet av 60-talet men har på senare år handlat mer om att ge individen makt 

och möjlighet till självförverkligande och att få kontroll i sitt liv. Teorin betonar att det är viktigt att 

den som har problem själv definierar sitt problem, för att den personen är den som kan göra det bäst 

(Askheim & Starrin, 2007). Arbetet med empowerment kan beskrivas som att socialarbetaren ger av 

sin egen makt till förmån för den som har hjälpbehov, i syfte att den erhållna makten hos klienten 

ska skapa förändring och ge större egenkontroll (Payne, 2005). Empowerment handlar om att 

minska maktojämlikheter som förhindrar människor att nyttja sin fulla förmåga. Det finns en 
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maktobalans i relationen mellan hjälpare och den som behöver hjälpen, där den som blir hjälpt 

ibland kan uppleva sig omyndigförklarad. Delaktighet kan motverka detta och bidra till att den 

enskilde i stället utökar sin kapacitet. Tillgång till information är viktigt för att uppnå delaktighet i 

olika sammanhang och för att kunna fatta beslut som är viktiga för en själv (Adams 2008).

Teorin belyser ett samband mellan den situation som den individ befinner sig i som har ett socialt 

problem och de strukturer som finns i samhället. Både individer och grupper av människor bör 

enligt teorin stärkas så att de orkar förändra den situation de befinner sig i. Teorin är avsedd att 

motverka maktlöshet för dem som befinner sig i utsatt position (Askheim 2007). Alsop, Heinsohn 

och Somma (2005) beskriver att en förutsättning för att erhålla egenmakt som individ eller grupp 

handlar om förmågan att göra val och om möjligheterna till att omvandla valen till effektiva 

åtgärder. Förutsättning för empowerment styrs av kombinationen av individens förmåga att göra 

ändamålsenliga val tillsammans med de möjligheter som finns i det omkringliggande 

sammanhanget och att de två förutsättningarna interagerar med varandra. Möjligheterna finns på 

alla nivåer, från hushållet som finns närmast i vardagen till det riksomfattande och de kan utgöras 

av exempelvis normer, lagar, arbete eller leverans av tjänster (a.a.). Denna studie handlar om 

tillgänglighet för den som söker akut ekonomiskt bistånd. Hur tillgängligheten av akut ekonomiskt 

bistånd är för den enskilde ingår i dennes sammanhang och beskrivs i analysen utifrån möjligheter 

att åtgärda en kritisk ekonomisk situation. 

En annan teori såsom systemekologisk teori skulle kunna ta upp mer av det som händer inom 

system när många olika delar är inblandade, vilket inte görs inom empowerment-teorin. Men med 

empowerment belyses maktperspektivet och strukturen uppifrån och ner vilket är centralt vad gäller 

tillgänglighet, eftersom det kan ses som att de som ger hjälpen sitter i maktposition och ska göra sig 

tillgängliga för dem som har mindre makt och behöver hjälpen. Nackdelen med teorin är att den kan 

föra tankarna till brukar-ledda självhjälpsgrupper eller politiska kamprörelser på sextiotalet. I detta 

arbete kommer teorin användas i ett annat sammanhang. Tillgänglighet har en nära koppling till 

teorin på så sätt att tillgänglighet är en förutsättning för att den enskilde ska kunna nå hjälpen. 

Teorin kommer att belysa att tillgängligheten inom socialtjänstens organisation ger konsekvenser 

för den enskildes möjligheter att åtgärda en ekonomisk kritisk situation. Begrepp som kommer att 

användas vid analys är egenmakt, egenkontroll och möjligheter.
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5. Forskningsmetod
Avsikten med denna studie är att undersöka hur organisationen påverkar tillgängligheten för den 

som söker akut ekonomiskt bistånd i Stockholms stad under kontorstid. Information om hur 

organisationen avseende tillgänglighet ser ut på de olika stadsdelsförvaltningarna hämtas in via 

telefonintervju med de olika mottagningarna för ekonomiskt bistånd, samt genom deltagande 

observation. Detta kapitel beskriver hur studien genomförts och hur metodvalet motiveras. Här 

skildras också hur avgränsningar i arbetet har gjorts.

5.1. Rättssociologi
Rättssociologin omfattar andra samhällsvetenskapliga teorier och metoder för att belysa rättens 

konsekvenser och hur den hänger samman med samhället än dem som används inom 

rättsdogmatiken . Socialt arbete anses behöva ökade kunskaper om lagarnas betydelse och vad de 

får för konsekvenser (Hollander 2009). Denna studie använder deltagande observation samt 

telefonintervjuer för att undersöka hur Stockholms stads stadsdelsförvaltningar organiseras kring 

ekonomiskt bistånd. Studien undersöker på så sätt organisationens inverkan på tillgängligheten för 

de som söker akut ekonomiskt bistånd på socialkontoren i Stockholms stad. Det som finns skrivet 

om tillgänglighet i förvaltningslagen och socialtjänstlagen utgör det rättsliga underlaget i studien.

5.2. Deltagande observation
Syftet med deltagande observation är att träda in själv som forskare i den värld som studeras för att 

få en bra uppfattning av den (Henriksson & Månsson, 1996). För att studera hur tillgängligheten ser 

ut för de klienter som söker försörjningsstöd, innan de kommer i kontakt med socialsekreteraren, 

görs här en deltagande observation. Det innebär i detta fall att sökandet efter respondenter, det vill 

säga socialsekreterare som tar emot ansökningar av ekonomiskt bistånd, sker på samma sätt och 

enligt samma vägar som de klienter som söker ekonomiskt bistånd är anvisade till. På så sätt görs en 

undersökning genom deltagande observation av den situation som motsvaras av när klienten ska nå 

socialsekreteraren via telefon. Det scenariot har inte socialsekreteraren själv erfarit och det kan 

därför inte ingå i de frågor som ställs under intervjun med socialsekreteraren som respondent. Andra 

kontaktvägar har inte undersökts.

Inom metoden deltagande observation finns det dolda respektive öppna observationer (Henriksson 

& Månsson, 1996). I öppna observationer informeras de inblandade om studien och ger sitt 

samtycke. I de dolda observationerna döljer den som forskar att observation görs och kan studera 
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vad som händer i en situation som är som vanligt (a.a.). I denna undersökning genomfördes en dold 

deltagande observation som motsvarade klientens väg för att via telefon nå lämplig 

socialsekreterare. I denna studie innebar den deltagande observationen att kontaktvägar, 

telefontider, väntan med mera noterats. En del kommuner hänvisade klienterna till att ringa via 

växeln. I dessa fall har formuleringen ”Jag söker en person som tar emot ansökan av ekonomiskt 

bistånd för första gången” använts i kontakt med växeln. Meningen är neutral på så sätt att den lika 

gärna kan sägas av en klient såsom av en forskande student, vilket innebär att identiteten som 

forskande är dold men det sker ändå ett sanningsenligt möte. Genom att själv vara en deltagare i det 

som händer kan kunskap nås genom upplevelse (Fangen 2011). I vissa fall behövde inga personer 

ingå i denna observation, såsom när klienter blev hänvisade till ett nummer som gick direkt till den 

som tar emot ansökan av akut ekonomiskt bistånd. Vid kontakt med mottagningen uppgavs alltid 

ärendet om önskemål att få genomföra en telefonintervju som student. 

5.3. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 
Telefonintervjuer används i kvalitativa undersökningar även om det inte är så vanligt 

förekommande (Bryman, 2011). Det kan spara tid att göra intervjuer på telefon både för intervjuare 

och respondent, vilket kan öka förutsättningarna att få respondenter att delta. Det är viktigt att 

intervjun inte blir för lång, det är svårare att hålla koncentrationen för bägge parter i telefon än vid 

ett möte (a.a.). I denna undersökning var skälet för att göra intervjuerna via telefon att spara tid så 

att fler intervjuer kunde göras. En intervju tog ca 20 minuter och möjligheten för en respondent att 

tacka ja till att ge den tiden i en telefonintervju är större än att en tid ska bokas för möte. Bortfallet 

förväntas således bli mindre på detta sätt.

I intervjuerna har frågor förberetts i förväg. Det är både frågor med svarsalternativ och frågor med 

möjlighet till egna svarsformuleringar. Detta brukar kallas halvstrukturerad intervju (Trost, 2010). 

Innan undersökningen påbörjades gjordes en förstudie där frågeformuläret testades och sedan 

reviderades. Tillvägagångssättet under intervjuandet har efter förstudien varit med låg 

standardisering. Det innebär exempelvis att respondenten är med och påverkar ordningsföljden på 

frågorna eller att intervjuaren anpassar hur följdfrågorna formuleras efter tidigare svar (Trost, 

2010). I detta fall har det inneburit att frågorna har fungerat som ett stöd för att kontrollera att 

svaren har givits under intervjun, oberoende av hur de ställts. 

Intervjun gjordes i telefon med hjälp av intervjuguiden (bilaga 2). Frågorna som är angivna där 

ställdes, men ibland uppgavs inte svarsalternativen, utan respondenterna svarade mer fritt först och 
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sedan kunde svarsalternativen användas i efterhand som hjälp att kontrollera att svaret uppgavs 

fullständigt. På detta sätt flöt intervjun på bättre i de intervjuer där respondenterna ville prata mer 

fritt. Sammanfattande frågor gjordes vid behov efter de frågor som var komplexa och svårare att 

uppfatta, som en kontroll att svaret har uppfattats rätt. Intervjuguidens svarsalternativ användes för 

att registrera svaren och det antecknades vid behov. Svaren skrevs rent i anslutning efter att 

intervjun gjorts. Kontaktuppgifter fanns till respondenterna för att ställa frågor vid behov, i 

efterhand. Det blev dock inte aktuellt.

5.4. Urval och avgränsning
Detta är en undersökning som undersöker hur tillgängligheten för den som söker akut ekonomiskt 

bistånd i Stockholms stad under kontorstid påverkas av organisationen. I Stockholms stad finns 14 

stadsdelsförvaltningar med ett socialkontor i varje stadsdel. För att få information om hur de olika 

mottagningarna för ansökan av ekonomiskt bistånd organiseras, var det planerat att göra en 

telefonintervju med en person från varje mottagning. Tre stadsdelsförvaltningar har emellertid en 

gemensam mottagning för sökande av ekonomiskt bistånd. Sammantaget bedömdes därför 12 

intervjuer behöva göras. Några stadsdelsförvaltningar tackade dock nej till deltagande på grund av 

tidsbrist och slutligen deltog respondenter från åtta mottagningar/stadsdelsförvaltningar. 

Intervjuerna gjordes med tjänstemän, med olika befattningar, som arbetade inom ekonomiskt 

bistånd.

5.4.1. Geografisk avgränsning 

Denna undersökning utfördes i Stockholm stad. De stadsdelsförvaltningar som undersöktes ligger i 

storstaden Stockholm och de har alla samma riktlinjer. Olika kommuner väljer att betona olika 

formuleringar av lagen i sina riktlinjer (Kjellbom, 2009b). I en rättssociologisk studie som denna, 

av hur socialkontorens organisation påverkar tillgängligheten för den som söker akut ekonomiskt 

bistånd, är det intressant att inkludera riktlinjerna i analys och diskussion eftersom valda 

prioriteringar vad gäller tillgängligheten på socialkontoren skulle kunna  härledas till vad som 

betonas i riktlinjerna och visa vägen för vilka förväntade normer från ledningen som gäller. Studier 

visar att organisationen av socialkontor i Sverige inom samma kommun varierar (Minas 2005). På 

så sätt borde variation kunna råda även inom Stockholms stad. Valet att göra undersökningen inom 

Stockholms stad är en inte bara en avgränsning utan ett val att undersöka hur variationen av 

organisation ser ut inom samma kommun och hur det kan påverka tillgängligheten. En 

undersökning av flera kommuner skulle kunna göras i stället med analys av respektive kommunala 

riktlinjer i relation till den egna kommunen. På så vis skulle en större variation kunna erhållas. 
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Insamling och analys av kommunala riktlinjer blir i en sådan undersökning mer omfattande och 

antalet undersökta socialkontor skulle bli lägre. Men i denna studie är det i stället Stockholms stad 

som studeras.

5.4.2. Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter skedde på följande sätt. För samtliga stadsdelsförvaltningar söktes kontakt 

med den tjänsteman som tar emot förstagångsansökan av ekonomiskt bistånd. Kontakten togs via 

telefon och sökandet efter den tjänsteman som tar emot ansökan gjordes genom internet. Vid 

kontakt ställdes frågan om den personen eller någon annan som arbetar med ekonomiskt bistånd 

kunde delta i en intervju. Ofta hänvisades till enhetschef. Personen som svarade i telefonen gav 

antingen upp sin egen eller chefens e-postadress för att ta emot ett informationsbrev. Brevet 

innehöll förutom information om undersökningen även kontaktuppgifter för den som ville delta. De 

personer som har deltagit i intervjun har varit enhetschef, mottagande socialsekreterare eller annan. 

Urvalskriterier har varit att de som deltar ska arbeta med ekonomiskt bistånd. Att respondenterna 

känner till hur organisationen fungerar har bedömts viktigare än att de har enhetliga arbetsuppgifter. 

I de fall ingen respons kom på informationsbrevet, skickades brevet igen med en vädjan om 

deltagande. Detta gjordes även på telefon eller via telefonsvarare.

5.5. Tillvägagångssätt 
Här beskrivs hur processen i arbetet har gått till. Intervjufrågorna formulerades utifrån rättsliga 

formuleringar gällande tillgänglighet, tidigare forskning och den modifiering som skedde efter 

förstudien. Hur förstudien gick till och på vilket sätt den formade undersökningen i Stockholms stad 

beskrivs nedan, samt hur själva undersökningen gick till väga.

  

5.5.1. Förarbete inför intervju 

Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen lästes igenom och lagregler av betydelse för innebörden av 

tillgänglighetsbegreppet plockades ut. Ett frågeformulär formulerades med hjälp av paragraferna. 

Även andra frågor lades till frågeformuläret, kopplade till teorin om empowerment.

Intervjuerna med socialsekreterarna var avsedda att ge saklig information om hur socialkontoret är 

organiserat utifrån tillgängligheten för den som söker akut ekonomiskt bistånd under kontorstid. 

Informationen har inhämtas under en kort 20-minuters telefonintervju. För att uppnå studiens syfte 

gjordes frågeformuläret med korta frågor och tydliga svarsalternativ, avsedda att spegla hur det ser 

ut i praktiken. Frågor och svar var tänkta att täcka upp de olika varianter av organisation som 

22



förekommer. För att säkra detta krävdes en förundersökning för att testa om frågeformuläret var 

tydligt och att frågor och svar täckte upp de olika alternativ som förekommer i realiteten.

5.5.2. Förstudie

En förstudie gjordes i andra kommuner än Stockholm stad. I förstudien togs kontakt med elva 

kommuner varav sex av dem deltog i intervjuer. Respondenterna arbetade på mottagningar för 

ekonomiskt bistånd och blev tillfrågade om organisationen kopplad till tillgänglighet. Avsikten var 

att få bättre kunskap om hur socialkontor kan vara organiserade, testa intervjufrågorna samt träna på 

att intervjua. Utifrån de svar som erhölls modifierades frågorna i frågeformuläret.

Intervjuerna var från början tänkta att vara hårt styrda av frågeformuläret med många färdiga 

svarsalternativ. Intervjuerna skulle ske med hög standardisering för att minska påverkan från 

intervjuaren och stärka reliabiliteten. Med strävan efter att vara en objektiv intervjuare som inte 

påverkar med eget tänkande skulle undersökning och intervjuer kunna replikeras till andra städer, 

vilket är inspirerat av en kvantitativ forskningstradition  (Bryman 2011). I och med de erfarenheter 

som förstudien gav förändrades emellertid metoden. Det visade sig finnas för många olika varianter 

på hur kontoren kunde organiseras för att standardiserade svarsalternativ skulle kunna användas. 

Istället formulerades frågeformuläret om med några fler öppna frågor med påföljd att 

standardiseringen blev lägre med möjlighet att anpassa frågorna och dess ordning utifrån de svar 

som kom. Detta gjorde att intervjun flöt på bättre och blev mer som en dialog med bättre kontakt 

med respondenten. Frågorna anpassades således mer efter svaren i stället för att respondenterna fick 

anpassa sig till de förutbestämda frågorna. Följdfrågor lades även till för att kontrollera att svaren 

var rätt förstådda, såsom ”Förstod jag det rätt som att klienterna kan nå dagjouren via telefon efter 

ordinarie telefontid?”. Att kontrollera via motfrågor visade sig vara nödvändigt för att förstå svaren 

och för att nå den information som önskades. Frågeformuläret (Bilaga 2) fungerade efter 

modifiering lite mer likt en intervjuguide avsedd att säkerställa att alla avsedda svar erhållits. 

Resultatet av förundersökningen blev att fokus förflyttades från att försöka hålla ett strikt 

standardiserat förhållningssätt i intervjuandet med metoden i centrum till att i stället försöka förstå 

vad respondenten försökte berätta. 

En viktig aspekt som uppmärksammades under förundersökningen var att noga avväga huruvida 

ordet ”nödansökan” ska användas. Det visade sig att när uttrycket ”akut ekonomiskt bistånd” 

användes så inkluderade inte det automatiskt nödansökan. Konsekvensen blev att frågeformuläret 

handlar om nödansökan för att inte riskera att processen vid nödansökan uteblir ur svaren. I arbetet i 
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övrigt används främst begreppet ”akut ekonomiskt bistånd” om det inte är specifikt nödansökan 

som menas.

Under förstudien visade det sig att det i några av kommunerna var svårt att få tag på handläggare. 

Jag presenterade mitt ärende som student i växeln och att jag i mitt uppsatsarbete skulle behöva 

ställa frågor till någon som arbetar med ekonomiskt bistånd. Så gott som alla kommuner hänvisade 

då till den telefontid som fanns för de som sökte bistånd. Det hände i ett par kommuner att jag inte 

kom fram på telefonen innan telefontiden var slut. Den informationen upplevdes som väldigt 

relevant, nämligen att den som är i akut behov av ekonomiskt bistånd inte kan komma fram till 

handläggare med sitt ärende. Av detta skäl valde jag att i den efterföljande studien göra en form av 

deltagande observation  med avsikt att via eget deltagande i sökande efter respondent, observera 

och dokumentera vägen fram till att nå respondenten.

5.5.3. Undersökningen i Stockholms stad

Studien är avsedd att undersöka hur organisationen påverkar tillgängligheten för dem som söker 

akut ekonomiskt bistånd i Stockholms stad under kontorstid. Hur socialkontoren är organiserade 

inom kommunen, undersöktes genom att göra telefonintervju med någon som jobbar med 

ekonomiskt bistånd, en från varje stadsdelsförvaltning. 

Tillvägagångssättet att nå respondenterna har varit via internet och telefon. Det finns andra vägar att 

söka ekonomiskt bistånd än den som anges här. I studien användes sökmotorn Google med 

sökorden ”socialbidrag”, ”försörjningsstöd” eller ”ekonomiskt bistånd” kombinerat med ett område 

såsom tex ”Hässelby”. Då kommer Stockholms stads hemsida för ekonomiskt bistånd upp som 

första val i webb-läsaren (http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-

stod/Ekonomiskt-stod-och-radgivning/Ekonomiskt-bistand/?omrade=Hasselby-Vallingby). Detta 

gäller för alla stadsdelsförvaltningar. På denna webb-sida finns information om ekonomiskt bistånd 

samt länken ”Kontakta din stadsdelsförvaltning”. Denna länk leder till en lista med kontaktuppgifter 

till alla stadsdelsförvaltningar. Via den informationen har jag därefter sökt mina respondenter. I de 

fall jag talat med telefonist har jag uppgivit att ”Jag söker någon som tar emot ansökan av 

ekonomiskt bistånd för första gången”. Tid och sökväg har noterats som observation. Väl framme i 

telefon med den som tar emot samtal för sökanden, har frågan ställts om någon kan delta i en ca 20 

minuters telefonintervju. Ett informationsbrev skickades (Bilaga 2) via e-post, till den som ställde 

upp som respondent alternativt åtog sig att tillfråga gruppen eller chef. I de fall personen hänvisade 

till enhetschef, skickades informationsbrevet dit via e-post. 
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5.6. Analysmetod
Analyser enligt kvalitativ metod innebär att kunskap och bakgrund hos den som tolkar och 

analyserar spelar roll. Analysen bygger på så sätt på tolkarens förhållande till materialet (Dalen 

2004). Innebörd i en analys behöver tolkas utifrån ett sammanhang. Det som tolkas förstås utifrån 

den förförståelse som finns (Wallén 1996). Förstudien gjordes delvis med avsikt att öka kunskapen 

om vilka olika sätt socialkontor kan organiseras på, vilket ökade förförståelsen inför intervju och 

analys.

Analysen har här genomförts med en hermeneutisk analysmetod. Hermeneutiken betonar 

betydelsen av tolkning och förståelse. Metoden går ut på att pendla i analyserandet mellan den lilla 

delen och helheten. Metoden symboliseras vanligen  som en spiral som går mot en djupare 

förståelse till en inre kärna. Deltolkningar prövas mot helheten för att tolkningen ska bli logisk 

(Kvale & Brinkmann 2009). Den hermeneutiska metoden kan utgå från ett induktivt alternativt ett 

deduktivt perspektiv. I det deduktiva perspektivet ligger exempelvis en teori som grund för 

tolkningen. Ett annat sätt att analysera materialet är att tolkningen växer fram utifrån det material 

som analyseras. Det induktivta perspektivet intas när kategorierna formuleras med utgångspunkt 

från intervjuerna. (Sohlberg & Sohlberg 2009). Analysen i detta arbete utgår från båda perspektiven. 

De olika kategorierna som arbetats fram induktivt analyseras i ett senare skede med stöd av rättsligt 

perspektiv och empowerment-teori vilket innebär ett deduktivt förhållningssätt. Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver kategorisering av intervjuer som ett sätt att reducera och strukturera 

intervjuer till kategorier som antingen är bestämda på förhand, eller som i denna studie, växer fram 

under analysens gång via materialet.

5.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Validering handlar om huruvida undersökningen mäter det som ska mätas. I denna studie handlar 

validitet om ifall intervjuer och den deltagande observationen ger svar på hur socialkontoren är 

organiserade utifrån tillgänglighet. Validiteten i intervjuerna är avhängiga den metod som används 

och de frågor som ställs. För god validitet måste frågorna vara formulerade så att möjlighet finns att 

ge ett svar på hur kontoret är organiserat. De ändringar som genomfördes inför intervjuandet som 

beskrivits under ”Tillvägagångssätt” bedömdes stärka möjligheten att besvara frågorna och därmed 

studiens validitet.

Bryman (2011) beskriver metoden respondentvalidering som ett sätt att validera att tolkningen 
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stämmer överens med respondentens bild. Det kan göras genom att intervjuaren skriver en 

redogörelse för vad respondenten har berättat vid intervjutillfället och låter respondenten läsa den. 

Respondenten rättar till så att texten överensstämmer med den bild hen har avsett att förmedla. På 

så sätt kontrolleras att det intervjuaren uppfattat är i enlighet med det som respondenten menat att 

förmedla (a.a.). Under förstudien upptäcktes att motfrågor krävdes som formulerade ”Har jag 

förstått rätt att...” för att kunna konstatera att svaren uppfattats på ett med respondenten 

överensstämmande sätt. Några sådana frågor lades in som kontrollfunktion i det frågeformulär som 

användes. Detta kan ses som en form av respondentvalidering. Det finns förstås utrymme för 

missförstånd ändå, men valideringen förväntas leda till färre sådana.

Intervjun har varit halvstrukturerad, vilket var tänkt att ge god reliabilitet enligt kvantitativ tradition, 

då intervjuaren är mer styrd av frågorna, inverkar mindre själv och är lättare utbytbar (Bryman 

2011). En telefonintervju har även mindre inslag av icke verbal kommunikation, vilket gör det 

enklare att byta ut intervjuare utan att resultatet färgas. Som ett resultat av förstudien fick emellertid 

intervjuaren en mer aktiv roll i intervjuandet och blev mer flexibel. Detta kan utifrån ett 

positivistiskt perspektiv innebära att reliabiliteten sänks, för att det därmed är svårare att byta ut 

intervjuaren då den har en mer framträdande roll. 

Denna studie har gjort kvalitativa intervjuer och vad gäller kvalitativ metod belyses reliabiliteten på 

andra sätt. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att det handlar om tillförlitligheten i 

undersökningen. Att ställa ledande frågor är ett sätt som försämrar reliabiliteten då respondenten 

påverkas att ge ett svar som från början inte var avsett. För mycket fokusering på reliabiliteten 

riskerar emellertid att sänka kreativiteten i arbetet (a.a.). Ruth (1991) refererar till Eneroth som 

menar att reliabiliteten beror på hur kommunikation mellan intervjuare och respondent blir. Hur 

mötet utvecklas har med båda personers världsbild att göra. Detta talar för att en förstudie som 

gjordes i detta fall, är ett bra sätt att öka förkunskaperna. Den förväntades leda till att intervjuarens 

och respondentens världsbild skulle bli mer lika och att det skulle kunna förbättra dialogen dem 

emellan och leda till ökad reliabilitet.

Resultaten från denna studie är inte generaliserbara på så sätt att svaren från intervjuerna om olika 

sätt att organisera socialkontor i Stockholms stad stämmer överens med hur övriga kommuner i 

Sverige organiserar sina socialkontor utifrån tillgänglighet. Svaren bör emellertid ge en bra bild av 

Stockholms stads sätt att organisera socialkontoren utifrån tillgänglighet i december 2013. Studiens 

analys och diskussion är däremot inte ointressant för andra kommuner i Sverige eftersom det kan 
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finnas samma eller liknande lösningar på andra ställen eftersom vi ingår i samma rättssamhälle. 

Bryman (2011) refererar till Mitchell som menar att kvalitativa studier inte ska generaliseras till 

populationer utan till teori, vilket även syftas till här. Respondenternas svar är inte generaliserbara 

till en annan storstad men teorin skulle kunna vara det. 

Undersökningen skulle också  kunna replikeras i en annan storstad i Sverige. Då skulle inte samma 

svar från respondenterna uppnås, men de bägge studiernas resultat skulle förmodligen tillsamman 

ge en bredare  information om  hur socialkontor kan organiseras i förhållande till tillgänglighet. 

Replikering, att kopiera en studie är dock  sällsynt inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 

2011). 

5.8. Etiska överväganden
Det finns fyra krav som ska beaktas i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, avsedda att 

skydda dem som deltar i forskningen. Det ställs krav om att informera, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2013). 

För den del av undersökningen som utfördes som deltagande observation så beaktades inte alla 

dessa kriterier i och med att det var en dold observation. Det var exempelvis några växeltelefonister 

som blev kortvarigt inblandade i interaktion när meningen uttalades ”Jag söker en person som tar 

emot ansökan av ekonomiskt bistånd för första gången”. I detta uppfattade de förmodligen att 

personen som uttalat detta var en som söker bistånd, vilket inte var fallet. Ingen lögn har dock 

uttalats och de i växeln har inte haft mer roll i det hela än att hänvisa till telefontider och nummer. 

Därför gjordes bedömningen att det var etiskt godtagbart att genomföra undersökningen.

Ett informationsbrev e-postades till samtliga socialkontor i Stockholm stad, riktat till den som skulle 

intervjuas. Där stod beskrivet att deltagandet är frivilligt och att respondenterna kunde avsluta 

undersökningen när de ville. Uppgifterna har behandlats konfidentiellt och vare sig namn på den 

som intervjuats eller vilken stadsdelsförvaltning det gäller uppges i uppsatsen. Intervjuerna används 

i en c-uppsats och inte till något annat. Syftet som är formulerat för uppsatsen angavs tillsammans 

med en beskrivning av hur studien skulle genomföras samt namn på den ansvarige för 

undersökningen. Som skäl till att denna c-uppsats kan vara viktig angavs att det kan fungera som ett 

underlag för utvecklingsarbete vad gäller tillgänglighet. 

Även intervjuerna i sig tar tid av de som arbetar med försörjningsstöd och på så sätt påverkar 
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intervjuerna tillgängligheten till dem som intervjuas. Den tiden behövs av någon annan, vilket är ett 

etiskt dilemma. Genom att göra deltagande observation  påverkar jag tillgängligheten till det som i 

undersökningen studeras, vilket är viktigt ur etisk aspekt (Henriksson & Månsson, 1996). Det 

bedömdes inte vara skäl nog för att låta bli att genomföra intervjuerna. Via denna studie belyses 

ämnet tillgänglighet och den genererar förhoppningsvis även till ökad kunskap i ämnet, vilket på 

sikt kan leda till bättre förutsättningar för tillgänglighet. 

6. Resultat och Analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från den deltagande observationen och från intervjuerna. En 

analys är gjord inom varje kategori som presenteras nedan, med stöd av tidigare forskning och 

teorin empowerment.

6.1. Hur vet den behövande i Stockholm stad att ekonomisk hjälp finns?
Här beskrivs var information om ekonomiskt bistånd finns. Främst beskrivs Stockholm stads 

hemsida, vilken är den sökväg som valts i studien, men även övriga platser tas upp, med 

utgångspunkt från respondenternas svar.

6.1.1. Stockholms stads hemsida

En sökning efter respondent gjordes via internet, beskrivet under avsnitt 5.5.3., vilken ledde fram 

till Stockholms stads hemsida om ekonomiskt bistånd 

(http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/Ekonomiskt-stod-och-

radgivning/Ekonomiskt-bistand/). På hemsida finns information samlat och länkar som är relaterade 

till ekonomiskt bistånd, vad gäller olika sorters behov såsom budget- eller skuldrådgivning och 

bostadsbidrag samt riktat till olika grupper av människor som hemlösa eller EU-medborgare. Sidan 

kan översättas till teckenspråk eller till vilket språk som helst och det går även att lyssna på texten. 

Information finns om ekonomiskt bistånd som på ett kortfattat sätt, med en juridisk ton som 

informerar om att biståndet är behovsprövat och att allt ska ha gjorts för att försörja sig själv och sin 

familj innan bistånd kan bli aktuellt. En 2,5 minuter lång film visar de viktigaste förutsättningarna 

för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du till exempel har bil eller bostadsrätt ska de 

säljas först så att eventuell vinst kan utgöra försörjning. En sambo som har inkomst är skyldig att 

försörja den som inte har. Filmen informerar även om hur du ansöker och hur utredningen sedan går 

till och filmen avslutas med formuleringen att ”Även om du beviljas ekonomiskt bistånd så har du 
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ett eget ansvar för din situation”. Sidan har en länk till en ansökningsblankett. Ingenstans står det 

nämnt om nödansökan.

6.1.2. Övriga platser

I intervjun ställdes frågan om vilka övriga platser som har information gällande möjligheten att 

ansöka om ekonomiskt bistånd och om sådan information finns i receptionen. Flera uppgav att det 

fanns information i receptionen. Andra berättade att den fanns på socialstyrelsens hemsida och 

medborgarkontor.

En beskrivning gavs på ett gott samarbete med receptionen, den beskrevs som välkomnande och 

öppen: Den finns i anslutning till bibliotek och medborgarkontor, det finns dator att låna och där 

finns alltid kaffe. Det sitter ett tiotal folk där, hela dagarna, som inte mår så bra. Samarbetet är bra 

med dem som arbetar i receptionen kring dem som är där under dagarna. Vi får veta om det är något 

som hänt eller inte står bra till kring de som är där, vilket är till stor hjälp i arbetet med ekonomiskt 

bistånd.

6.1.3. Analys 

Informationen på Stockholm stads hemsida tolkas som att kommunen väljer att betona det egna 

ansvaret, att bistånd endast ges om inte behovet kan tillgodoses på annat sätt, i stället för att betona 

rätten till bistånd när behov finns (jfr Kjellbom 2009b). Informationsfilmen klargör vilka som inte 

är berättigade till ekonomiskt bistånd och detta gör att en viss sållning av sökande kan ske med stöd 

av hemsidan. Likt Minas (2008b) beskrivning av hur den första bedömningen görs i telefon vid 

rådgivning innan ansökan sker, så visar hemsidan att Stockholms stad klargör hinder för bistånd 

exempelvis när en bostadsrätt, bil eller sambo med inkomst finns. Ett sådant standardiserat 

ställningstagande medför att en individuell prövning i enskilda fall inte alltid sker. Det innebär att 

nödansökan inte finns som möjlighet för dem som har bostadsrätt. Biståndet skulle annars kunnat 

vara ett val att ansöka om för den enskilde för att lösa en akut situation. 

Hemsidan uppfyller lagens krav om att informera allmänheten om att ekonomiskt bistånd finns och 

vad det är. Hemsidan är också anpassad till dem som inte är svenskspråkiga och många som har 

funktionshinder. Den juridiska tonen är dock inte anpassad till målgruppen som söker ekonomiskt 

bistånd, utan skulle kunna förstås som lätt avvisande. Respondenternas svar på var information 

fanns, förutom på hemsidan var knapphändig. Informationen som finns på socialstyrelsens hemsida 

är mer riktad till tjänstemän än till de sökande. Det förefaller som att det numera förväntas att 
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människor har internet, trots att det inte ingår i riksnormen, samt att den enskilde har förmågan att 

göra internetsökningar.

Beskrivningen av fallet med samarbete med receptionen visar hur viktig lokalens placering kan vara 

för att lokalen ska bli tillgänglig. Det beskrivs som att i receptionen sitter människor som inte mår 

bra och det förstås som att de kan ha svårigheter med att göra ändamålsenliga val för att åtgärda 

eventuella problem som uppstår (jfr Alsop, Heinsohn och Sommas, 2005). På så sätt skapar 

samarbetet med receptionen möjligheter för enskilda som har det svårt. Det visar även exempel på 

hur samarbete kan användas för att överföra information gällande enskilda med sämre förmåga att 

klara av det själv. Att kaffe finns talar för att det finns en intention om att vilja ha en lokal som är 

öppen och välkomnande. Myndigheten visar här att den är fysiskt tillgänglig för olika grupper och 

även för dem som annars kan vara svåra att fånga upp.

6.2. Vart vänder man sig?
För att hjälp ska nå fram så fordras information om att den finns och hur den nås. Här redogörs 

vilken information som finns om telefontider för jour och mottagning vid nödansökan.

6.2.1. Information på hemsidan

På ovan nämnda Stockholms stads hemsida rubricerad ”Ekonomiskt bistånd” finns länken 

”Kontakta din stadsdelsförvaltning”. Där finns kontaktuppgifter till de olika 

stadsdelsförvaltningarna, där vissa presenterar telefonnumret till växeln, medan andra uppger 

telefontider och nummer för ansökan av ekonomiskt bistånd. Telefontiderna som uppges antingen i 

växeln eller som står på hemsidan varierar mellan två till tio timmar i veckan för de olika 

stadsdelsförvaltningarna. I den deltagande observationen nådde jag inte fram inom telefontiden i en 

av stadsdelsförvaltningarna, jag försökte under en timme och femton minuter. Följande försök kom 

jag fram direkt. Övriga kötider under studien varierade mellan 1-37 minuter.

6.2.2. Dagjour

Flera av respondenterna berättar att deras stadsdelsförvaltning är tillgängliga genom dagjour eller 

utökade telefontider för dem som har akut behov av ekonomiskt bistånd. Denna information går inte 

att finna på Stockholms stads hemsida. Respondenterna har antingen talat om att telefontider uppges 

i växeln eller finns på hemsidan eller att de inte vet. Ingen i växeln har nämnt att en dagjour finns 

när jag uttalat frasen ”Jag söker någon som tar emot ansökan om ekonomiskt bistånd för första 

gången” och inte heller vid ett tillfälle när jag öppet bekymrat mig över att det var långt mellan 
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telefontiderna. Frågan hur den som behöver akut hjälp får veta att dagjour finns i de olika 

stadsdelsförvaltningarna är obesvarad. 

6.2.3. Receptioner tar emot

Respondenterna berättar att receptionerna är öppna på kontorstid och att det via dem går att försöka 

få träffa en socialsekreterare utan att boka tid. Alla uppger att det går att få träffa en 

socialsekreterare vid akut behov, men det kommer ofta ett förbehåll efter; Det är de som tar emot 

som avgör om besök verkligen är behövligt och om och när tid för besök finns. På frågan om var 

besökstider till receptionen finns uppgivet, svarar respondenterna att de antingen står på hemsidan 

eller att de inte vet om uppgiften står där. Vid en undersökning av hemsidan visar det sig att 

besöksadressen står, men inga öppettider och inte heller om att det är möjligt att göra ett spontant 

besök. Andra ställen som nämns på frågan om var information om telefon- och besökstider finns, är 

i växeln, receptionen, medborgarkontor, telefonsvarare, handläggarna samt i olika verksamheter. 

6.2.4. Analys  

Förvaltningslagen förespråkar att information om hur det går att få tag på myndigheten ska finnas 

tydligt angivet för den enskilde. I detta fall lever socialtjänsten endast delvis upp till detta krav. 

Telefonnummer finns till de olika socialförvaltningarna på hemsidan, men för den som är i akut 

behov av ekonomiskt bistånd saknas information om att det finns speciella telefontider och nummer 

för dem. Denna brist gäller de flesta stadsdelsförvaltningarna som deltog i undersökningen. Den 

som ansöker akut och för första gången tycks därmed få invänta telefontiden, eftersom information 

om annat i de flesta fall saknas. Socialjourens nummer finns presenterat, att de är tillgängliga efter 

stängningstid. Förmodligen infinner sig dagens slut ofta före nästa telefontid och då finns 

möjligheten att kontakta socialjouren för det som är akut. Detta kan innebära att det i vissa fall finns 

en bättre tillgänglighet efter kontorstid. Samma sak gäller för receptionerna. Respondenterna 

berättar att via receptionerna kan den enskilde försöka nå socialsekreterare vid akut nöd, men inte 

någon av stadsdelsförvaltningarna presenterar detta på hemsidan. Skrivs ordet nödansökan in på 

hemsidans sökfunktion ges inget svar. Stockholm stads riktlinjer uppger att det ska finnas personal 

tillgänglig för att svara på frågor om försörjningsstöd samt för att göra en akut bedömning. 

Ingenting står nämnt i riktlinjerna om telefontider eller krav på att informera. Många av de 

intervjuade berättar om en omfattande tillgänglighet, men informationen om kontaktuppgifter 

saknas på hemsidan. Detta kan tolkas som en brist i tillgängligheten. Ur ett empowermentperspektiv 

är den uteblivna informationen ogynnsam för den enskilde, då det minskar möjligheterna för att 

uppnå effektiva åtgärder för denne att erhålla stöd. 
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6.3. Vem avgör om nöd råder?
Här presenteras och analyseras vem som avgör om nödprövning ska göras och vilka konsekvenser 

det ger för den enskilde vad gäller tillgänglighet och egenmakt.

6.3.1. Nödansökan

Frågan ställdes om vem som avgör om en nödprövning ska göras vid ansökan om akut ekonomiskt 

bistånd, är det socialsekreteraren eller klienten? De flesta svarade enkelt att det var 

socialsekreterarens bedömning. Några vidareutvecklade svaret med att klienten måste hävda nöd 

och socialsekreteraren är den som avgör om klienten är berättigad bistånd. Ett annat svar var att det 

är både klient och socialsekreterare som avgör; den klient som är införstådd med systemet förväntas 

hävda nöd. För icke införstådda klienter får socialsekreteraren fråga om läget.

6.3.2. Analys  

Anledningen till att frågan ställdes om vem som avgör om en nödansökan ska göras, var att vid 

förundersökningen svarade respondenterna inte automatiskt på vad som gällde vid nödprövning när 

det ställdes frågor om ansökan av akut ekonomiskt bistånd. En fundering väcktes då om det inte 

räcker att tala om att ärendet är akut, utan om den sökande själv behöver uppge att det är en 

nödansökan. Svaren som de flesta uppgivit på frågan vid intervjun är att socialsekreteraren är den 

som avgör om nödprövning ska göras. Detta ger tyvärr inte svaret på vad som föranleder ett beslut 

om att göra nödprövning. Förhåller det sig så att det krävs att en nödansökan görs av klienten för att 

en nödprövning ska ske, så saknas information om detta på hemsidan. Ingen nämner spontant detta i 

intervjun. Däremot nämns att klient bör hävda nöd för att nöd ska prövas.

För att hjälp ska nås fram till den klient som är i akut behov av bistånd, men som inte behärskar 

systemet, bör den professionelle ta reda på och avgöra om nöd råder, precis som en respondent 

uppgav. Det innebär att ju mer ansvar den professionelle tar i den situationen, desto bättre 

tillgänglighet av akut ekonomiskt bistånd blir det för den enskilde i nöd som inte kan systemet. Men 

det sättet att arbeta stämmer inte överens med den ton som genomsyrar hemsidan, om att den 

enskilde har ett eget ansvar för sin situation. För att den enskilde ska kunna ta det ansvaret krävs 

information på hemsidan riktad till den enskilde om att möjlighet till nödansökan finns och vad som 

är villkoren för detta. Som tidigare nämnts brister tillgängligheten i de krav om information som 

finns för myndigheten enligt 4 § Förvaltningslagen. Den informationen skulle då utgöra möjligheter 

för den enskilde att göra ändamålsenliga val, i detta fallet att göra en nödansökan. Utan den 

informationen hamnar ansvaret i stället på socialsekreteraren. Om den professionelle inte tar det 
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ansvaret är nödbistånd inte tillgängligt för den enskilde som inte kan systemet. Den enskilde får i 

och med bristande information mindre makt att ta ansvar för den egna situationen. 

6.4. Hur mottagandet organiseras
Här beskrivs hur respondenterna svarade angående hur akut ansökan av ekonomiskt bistånd tas 

emot.

6.4.1. Vem som tar emot ansökan

Hur stadsdelsförvaltningarna är organiserade gällande vem som tar emot 

nödansökan/förstagångsansökan av ekonomiskt bistånd är olika. Det är antingen socialsekreterarna, 

en mottagningsgrupp eller dagjour som tar emot nödansökan. Det finns olika grad av specialisering 

av mottagningsgrupper. Antingen är mottagningsgruppen mottagare av endast sökanden av 

ekonomiskt bistånd, eller också tar den emot flera olika sorters ansökningar. De som sitter i 

mottagningsgruppen arbetar ibland även som socialsekreterare. Socialsekreterarna kan antingen 

arbeta specialiserat med ekonomiskt bistånd eller med olika sorters ärenden. En del av 

socialsekreterarna som sitter i mottagning tar emot akuta ansökningar på telefontid medan andra har 

även dagjour som är öppen hela dagen under kontorstid. Det förekommer att socialsekreterare tar 

emot akuta ansökningar på eftermiddagarna och då fungerar som jour. Många stadsdelsförvaltningar 

har dagjour för akuta ansökningar medan andra är tillgängliga utan att kalla det dagjour. Ibland är 

det socialsekreterarna för ekonomiskt bistånd som har dagjour på rullande schema, ibland är det en 

mottagningsgrupp som antingen är specialiserad eller tar emot flera sorters ansökningar som har 

dagjour. Det förekommer att dagjour får ta det som är akut, medan mottagningen får ta emot övriga 

ansökningar under telefontid.

6.4.2. Stor eller liten arbetsgrupp

Nackdel med att vara en liten arbetsgrupp är att det märks väldigt tydligt om någon är sjuk, 

eftersom en person är en stor del av hela gruppen, berättar en respondent och menar att det har 

betydelse för tillgängligheten. Men även vid stor arbetsgrupp tas samma ämne upp, att det blir 

märkbart om någon är sjuk på grund av att det inte finns ”någon luft i systemet”. Det svaret förstås 

som att att det finns arbetsuppgifter som täcker arbetstiden för de som arbetar och om någon uteblir 

blir det märkbart.

6.4.3. Standardiserade arbetsmetoder

En tidskrävande arbetsmetod tas upp som ett problem för tillgängligheten. Det gäller ett 
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standardiserat, evidensbaserat bedömningsinstrument för dem som inte ringer akut, utan under den 

ordinarie telefontiden. Ett frågeformulär som tar 30-40 minuter och ska göras vid varje ansökan. 

Det gör att telefonen blockeras och att folk har svårt att komma fram och i stället ringer sökanden 

på dagjouren som egentligen är menad för det som är akut. Det finns därför risk för att det som är 

akut inte når fram då.

6.4.4. Analys 

Svaren från intervjuerna visar hur socialkontoren varierar vad gäller lösning på organisation vad 

gäller mottagandet av akuta ansökningar av ekonomiskt bistånd. Detta sammanfaller med Minas 

(2005) konstaterande att organisationen kan variera inom en och samma kommun. De allra flesta i 

undersökningen har en specialiserad organisation, vilket också stämmer med Minas (2008b) 

undersökning som visar att det är den organisationsform idag som är vanligast. Även Bergmark & 

Lundström (2008) menar att utvecklingen har gått mot ökad specialisering. De beskriver även ett 

samband mellan specialisering och hierarkiska strukturer. Intrycket av organisationen som gavs 

under sökandet av respondent var att organisationen inom de olika stadsdelsförvaltningarna var 

övervägande hierarkiska strukturer i och med att så många hänvisade till överordnad att avgöra om 

deltagandet i undersökningen. De som arbetar i organisation med högre specialisering har även 

högre grad av standardisering enligt Byberg (2002). Det innebär att det egna handlingsutrymmet för 

handläggande socialsekreterare att fatta egna beslut är mindre (a.a.). Det upplevdes, vid sökandet av 

respondenter att det egna handlingsutrymmet för många var begränsat, i och med att de antingen 

hänvisade till överordnad eller skulle ta upp det i gruppen innan beslut om deltagande fattades. Att 

flera valde att ta upp ärendet med gruppen skulle i och för sig kunna bero på tidsbrist, att personen 

själv inte hade tid att delta i intervjun.

6.5. Att (bli hörd och att) göra sig förstådd
Nedan tas möjligheten att få träffa en tjänsteman vid det tillfälle den enskilde har akut behov av 

ekonomiskt bistånd och vad det betyder för tillgängligheten. Möjlighet till tolk vid akut ansökan 

presenteras.

6.5.1. Möjlighet att få träffa någon i en akut situation 

Möjligheten att få träffa en socialsekreterare utan att boka tid, går antingen via telefon eller genom 

receptionist. Flera respondenter uppger att ej bokade besök görs endast i nödfall och att helst tas 

samtalet emot via telefon. Ett alternativ till telefon som nämns är att den som kommer till 

receptionen formulerar sitt ärende till receptionisten som sedan för det vidare till socialsekreteraren. 

34



Receptionisten får dock inte göra en egen bedömning av ärendet eftersom hen inte har utbildning 

för det. 

6.5.2. Möjlighet att få tolk 

På frågan hur rutinerna ser ut för att anlita tolk, svarar samtliga att tolk anlitas vid behov vad gäller 

bokade besök. Inkomna brev eller e-post på främmande språk verkar vara ovanligt för många, men 

de svarar att de skickas till översättare eller att en språkkunnig kollega kan hjälpa till. På frågan om 

tolk anlitas när någon kommer på akut besök och talar annat språk, uppger hälften att telefontolk 

används medan de övriga nämner att en bekant till personen eller en språkkunnig kollega brukar 

kunna hjälpa till. Någon svarar att ett möte i stället bokas in med tolk. Frågan om tolk används vid 

telefonsamtal i akut situation besvaras med att antingen telefontolk eller språkkunnig kollega får 

bistå. Tiden för att tillgå en tolk uppges variera mellan tio minuter till flera dagar.

6.5.3. Analys 

Byberg (2002) har som tidigare nämnts konstaterat att med specialiserad organisation följer ofta 

standardisering av arbetet vilket skapar mindre utrymme för godtyckligt handlande för 

socialsekreterarna. Om en enskild behöver träffa en socialsekreterare akut så finns med 

standardisering tydliga direktiv för i vilka fall detta får ske, vilket innebär begränsat 

handlingsutrymme för handläggaren att göra egna bedömningar. Men Byberg konstaterar att detta 

leder till högre tillgänglighet för den enskilde då kötiderna blir kortare av att färre kläms in akut 

emellan (a.a.). Respondenterna i denna undersökning svarar alla att möjligheten finns att träffa 

någon om akut behov finns men att det är dem som avgör om behov och/eller tid finns. Enligt 

empowerment-teorin är det viktigt att den som själv har problemet får definiera det, för den 

personen gör det bäst (Askheim & Starrin 2007). Om inte den sökande får möjlighet att framföra sin 

sak direkt till socialsekreteraren bör det innebära mindre egenmakt för den sökande, i försöket att 

beskriva på vad sätt ärendet är akut. Å andra sidan så menar Byberg (2002) att med standardisering 

minskar godtyckliga beslut och att på det stora hela leder till större tillgänglighet för att kötiderna 

blir kortare. 

Det bör ställas höga krav vid standardiserade direktiv, att de är noga formulerade och väl 

genomtänkta, så att det inte resulterar i att grupper av människor som lider nöd inte blir sedda, 

såsom de grupper som har svårt att föra sin talan och formulera sig. Vid godtyckliga beslut finns 

risk att individer inte blir sedda, vid standardisering förefaller det finnas en risk att grupper kan få 

sämre tillgänglighet om inte standardiseringen är tillräckligt genomarbetad och bygger på kunskap. 
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Det anges i 8 § Förvaltningslagen att tolk ska användas vid behov, både för den som inte kan det 

svenska språket och för den som har hörsel- eller talsvårigheter. Tolk kan i vissa fall vara  avgörande 

för att den enskilde ska ha möjlighet att förklara sin situation och definiera ett akut tillstånd. Vid 

akuta situationer är förstås behovet minst lika stort av att göra sig förstådd som vid ett bokat möte. 

Svaren tyder på att det handlar om praktiska svårigheter att få fram en tolk snabbt. Det nämns så 

skilda uppgifter som 10 minuter eller två dagar för att boka en telefontolk. Det är väldigt stor 

skillnad vad gäller tid att vänta för att göra sig förstådd. Ärenden ska enligt 7 § Förvaltningslagen 

handläggas så snabbt som möjligt även vad gäller tolk, enligt proposition (Hellner & Malmqvist, 

2010). Två dagar låter som dålig tillgänglighet vid akut ansökan med tanke på tiden.

6.6. Hur snabbt kommer hjälpen?
Här presenteras svar på frågan som ställdes om det finns någon policy för hur snabbt en ansökan 

ska behandlas vad gäller nödansökan. Det som även påverkar tiden för hur snabbt pengarna finns 

tillgängliga, är hur det ekonomiska biståndet betalas ut, efter ett bifallande beslut.

6.6.1. Behandling av nödprövning

Det svar som respondenterna ger på frågan om det finns någon policy för hur snabbt en ansökan om 

nödprövning ska behandlas är att det inte finns någon exakt policy men att det ska ske skyndsamt. 

Flera tar upp att även nödansökan behöver styrkas med kontoutdrag innan beslut kan fattas. Några 

nämner att beslut ska ske samma dag, andra säger senast dagen efter. Socialjouren nämns eftersom 

den anses kunna ta över ärendet efter dagens slut om klienten inte kan vänta till dagen efter. Det 

förekommer att funktionshinder nämns som ett skäl att bli beviljad förskott, för den som har svårt 

att få fram kontoutdrag.

6.6.2. Utbetalningen av biståndet

För dem som blir beviljade bistånd vid nödansökan betalas pengarna ut på olika sätt. Många betalar 

ut biståndet via postgiroavi som tas ut på bank. Kontanta medel används vanligen inte. I 

undantagsfall har det nämnts att kontanter möjligen kan användas i de fall banken har hunnit stänga 

för dagen. Ett annat alternativ är att pengarna sätts in på konto om banken har hunnit stänga. 

Insättning på konto nämns som alternativ men uppges innebära att det tar 3-4 arbetsdagar för 

pengarna att nå mottagaren. Olika varianter av bistånd för just nöd nämns såsom matkuponger, 

matcheck, matlådor, SL-resa eller bistånd för mediciner som kan faxas till apoteket. Presentkort 

uppges att det eventuellt kan användas för dem utan medborgarskap. Check kan skrivas vid akut 

behov för till exempel blöjor eller bröstmjölksersättning, men endast undantagsvis på grund av att 
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det är dyrt.

Att pengarna tar fyra dagar att komma in på kontot är något som tas upp vid några av intervjuerna 

som en brist i systemet. Det berättas att det är Stockholms stad som har den banktjänsten uppköpt. 

Det skulle minska stressen för både klienter och handläggare om det i stället tog en dag, har några 

ansett. Då skulle ärenden inte lika ofta upplevas som akuta. Tillgång till kontanta medel tas även 

upp som att det skulle kunna öka tillgängligheten, särskilt i de situationer där legitimation saknas.

6.6.3. Analys 

Tiden är förstås viktig för tillgängligheten av akut ekonomiskt bistånd. En snabb process gör att 

nöden förkortas och blir mindre. Chansen till ökad egenkontroll för den enskilde ökar ju kortare tid 

nöd pågår. Det är tveksamt om det kan anses vara akut bistånd i de fall det tar 3-4 dagar innan 

hjälpen når den behövande, såsom vid utbetalning via konto.

Vid utbetalning av bistånd rekommenderar Justitieombudsmannen (2012) att kontanta medel betalas 

ut för akuta situationer. I de intervjuade stadsdelsförvaltningarna används i stort sett inte kontanter 

alls under dagtid. Kontanta medel skulle förbättra tillgängligheten bland annat för dem som inte kan 

legitimera sig, vilket även togs upp av respondent i undersökningen. JO (2012) nämner även att 

rekvisitioner och matkuponger ska användas undantagsvis på grund av att den enskilde ska ha 

friheten att själv bestämma över sina inköp (a.a.). Det innebär större egenmakt att själv få bestämma 

var inköp ska ske och vad som ska handlas. De exempel som uppges vid utbetalning av nödansökan 

är främst olika former av styrda utbetalningar där liten egen frihet råder. 

6.7. Är hjälpen tillgänglig för alla?
6.7.1. Funktionshinder

Alla i undersökningen uppger att deras socialkontor är tillgängligt för dem som är 

funktionshindrade. Det uppgavs finnas tolkservice för döva medan andra tar upp att det är svårt att 

få tolk för döva, på grund av att det är långa väntetider. Klaustrofobi i hiss var ett problem som 

förekom då socialkontoret låg högt beläget. 

6.7.2. Avsaknad av legitimation

Om en person i ekonomisk nöd kommer till socialkontoren och inte har legitimation så uppstår 

problem eftersom socialtjänsten behöver en identitet på den person som de beviljar bistånd till. 

Orsaker till att inte kunna bevilja bistånd utan att identifiera den enskilde beskrevs vara att personen 
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kan gå runt på olika socialkontor och hämta ut bistånd i flera olika namn. Även risken för att andra 

personers identiteter kan bli använda nämndes. Exempel på hur den enskilde utan legitimation kan 

identifieras gavs i intervjuerna såsom ett personbevis, pass, en gammal legitimation eller ett 

uppehållstillstånd för en nyanländ. Personen kan vara känd på andra enheter i kommunen, eller 

också kan identiteten styrkas av en vän till personen som har en legitimation. Om inte något av 

nämnda alternativ går att få till nekas bistånd. Det förekom dock att det inte utgör något hinder att 

den enskilde är helt okänd och utbetalning av akut ekonomiskt bistånd tilldelas därmed via 

matkupong eller utbetalningskort.

Socialkontoren handhar i stort sett inte kontanter utan nödbistånd betalas främst ut genom en 

postgiroavi som löses in på banken med hjälp av legitimation. En person utan legitimation får dock 

problem att få ut biståndet på banken, förklarar respondenterna. Några olika exempel på lösningar 

för att få ut pengarna utan legitimation ges; Någon som har legitimation kan följa med till banken 

och identifiera personen. Två personer skriver under på socialkontoret, så kan pengarna tas ut. 

Fullmakt kan skrivas till banken. En check kan skrivas ut till personens kompis eller anhörig. Ett 

alternativ som nämns är att personen hänvisas till socialjouren efter kl.14, för de kan betala ut 

kontanta medel.

6.7.3. Analys 

Myndigheters lokaler bör vara tillgängliga för dem som har rörelsehinder, vilket respondenterna 

menar att socialtjänstens lokaler är. Tillgängligheten till ekonomiskt bistånd för den som saknar 

legitimation är det sämre ställt med och förstås som en fråga som kräver kreativitet för att lösa. 

Samhället är uppbyggt på att den enskilde kan identifieras. Att leva utan legitimation tolkas som en 

begränsning av möjligheter för den enskilde. Det system som beskrivs av de intervjuade kan bidra 

till maktlöshet för den som är utan legitimation, på grund av att systemet har svårt att kompromissa. 

Risken som beskrivs för att någons identitet blir använd borde kunna förhindras genom att inte ta 

emot identitetsuppgifter från den som inte kan styrka den utan i stället uppge identitet okänd. 

Problemet med att personen kan ta ut bistånd från flera ställen är svårare att komma åt. Det skulle 

kunna beskrivas som bristande rättssäkerhet att betala ut bistånd till en okänd som det inte går att 

utreda om behov finns eller om bistånd redan beviljats. Samtidigt innebär krav på legitimation att 

enskildas tillgång till samhällets skyddssystem beskärs. Vid avslag av akut ekonomiskt bistånd för 

den okände, bedöms rättssäkerheten som viktigare än det faktum att personen kan befinnas i nöd. I 

Stockholms stads riktlinjer (2010) gällande nödprövning anges att en utredning ska göras i 

möjligaste mån, men är det väldigt ont om tid ska individuella bedömningar göras som tar hänsyn 
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till om exempelvis sjukdom finns, som kan förvärras utan bistånd eller akut nöd råder.

6.9 Sammanfattande analys
Här följer en sammanfattande analys av de slutsatser som gjorts i undersökningen i förhållande till 

studiens frågeställningar.

6.9.1. Frågeställning 1

Hur är socialkontoren i Stockholm stad organiserade under kontorstid, vad gäller tillgänglighet för  

dem som söker akut ekonomiskt bistånd för första gången?

Socialkontoren i Stockholms stad varierar i hur de organiserar sitt mottagande för ansökan av akut 

ekonomiskt bistånd. Varje intervjuad stadsdelsförvaltning har sin specifika lösning. Detta stämmer 

överens med vad tidigare forskning visar, att variationen är stor även inom kommuner (Minas, 

2005). Det beskrivs många olika varianter av organisering som sammantaget ger intryck av god 

tillgänglighet och många har dagjour. I intervjuerna framgår att mottagningarna helst vill ha 

ansökan via telefon, men att det går att få träffa en tjänsteman vid akut behov när bedömning görs 

att behov finns. Vägen till att träffa någon akut går via telefon eller receptionerna. Informationen på 

Stockholm stads hemsida korresponderar inte med det som framkommit i intervjuerna. 

Telefonnummer eller tider angivna för ansökan av akut ekonomiskt bistånd saknas helt och inget 

nämns om vare sig dagjour eller nödansökan. Möjligheten att vända sig till receptionerna eller 

öppettider för dessa anges inte. 

Intrycket från intervjuerna är att organisationen generellt intar ett restriktivt förhållningssätt i 

bedömningen av om någon behöver träffa en tjänsteman vid akut behov, i stället för att göra 

ansökan via telefon. Detta kan betraktas som dålig tillgänglighet för den enskilde som vill formulera 

sitt behov i samtal med en tjänsteman och har svårt att göra det i telefon.

Hemsidan betonar individens egna ansvar och ger konkreta exempel på vad detta ansvar kan 

innebära. Exempelvis nämns vid ägande av bostadsrätt, att det krävs försäljning så att eventuell 

vinst får utgöra försörjning innan ansökan om bistånd kan prövas. Sådana exempel visar på att 

organisationen i vissa fall intar ett standardiserat förhållningssätt vad gäller klientens egna ansvar. 

Standardiserade lösningar kan leda till låg tillgänglighet till akut ekonomiskt bistånd för den 

enskilde som i sådana fall inte får sin sak prövad. 

Hemsidan är på många sätt tydligt strukturerad med olika länkar. Texten går att översätta till många 
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språk och anpassas för den som har funktionshinder. Språket uppfattas dock som juridiskt med en 

myndighetston, mer än riktad till en enskild person.

Hur lång tid saker tar har betydelse för hur tillgängligheten till ekonomiskt bistånd ser ut i 

praktiken. Ett snabbt scenario som verkar rimligt att kunna ske i Stockholms stad vid akut ansökan 

av ekonomiskt bistånd är att en person vänder sig till växeln och hävdar nöd, blir kopplad till 

dagjour, en nödprövning görs och beviljas. Pengar hämtas därefter ut på banken samma eller nästa 

dag. Men det bedöms finnas organisatoriska faktorer som kan fördröja processen ibland betydligt. 

Den enskilde riskerar att hamna i väntan på telefontid på grund av bristande information om att en 

dagjour finns. Behövs tolk i ärendet kan väntetiden vara upp till två dagar. Utbetalning av bistånd 

tar upp till fyra arbetsdagar om pengarna sätts in på bankkonto. Tillgång till kontanta medel samt 

bättre avtal med bank och tolktjänst bedöms kunna förbättra tillgängligheten samt minska stress för 

både klient och tjänsteman.

6.9.2. Frågeställning 2

Hur korresponderar socialkontorets organisation vad gäller tillgänglighet för den som söker akut  

ekonomiskt bistånd under kontorstid i Stockholms stad för första gången, i jämförelse med vad som 

lagen uttrycker om tillgänglighet?

På Stockholms stads hemsida finns information som delvis lever upp till de krav som ställs på 

socialtjänsten att informera om ekonomiskt bistånd enligt 3 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det som 

saknas är information om nödansökan. Om speciella telefontider finns bör de finnas angivna enligt 

5 § Förvaltningslagen. I fallet med dagjourer finns inga telefontider, de flesta är tillgängliga hela 

dagen, men här brister socialkontorens tillgänglighet eftersom information om dagjour inte finns 

alls på hemsidan. Lokalerna beskrivs i stort sett leva upp till kraven om tillgänglighet, men även där 

brister informationen på hemsidan om att kontakt kan sökas via receptionerna. Den information som 

finns om ekonomiskt bistånd är dock anpassat till dem som inte kan språk samt de som har 

funktionshinder enligt 8 § Förvaltningslagen om krav på tolkning. 

Tolk finns i allmänhet tillgänglig men väntetider förekommer. Tiden påverkar tillgängligheten även 

vid utbetalning av bistånd, då det förekommer att ett akut bistånd betalas via konto och därmed tar 

upp till fyra arbetsdagar. Detta är inte förenat med en handläggning som sker så snabbt som möjligt 

som uttrycks i 7 § Förvaltningslagen. De sätt som socialkontoren utbetalar det ekonomiska biståndet 

följer inte Justitieombudsmannens (2012) rekommendationer om att tillhandahålla kontanta medel. 
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6.9.3. Frågeställning 3

Hur kan socialkontorens organisation vad gäller tillgänglighet för den som söker akut ekonomiskt  

bistånd under kontorstid förstås ur ett empowerment-perspektiv?

Denna studie beskriver hur organisationen påverkar tillgängligheten för den som söker akut 

ekonomiskt bistånd. Fokus för empowerment hamnar på de förutsättningar organisationen ger för 

att möjliggöra den enskildes handlande och åtgärdande av de ekonomiska problem som uppstått. 

Den bristande information som finns gällande att nödansökan kan göras och om kontaktuppgifter 

för att söka akut bistånd är det som tydligast minskar möjligheten att söka hjälp, vilket minskar 

egenmakten för den enskilde som inte kan systemet. Att många av kontoren finns tillgängliga under 

hela dagen ger däremot bra förutsättningar att snabbt nå hjälp vid akut nöd för de klienter som 

känner till det. 

Att mottagningarna helst tar emot akut ansökan via telefon ger sämre förutsättningar för enskilde 

som saknar förmåga att formulera sig i telefon att påverka situation. I det fallet skulle information 

om att möjlighet finns att nå en tjänsteman via receptionen öka förutsättningarna för att åtgärda 

problemen för den enskilde.

Det standardiserade förhållningssättet som observerats på hemsidan om att exempelvis den som har 

bostadsrätt inte har möjlighet till individuell prövning förrän lägenheten är såld innebär att valet om 

att söka hjälp i en akut situation inte finns för den gruppen vilket försämrar möjligheten att åtgärda 

en akut situation.

7. Avslutande diskussion
7.1. Återkoppling till studiens syfte och problemformulering
Syftet med arbetet har varit att göra en rättssociologisk studie av hur socialkontorens organisation 

påverkar tillgängligheten för dem som söker akut ekonomiskt bistånd  i Stockholms stad under 

kontorstid och för första gången, utifrån ett empowermentperspektiv. En kvalitativ studie gjordes 

genom halvstrukturerade intervjuer med respondenter från åtta av de tolv socialkontor som tar emot 

ansökan av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad. En deltagande observation gjordes i sökandet av 

respondent samt av information på hemsida. 

En anledningen till att undersökningen bedömdes vara relevant var att tidigare forskning visat att 

kommunerna ofta gör snabba bedömningar via telefon vilket kan påverka de grupper som har svårt 
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att uttrycka sig. Denna studie bekräftar tidigare forsknings resultat. Respondenterna berättar att de 

gärna vill ha ansökan via telefon, även om möjlighet till besök finns när behov bedöms finnas. Ett 

visst avvisande sker redan på hemsidan i denna kommun. Det bedöms vara tydligt att Stockholms 

stads hemsida och riktlinjer förmedlar budskapet om individens skyldighet till eget ansvar. Det som 

kommit fram i denna undersökning är att det brister i informationen, vilket inte tagits upp som ett 

självständigt problem i tidigare forskning. Bristande information skapar låg tillgänglighet i vissa 

fall. 

Studien var tänkt som en totalundersökning av Stockholms stad, då intervjuer skulle göras av 

samtliga stadsdelsförvaltningar. Det var dock oväntat svårt att få tag på respondenter och slutligen 

deltog åtta respondenter i studien. Med det underlaget bedöms det inte vara möjligt att säga att detta 

är en totalundersökning av hur stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad organiserar sina 

mottagningar för ansökan av försörjningsstöd. Resultaten ger dock en bild av hur åtta av tolv 

mottagningar organiseras. Syftet med studien bedöms därmed vara uppfyllt.

7.2. Diskussion av metod 
Intervjuerna var från början avsedda att genomföras i form av en enkät dvs. med stöd av tydligt 

strukturerat frågeformulär. Efter att förundersökningen hade genomförts formulerades frågorna om 

till mer öppna intervjufrågor. Det hade i efterhand bedömts vara bra att ha spelat in intervjuerna på 

band, då hade svar kunnat citeras i uppsatsen och blivit mer levande beskrivet för läsaren. Svaren på 

intervjufrågorna bedöms ändå vara valida eftersom de givna svaren var till hjälp och minskade 

behovet av antecknngar.

Den vetenskapliga ansatsen har under förundersökning utvecklats och hermeneutiken förfinats 

alltefter arbetets gång. Förhållningssättet var tvunget att förändras under intervjuerna med mer 

inslag av dialog för att erhålla förståelse hur socialkontoren var organiserade och få fram den 

information som önskades. Hermeneutik kan beskrivas som läran om just förståelse och 

kommunikation (Wallén 1996).

Överlag kan inte begränsningar i metodiken skönjas som gör att slutsatserna inte är giltiga. Däremot 

så skulle flera resultat kommit fram om undersökningen hade varit mer omfattande. Vissa frågor 

skrapade på ytan såsom den om tillgänglighet för dem som har funktionshinder eller om vad som 

föranleder en nödansökan. De skulle kunna specificeras mer så hade tydligare svar kunnat erhållas 

och en mer intressant analys kunnat gjorts. Det hade varit intressant att fråga respondenterna om 
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varför inte telefontiderna för dagjour står på hemsidan. Tillgången till tolk skulle kunnat delas upp 

på två frågor om dels tjänstemännens tillgång till tolktjänst, dels om den sökande har tillgång till 

tolk vid behov. Mer information hade kommit ut av intervjuerna om längre tid hade avsatts. Det 

märktes att flera respondenter ville sväva ut på frågorna och berätta fritt och när de gjorde det kom 

intressant information fram. Längre och djupare intervjuer tar längre tid och för det krävs att de sker 

vid möte i stället för i telefon. Vid ett sådant upplägg hade respondenterna haft ännu svårare att 

hinna med och tacka ja. Denna undersökningen kan betraktas som en pilotundersökning vars 

resultat visar att trots att det finns en medvetenhet och tydlig avsikt vad gäller tillgänglighet så finns 

det brister som behöver synliggöras.

Undersökningens syfte skulle kunna besvaras genom att intervjua klienter i stället för 

socialsekreterare. De skulle kunna vittna om huruvida det finns brister i organisationen vad gäller 

tillgängligheten. Det finns metodologiska  men också etiska skäl till att detta inte gjorts. Det är svårt 

att få klienter att ställa upp i intervjuer. För att göra en kvantitativ enkätundersökning fordras minst 

100 enkäter för att kunna analysera materialet. Klienterna skulle i en sådan undersökning behöva 

fylla i enkäterna efter att de ansökt om akut ekonomiskt bistånd. Detta kräver god insikt i 

socialkontorens organisation och rutiner för att veta hur de klienter som ansökt om akut ekonomiskt 

bistånd skulle fångas upp. Med förvärvade kunskaper från denna undersökning så framgår det att 

bedömningen oftast sker i telefonen huruvida ärendet är akut eller inte. Det innebär att klienterna 

borde få enkäterna efter telefonsamtalet (för att även få med dem som avvisats) och det är svårt att 

lösa praktiskt. Klienterna skulle inte lika bra som socialsekreterarna kunna beskriva organisationen, 

utan de skulle kunna vittna om tillgängligheten uppfattats som bra eller dålig i deras fall. 

7.3. Diskussion av resultat 
Resultaten som helhet bedöms ge en inblick i hur organisationen påverkar tillgängligheten för dem 

som söker akut bistånd i Stockholm stad. De svar som har kommit fram här bedöms vara adekvata i 

förhållande till studiens frågeställningar. Vad gäller diskrepansen mellan tillgängligheten vid akut 

ansökan och den informations som ges är det emellertid oklart vad skälet till diskrepansen  är. 

I vissa delar är organiseringen helt lika för de olika stadsdelsförvaltningarna i studien, vilket 

förmodligen har att göra med att de ligger inom samma kommun. Som exempel kan nämnas att 

stadsdelsförvaltningarna har gemensamma upphandlingar av tjänster. En sådan är banktjänsten som 

har gjort att tiden för överföring av pengar vanligen är lång och tar upp till fyra arbetsdagar i alla 

stadsdelar. Fler tjänster som har betydelse för tiden är anlitandet av tolk. I intervjuerna nämndes 
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väldigt skilda tidsangivelse för hur lång tid det tar att få en telefontolk, det handlade om tio minuter 

och upp till två dagar. Svaren antyder att stadsdelsförvaltningarna i detta sammanhang anlitar olika 

tjänster, vilka har väldigt olika tillgänglighet. Vad upphandling av tjänster får för konsekvenser för 

tillgängligheten för den enskild förefaller som ett angeläget ämne för framtida forskning. En annan 

fråga som uppfattas som aktuell är de standardiserade evidensbaserade arbetsmetoder som nämns i 

studien. Det är allmänt känt att sådana ofta tar tid att genomföra. En intressant studie skulle kunna 

vara att undersöka hur de påverkar tillgängligheten.

Intrycket av hur tillgängligheten är i Stockholms stad är att det finns en stor medvetenhet om att det 

är viktigt och att tillgänglighet krävs av dem som myndighet. Hemsidan är väl genomtänkt och 

informationen finns för de som har funktionshinder eller talar annat språk. Ändå blir intrycket att 

det finns en diskrepans mellan hur tillgängliga tjänstemännen säger sig vara och hur tillgängligheten 

är i praktiken för den som är i nöd. Det framstår som en stor brist och även obegripligt att inte 

kontaktuppgifter står angivet på hemsidan för den som är i ekonomisk nöd. Tjänstemännen som har 

dagjour är tillgängliga och blir sökta, men hur den enskilde som inte har varit i kontakt med dem 

tidigare, får tag på kontaktuppgifter är okänt. En tolkning är att ordet nöd måste uttalas i växeln av 

den enskilde så att växeltelefonisten kan hänvisa dem vidare till dagjouren. En möjlig anledning till 

att inte dagjour för ekonomiskt bistånd nämns på hemsidan skulle kunna vara ett tänkande om att 

den som verkligen är i nöd inte ger sig, utan frågar i växeln. Om numret stod tydligt angivet på 

hemsidan finns kanske en misstanke om att alla skulle använda det numret för alla ärenden. Många 

enskilda kan uppfatta att det egna ärendet är akut, medan den professionelle gör en annan 

bedömning. Ett urval av vilka som ringer till dagjour sker på detta sätt, men utifrån sett är det 

osäkert om det urvalet innebär att de som har störst nöd är de som når hjälpen. En tolkning utifrån 

empowerment kan göras om att den hjälpande myndigheten inte vill ge ifrån sig den makten till den 

enskilde, att själv få definiera tillståndet av nöd. Förtroendet för den enskilde saknas. I stället får 

slumpen tillsammans med de som arbetar som växeltelefonister avgöra vem som får tillgång till 

information om telefonnummer till dagjour. En relevant studie skull kunna vara att mer geografiskt 

omfattande studera vad som står på hemsidor vad gäller rättigheter och kontaktuppgifter och 

jämföra det med vad som finns i praktiken.

Ett intressant resultat som kommit fram i studien är det avvisande som kan ske redan på hemsidan i 

den informationsfilm som visas. Där informeras om vilka som inte ens behöver ringa ett 

telefonsamtal. Detta kan jämföras med Minas studie (2008b) där avvisande sker i telefon. I bägge 

fall får klienten ingen utredning, utan ett nej direkt. Det blir väldigt påtagligt att rättighetsprincipen 
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som rådde på åttiotalet inte längre är rådande som Johansson (2001) belyste. 

Att tillgängligheten till akut ekonomiskt bistånd är begränsad för den som saknar legitimation 

framstår som ett verkligt problem för de berörda. Intressant är emellertid att det även berättas om att 

avsaknad av legitimation inte behöver vara ett problem, att det går att betala ut bistånd ändå. 

Nyfikenheten har väckts att få veta mer om hur socialtjänsten i dessa fall löser situationen och 

förhåller sig till risken att betala ut flera gånger till samma klient eller för stöld av identitet. 

Vid en belysning av resultaten utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, går det att utläsa rådande 

norm inom Stockholms stad för tolkning av 4 kap 1 § st 1 i Socialtjänstlagen, att betoningen ligger 

på den enskildes ansvar i stället för behovet. Den ovan nämnda diskrepansen i tillgänglighet skulle 

kunna formuleras som en norm att tolka tillgängligheten utifrån ett tjänstemanna-perspektiv i stället 

för ett medborgarperspektiv, då respondenterna verkligen har beskrivit att de är tillgängliga under 

hela dagarna, men det framgår inte av den information som ges.

Det är påfallande lite som skrivs om ämnet tillgänglighet i Stockholms stad riktlinjer för 

handläggning av ekonomiskt bistånd. Det som står angivet under rubriken i bakgrundskapitlet är allt 

som där stod nämnt.

Sammanfattande diskussion av slutsatser 
Resultaten bekräftar till stora delar befintlig forskning. Det gäller för hur socialkontorens 

mottagningar ser ut, att stor variation råder och att de flesta är specialiserade. Det är ovanligt 

förekommet med kontanter och banktjänsten tar lång tid på sig, vilket påverkar tillgängligheten. Det 

som kan beskrivas som de viktigaste resultaten som har betydelse för tillgänglighet och som inte 

tyckts belysts tidigare är betydelsen av information om att nödansökan kan göras och hur det går att 

nå dem som tar emot ansökan. Informationens betydelse för tillgängligheten samt för den enskildes 

möjligheter att hjälpa sig själv och ta egenansvar, är det som detta arbete främst har att tillföra som 

har betydelse för utvecklingen av kunskapsområdet.
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Bilaga 1   Informationsbrev

Information till dig som är tillfrågad att intervjuas

Hej!

Det här är en studie som görs som c-uppsats av mig som socionomstuderande på Socialhögskolan i 

Stockholm. Syftet med detta arbete är att göra en rättssociologisk studie av hur socialkontorens 

organisation påverkar tillgängligheten för dem som söker akut ekonomiskt bistånd eller nöprövning 

i Stockholms stad under kontorstid och för första gången, utifrån ett systemteoretiskt- och 

empowermentperspektiv. 

Jag önskar få intervjua en socialsekreterare (eller annan) som arbetar med försörjningsstöd i varje 

stadsdelsförvaltning. Det är en telefonintervju som tar ca 20 minuter. Jag kommer ställa frågor som 

berör hur rutiner på ert socialkontor är organiserade vad gäller tillgänglighet. I uppsatsen redovisar 

jag även hur jag fått tag på personen jag intervjuar som en studie av tillgängligheten. Svaren 

kommer behandlas konfidentiellt och namn på person som intervjuas eller dess stadsdelsförvaltning 

kommer inte nämnas i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun 

eller hoppa av studien fram till jul. Uppgifterna kommer endast användas för denna c-uppsats. 

Undersökningen ger möjlighet till ökad kunskap om hur socialkontorens organisation påverkar 

tillgängligheten för dem som söker försörjningsstöd. Resultatet från arbetet kan fungera som 

diskussionsunderlag i ett utvecklingsarbete. Jag vill verkligen tacka dig som kan tänka dig att delta i 

intervjun.

Med vänlig hälsning Rebecka Fransson

Mitt telefonnummer är: xxxxxx. Hör gärna av dig om frågor eller om du vill delta.



Bilaga 2   Intervjuguide

Frågor vad som gäller vid nödprövning av ekonomisk bistånd under kontorstid.

Vad jobbar du som? Befattning, tjänst.

Hur många år har du arbetat med försörjningsstöd?

1. Vilka tar emot nödansökan/ akut förstagångsansökan om ekonomiskt bistånd?
a. Socialsekreterare för försörjningsstöd
b. Mottagningsgruppen för endast försörjningsstöd
c. Mottagningsgrupp för flera typer av ansökningar
d. Dagjouren
e. Annan  …........................

Har jag förstått rätt att...? = Sammanfatta fråga 1

2. Via vilka vägar kan en person ansöka om nödprövning för första gången?
a. Komma till socialkontoret         ja        nej
b. Ringa                                         ja        nej
c. E-posta                                      ja         nej
d. Skriva brev                                ja        nej
e. Chatt
f. Annat sätt  …...........................

3. Vem avgör om en nödprövning ska göras vid ansökan av akut ekonomiskt bistånd, socialsekreteraren eller 
klienten?
Socialsekreteraren                              Klienten
Ev vidareutveckla: .........................

4. Kan man få träffa en socialsekreterare i ett akut ärende utan att boka tid?
Ja   Nej   
Hur går det till:  …..................

Om ja på fråga 4:
Har ni bestämda öppet-tider för drop in för att träffa handläggare vid akut ansökan?  
Ja   Nej          Vilka tider?  ….............

Har ni bestämda telefontider för akut ansökan?
Telefontider?   Ja   Nej          Vilka tider?  ….............

Har jag förstått rätt att...? = Sammanfatta hur besök och telefonsamtal tas emot

5. Var finns information om besöks- och telefontiderna?
Andra platser än hemsidan:    …................
Hemsida   ja  nej
Var kan man hitta information om att rätt till försörjningsstöd finns och vad det är?
Hemsida
Reception
Annat



6. Är kontoret tillgängligt för den som har funktionshinder?
Ja
nej
Utveckla …................

7. I vilka situationer finns det tillgång till tolk?
På kontoret akut (om svar ja fråga 4)
I telefon akut
Översättning av e-post
Översättning av brev
För bokat besök kontoret

8. Finns någon policy för hur snabbt ni bör behandla en ansökan?
Ansökan nödprövning  ...............................
Ansökan ekonomiskt bistånd  …..........................

9. Hur många ärenden har ni? ….................
Hur många socialsekreterare? …...............

10. Vid beviljan av akut bistånd, hur betalas pengar ut?
Kontanta pengar
Insättning på personens konto
Insättning på konto med kort som ges
Rekvisition
Presentkort 
Annat …............

Har jag förstått rätt att...? = Sammanfatta fråga 10

11. Vad gör ni om en person inte har legitimation? …..........................

12. Kan du som socialsekreterare se några brister i systemet vad gäller tillgänglighet?
Ja      Vad/Vilka?  …........................................
Nej   

13. Något annat att tillägga som känns relevant vad gäller tillgänglighet som inte togs upp?


