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Abstract	

Social welfare - A study on the introduction of robotic techniques in social services	

We have studied how administrators in social services experience the new work method 

with robotic techniques. Based on a focus group interview and two deep interviews, the 

finding shows that it is important to provide information and time when making a 

reorganization. The new work method has caused concern among the administrators 

about the future of social work. They are critical of how the implementation process has 

been addressed. The results we gained show that the administrators look forward to the 

future regarding robotic techniques, even though their attitudes have been negative. 

Based on our findings we have concluded that the decision of implementing robotic 

techniques has been made at higher level and that the administrators lacked influence in 

the decision-making process. We have also made observations of what have been 

published in the media to see how the attitudes of the administrators were influenced by 

what is written. 	
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Sammanfattning	

I vår studie har vi undersökt hur handläggare av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten 

upplever det nya arbetssättet med robothandläggning. Utifrån en fokusgruppsintervju 

och två djupintervjuer, har vi fått fram att det är viktigt att ge personalen information 

och tid vid en omorganisation. Det nya arbetssättet har medfört stor oro bland 

personalen om hur det framtida sociala arbetet kommer se hur. De är kritiska till hur 

implementeringsprocessen har gått till. Våra resultat visar att  handläggarna ser positivt 

på framtiden även om deras attityder till robothandläggning varit negativa. Utifrån den 

information vi fått fram har vi dragit slutsatser att beslutet om implementeringen av 

robothandläggning har skett på högre ledningsnivå. Handläggarna har saknat inflytande 

i beslutsprocessen och de har endast fått information om att de ska arbeta enligt ett 

förändrat arbetssätt. Vi har även studerat vad som publicerats i massmedia för att se hur 

handläggarnas attityder påverkats av det som skrivits i media.	

	

Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, robothandläggning, attityder, massmedia, 

socialtjänsten 	
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1. Inledning/problemformulering	
I Sverige utgör socialtjänstlagen grunden för den kommunala socialtjänstens 

verksamhet. Lagens 4 kapitel 1 § är utformad för den som inte själv kan tillgodose sina 

behov och uppnå en skälig levnadsnivå. Dessa individer har möjlighet att ansöka om 

ekonomiskt bistånd (se begreppsförklaring) där försörjningsstöd (se begreppsförklaring) 

är en del av det ekonomiska bidraget. I det sociala arbetets dagliga praktik är det vanligt 

att man allmänt använder termen försörjningsstöd (Fahlberg, 2012, s. 65). I vår studie 

kommer vi dock konsekvent att använda begreppet ekonomiskt bistånd även när det 

gäller försörjningsstöd. Detta då ekonomiskt bistånd är samlingsnamnet som alltså 

innefattar försörjningsstöd.	

Att handlägga ett ärende inom ekonomiskt bistånd involverar en kunskap och ett 

förhållningssätt till de lagar och den regelstyrning som finns för att ge klienten bifall eller 

avslag på en ansökan (Lind & Fridström Montoya, 2014, s. 15). Som socialarbetare har 

man alltid en egen erfarenhet och egna personliga känslor som kan påverka den 

bedömning man gör. Genom detta kan olika handläggare bedöma en ansökan olika 

(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012, s. 131). Kommunerna arbetar ständigt med att 

utveckla nya och effektivare arbetssätt för att handlägga ekonomiskt bistånd. Det senaste 

är att digitalisera vissa delar av handläggningen. 

	

Regeringen fattade den 29 oktober 2015 beslut om att, tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), underteckna en avsiktsförklaring för digital förnyelse 

av det offentliga Sverige samt att tillsätta ett råd för digitalisering av det offentliga 

Sverige. (Regeringskansliet, 2015). Avsiktsförklaringen var ett startskott för det nya 

digitaliserade Sverige där man i första hand kommer att satsa på digitalisering inom 

utbildning, hälsa, sjukvård och socialtjänst. Detta för att kunna möta upp medborgarnas 

förväntningar i ett mer digitaliserat samhälle. Arbetet går ut på att myndigheterna 

tillsammans ska utveckla digitala lösningar för att underlätta samarbetet mellan 

myndigheterna (Näringsdepartementet, 2015).	

 

Under senaste decenniet har den tekniska utvecklingen gått framåt. Flera myndigheter har 

gått över till ett mer digitaliserat arbetssätt där en programvara sköter vissa ansökningar. 

Den senaste myndigheten att implementera ett digitaliserat arbetssätt är socialtjänsten. 

Trelleborg var första kommun i Sverige (se avsnitt 3.2) att införa en ny form av 
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handläggning i socialtjänsten, robothandläggning, där man installerar en programvara 

Robotic Process Automation, RPA (Björklund, 2018). Det är en sofistikerad mjukvara 

som används som en digital anställd (acando.se). RPA kan utföra samma arbetsuppgifter 

som en människa och är enligt Loman (2017) en fördel att använda till repetitiva 

arbetsuppgifter för att effektivisera arbetstiden och sänka kostnaderna. Denna 

programvara har implementerats för att handlägga ekonomiskt bistånd. Roboten gör den 

första inkomna beräkningen och bedömningen i ansökningsärendet. Roboten fattar även 

beslutet i en del av ansökningarna. I den nya programvaran har det lagts in olika 

algoritmer så att roboten vet hur den ska tolka de ansökningar som kommer in. Roboten 

tar endast hänsyn till sådant som är inprogrammerat och har inte någon bakgrundskunskap 

om individen som skickat in ansökan.	

 

Argumenten som förts fram för implementering av robothandläggning är att den ska 

kunna handlägga vissa ansökningar av ekonomiskt bistånd och att det ska frigöra tid för 

handläggaren att träffa individen på samtal för att arbeta motiverande mot egen 

försörjning (Andersson, 2018). I en artikel i Akademikern skriven av Loman (2017) 

berättar Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs 

kommunen att ”roboten går inte på känslor i sina beslut utan den följer endast riktlinjer 

och regler”. Hon menar att implementeringen av det nya arbetssättet har varit enkelt och 

hon trycker även på rättssäkerheten (Loman, 2017). Utfallet med det nya arbetssättet 

hävdas ha varit positivt i Trelleborg och man har kallat det nya arbetssättet 

“Trelleborgsmodellen”. Braw (2018) skriver i tidningen Barometern att Trelleborgs 

kommun under 2017 betalade ut mindre bidrag och att fler kom i arbete sedan roboten 

Algot infördes. Flera andra kommuner har nu tagit efter Trelleborgsmodellen helt eller 

delvis och arbetet med att implementera arbetssättet pågår på flera platser i landet. 	

	

Men alla är inte positiva till det nya arbetssättet där en del av handläggningen sköts av en 

robot. I media har det publicerats många artiklar kring implementeringen av den nya 

tekniken inom socialtjänsten. Bland annat flera artiklar där socialsekreterare går ut och 

beskriver sin oro över implementeringen av robothandläggning. Det vi i vår studie har 

undersökt är hur handläggare inom ekonomiskt bistånd i en mindre kommun i 

Mellansverige upplevde införandeprocessen och vilka attityder och förförståelser de hade 

till robothandläggning. Vi har även undersökt om dessa attityder har ändrats under 

implementeringsprocessen. Vi har även belyst hur socialtjänstens nya arbetssätt med 
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robothandläggning har diskuterats i media. Vi har valt att göra denna studie för att 

generera mer kunskap om hur handläggning som sker av en robot påverkar det sociala 

arbetet. Vi vill sprida denna kunskap vidare till andra socialnämnder och kommunala 

socialtjänster och på så sätt kunna skapa bättre förutsättningar för politiker och chefer 

inom berörda verksamheter inför kommande robotimplementeringar.	

	

1.1 Syfte och frågeställningar	
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur handläggare av ekonomiskt bistånd inom 

socialtjänsten upplever det nya arbetssättet med robothandläggning. 	

Frågeställningar	

• Hur upplever handläggare av ekonomiskt bistånd att deras arbete påverkas av det 

nya arbetssättet med robothandläggning? 

• Hur har handläggarnas tidigare attityder till robothandläggningen ändrats under 

implementeringsprocessen?  

• Vilka attityder har det rapporterats om i media och vilka är det som uttryckt dessa 

attityder?  

	

1.2 Begreppsförklaring 
Ekonomiskt bistånd är något som en individ kan söka som en sista utväg till försörjning 

när den inte har någon annan form av inkomst eller försörjning som uppfyller normen. 

Ekonomiskt bistånd täcker in försörjningsstöd men även ekonomisk hjälp som ligger 

utanför den faktiska försörjningen. När man handlägger ett ärende inom ekonomiskt 

bistånd utgår man från en riksnorm (Fahlberg, 2012, s. 65). Utöver riksnormen har varje 

kommun sina egna riktlinjer där det finns uträknat till exempel vad ett skäligt pris på 

boende kan vara (Fridström Montoya, 2014, s. 96).  

 

Försörjningsstöd är en del av ekonomiskt bistånd och ska täcka det grundläggande 

mänskliga behovet till exempel mat, personlig hygien och kläder (Fahlberg, 2012, s. 65). 

 

Riksnormen fastställs varje år av regeringen och den är samma i alla Sveriges kommuner. 

I riksnormen ingår sådant som alla människor är i behov av, till exempel mat, personlig 

hygien och kläder (Fahlberg, 2012, s. 65).  
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Robothandläggning är när en kommun installerar en programvara Robotic Process 

Automation, RPA (Björklund, 2018) som sköter en del av handläggningen av ekonomiskt 

bistånd. Det är en sofistikerad mjukvara som används som en digital anställd (acando.se). 

	

1.3 Relevans för socialt arbete	
Vår studie och det resultat som framkommer kan vara av intresse för socialnämnder i hela 

landet, för att se hur man kan arbeta med denna fråga som berör såväl ekonomi, personal 

som organisation. Det kan vara intressant för socialtjänster att se om robothandläggare 

avlastar handläggarna så att de får mer tid till att träffa sina klienter, då detta är en viktig 

del i det sociala arbetet. Att socialsekreterarna ska få en ökad tillgänglighet för klienterna 

är ett huvudargument som förts fram vid implementering av robothandläggningen. 	

	

1.4 Förförståelse 	
Då vi är två författare av denna studie som har olika livserfarenheter, både privat och 

inom arbetslivet, hade vi olika förförståelser om vårt forskningsområde. 	

	

När vi påbörjade vårt arbete hade vi båda en förförståelse av att företag och verksamheter 

som inför digitala lösningar för att hantera arbetsuppgifter oftast har en föreställning att 

det kommer generera mer pengar i företaget. En av oss har personliga erfarenheter av hur 

ett digitalt handläggningssystem införts och ersatt tidigare pappersaktshandläggning. Hur 

en digitalisering påverkar de anställda på ett företag varierar beroende på bransch och vad 

den digitala arbetskraften utför för uppdrag. Vår förförståelse är att det i många fall inför 

digitalisering från ledningshåll informeras om att omorganisationen inte kommer att 

påverka personalstyrkan och att ingen ska avskedas. När förändringar sedan 

implementerats kan det vara personal som under implementeringsprocessens gång sagt 

upp sig samt att ledningen inte tillsätter dessa tjänster utan anser behovet vara tillgodosett 

genom digitalisering. Genom detta är det ingen som blir avskedad men genom att tjänsten 

inte tillsätts på nytt, har digitaliseringen tagit över en eller flera tjänster. 	

	

När det gäller ny teknik och utveckling av teknik har vi båda författare en förförståelse 

att det är lättare för yngre att ta till sig och anpassa sig till den nya tekniken än vad det är 

för de äldre. Vi hade även en förförståelse att äldre personer oftast är mer negativa till 

förändringar och ny teknik. 	

	



 

5 
 

Genom att vi reflekterat kring och försökt medvetandegöra vår förförståelse har vi aktivt 

sökt undvika att den skulle påverka våra tolkningar och analyser av vårt insamlade 

material. Detta har vi gjort genom att vi tagit in all information vi hittat och inte specifikt 

valt ut data som belyser en viss grupp inom en viss ålder. Vi har även i våra frågor valt 

att ställa relevanta frågor för att få ett så brett perspektiv av information som möjligt och 

inte frågor som är utvalda för att omedvetet få svar på vår förförståelse.  	

	

1.5 Uppsatsens disposition 	
Vi har delat in vårt examensarbete i sju kapitel med numrerade rubriker och 

underrubriker, för att det ska bli en struktur genom hela arbetet som gör det lättare för 

läsaren att följa. Kapitel ett består av inledning och problemformulering, förförståelse, 

bakgrund, syfte och frågeställningar, begreppsförklaring, studiens relevans och 

uppsatsens disposition. Därefter följer kapitel två där vi skriver om tidigare forskning som 

är relevant för vår studie. I kapitel tre redovisar vi medias rapportering. Kapitel fyra 

behandlar teoretiska perspektiv och begrepp som vi anser är relevanta för vårt arbete. I 

kapitel fem redovisar vi våra metodval, studiens trovärdighet samt de etiska 

ställningstagandena. Vidare följer kapitel sex där vi presenterar resultat och analys av vår 

insamlade empiriska data. I kapitel sju för vi en diskussion och reflekterar över studiens 

resultat. 	

	

2. Tidigare forskning	
Vi kommer här att redogöra för den tidigare forskning som finns inom det ämne som vi 

har undersökt i vår studie. 

	

2.1 Litteratursökning	
För att få fram underlag för tidigare forskning har vi använt oss av flera olika databaser 

för att söka efter tidigare forskning. Vi har använt DiVA, LIBRIS-uppsök, SwePub, Open 

Access Theses and Dissertations, SocIndex, Scopus och Discovery på bibliotekets 

hemsida på Högskolan i Gävle. Sökord som har använts är; försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd, handläggning, digitaliserad handläggning, offentlig sektor, digitaliserat 

arbetssätt, myndigheter och handlingsutrymme. I den internationella sökningen har vi 

använt sökord: social benefits, social welfare, digitalized processing public sector, social 

work, social assist och robot human interaction. Orden har använts både enskilt och 
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tillsammans i olika konstellationer med två eller flera ord. Vi har fått många olika 

sökträffar, men det har inte varit någon som helt stämmer överens med studiens syfte. Det 

vi har funnit är flera studier som har gjorts inom äldreomsorgen där man implementerat 

robotar i olika verksamheter. Vi har även hittat flera andra studier som handlar om 

digitalisering på olika sätt inom olika branscher. För att få en bredare bild över 

digitalisering och attityder kring robotar och digitalisering har fem tidigare studier valts 

ut som handlar om attityder och digitalisering och juridiskt ansvar och sedan valdes två 

studier ut som handlar om robotar inom äldreomsorgen. Anledningen till att vi valt två 

stycken tidigare studier inom äldreomsorgen är för att dessa handlar om robotar i socialt 

arbete och ämnet ligger nära det vi behandlar i vår studie.  

 

När det gäller mediesökning använde vi följande ord för att få fram artiklar, 

försörjningsstöd*, robot och socialtjänst*. När vi sökte på dessa tre ord fick vi fram 175 

artiklar. För att få fram artiklar sökte vi i mediearkivet i databasen Retriever. Av de 

artiklar vi fick fram ansåg vi att endast 3 artiklar var relevanta för vår studie, då de 

handlade om robothandläggning. Anledningen till att endast tre var intressanta för vår 

studie var att övriga artiklar inte alls behandlade robothandläggning. För att få ett 

hanterbart arbetsmaterial för den tid som vi haft att fullfölja denna studie valde vi därför 

att använda oss av de tre artiklarna som vi fann i Retriever samt att använda oss av några 

artiklar vi funnit via Google som är publicerade i de stora tidningarna som finns i större 

delen av landet, Dagens Nyheter (DN), Expressen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet 

samt en facktidning, Akademikern. Vi har använt olika sökord och olika konstellationer. 

De ord vi använt är Trelleborgsmodellen, robot, robothandläggning, digital handläggning, 

försörjningsstöd, socialtjänsten och ekonomiskt bistånd. Flera av artiklarna är desamma i 

de olika sökningarna.  

	

2.2 Forskningsfrågor	
Bland de forskningsfrågor som finns inom vårt område i tidigare forskning har vi funnit 

följande mer relevanta i relation till vårt syfte:	

• Hur har robotar i det digitaliserade samhället har tagits fram och vad det har fått 

för reaktioner inom andra arbetsområden?   

• Hur kan man med hjälp av digitala resurser samverka med andra myndigheter?  

• Vem tar juridiskt ansvar över roboten och dess handlingar/beslut?  

• Vilka attityder har människor till interaktion med robotar? 
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2.3 Forskningsresultat	
Det ämne som vi valt att studera i vårt examensarbete, robothandläggning inom 

ekonomiskt bistånd, är nytt och outforskat, det finns inte någon tidigare forskning som 

helt överensstämmer med den studie som vi valt att göra. Det som finns skrivet är inget 

som behandlar hur en robot kan sköta handläggning eller hur implementeringen har skett 

och vilka attityder det nya arbetssättet haft på socialsekreterare. Det vi funnit som mest 

relevant är hur man kan tolka lagar och även hur man i andra yrkesområden använt sig av 

robotar och digitaliserat arbete. Vi har fått fram olika studier som har gjorts inom 

vårdsektorn där man studerat bland annat attityder kring implementering av robotar inom 

äldreomsorgen. Vi har även hittat en studie där man undersökt IT-resurser som en 

angelägenhet för flera offentliga resurser och myndigheter. Vi har även hittat artiklar och 

studier kring attityder till robotar i allmänhet. Vi har hittat några artiklar som handlar om 

digitalisering och digitala system inom olika yrkesområden. Nedan redogör vi för de 

studier som varit mest relevanta för vår egen studie. När vi har valt ut tidigare forskning 

har vi valt ett bredare perspektiv på digitalisering för att få en god bakgrund till vår studie. 

Vi har sett att det finns studier inom olika områden, vilka några vi har använt, samt att vi 

valt fler som gäller digitalisering och införandet av robotar inom äldreomsorgen. Vi har 

valt att göra så då arbetet inom äldreomsorgen ligger nära det sociala arbetet som 

socialsekreterare utför.   	

 

Eriksson & Goldkuhl (2015) skriver i sin studie om vinsten av att ha digitala system som 

samverkar mellan olika myndigheter och kommuner. Det finns fördelar för både klienter 

och handläggare. Fördelar som tas fram är att det är effektivt med digitala system där 

informationen om klienten snabbt kan tas fram. Det spar tid för handläggaren som inte 

behöver sitta och ringa runt till de olika myndigheterna för att verifiera klientens 

uppgifter. Det medför att klienten snabbare kan få beslut i sitt ärende. Handläggningen 

och besluten blir mer rättssäkra. En studie som är gjord av Savela, Tuuli & Oksanen 

(2017) handlar om de attityder som råder idag inom de yrkesområden där det idag är 

implementerat olika typer av robotar i verksamheten, exempelvis inom äldreomsorgen. 

Studien visar att inom äldreomsorgen har de äldre mer positiva än negativa attityder till 

robotar då de även ser att robotar har ett underhållningsvärde förutom att de hjälper till i 

omvårdnaden. De äldre ser nytta av kommunikationsstöd i en robot. Personal inom 
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äldreomsorgen är mer restriktiva till robotar som vårdalternativ förutom när det kommer 

till övervakningsrobotar som de är positiva till.  

 

Nomura, Kanda & Suzuki (2006) redovisar sitt experiment bland universitetsstudenter 

där författarna studerat studenternas attityder kring en kommunikationsrobot, Robovie, 

som har ett mänskligt utseende. De har använt sig av NARS, som står för negativ 

inställning mot robotskala, när de studerat studenternas negativa attityder kring 

kommunikationsrobotar. I studien framkommer begreppet dataångest som är en 

oroskänsla som hindrar individen att använda och lära sig av datorer. Det framkommer 

att negativa attityder hindrar människor till att integrera med robotar. Författarna ville 

med experimentet studera om det finns korrelation mellan deltagarnas negativa attityder 

och deras beteende mot robotar. De resultat som framkom var att de personer som har 

högre negativa attityder till robotar undviker att prata om robotar. Författarna 

problematiserar sitt experiment genom att de hade få deltagare och inte fått några konkreta 

hypoteser. Det betyder att negativa attityder till robotar inte behöver påverka individens 

beteende till integration med robotar. 	

 

I studien gjord av Frey & Osbourne (2013) kan vi läsa om en undersökning som gjorts på 

arbetsplatser där de har undersökt hur datorisering har mottagits på arbetsplatser och hur 

resultatet har blivit. Det framkommer i undersökningen att den datoriseringen som 

implementeras på flera arbetsplatser har skapat en situation där tekniken har tagit över 

arbete från anställda som i det läget fått gå på grund av arbetsbrist. Det framkommer även 

att det inom en del arbeten inte är möjligt att ersätta personal med tekniska lösningar men 

det kan däremot vara en bra hjälp i många arbeten. Många arbeten i framtiden kommer 

bestå av tjänster där man måste använda sin kreativitet och sociala förmåga då det är de 

kompetenserna en dator har svårt att ersätta. 	

 

I en studie gjord av Beck (2016) undersöks hur en robot ska kunna ha samma juridiska 

ansvar som en levande människa. Om det sker ett misstag och något går fel, vem har då 

ansvaret över detta? Det diskuteras kring om man vågar överlämna ansvaret till en robot 

att ta beslut och om man på något sätt kan ge roboten samma rätt som en juridisk person. 

En robot har inte samma förmåga att rätta till en situation som en juridisk person skulle 

kunna göra om något skulle gå fel. Det är därför svårt att låta en robot vara helt 
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självständig utan det behövs en plan för vad som händer och vem som har ansvaret i dessa 

lägen. 	

 

Destephe, Brandao, Kishi, Zecca, Hashimoto och Takanishi (2015) har gjort en studie 

kring begreppet ”Uncanny valley”, vilket kan översättas till “otrevlig dal”. Begreppet ses 

reflektera människans känslor för ett objekt, exempelvis en människoliknande robot. 

Vissa jobb är mer gynnande för robotar och vissa för människor. Det är därför viktigt att 

anpassa robotens personlighet till det jobb som den ska utföra. Flera studier har gjorts på 

hur man kan utveckla robotar på olika sätt för att de ska bli så lik en människa som 

möjligt, både i rörelsemönster och gällande känslor. I denna studie har man gjort en 

kulturell jämförelse mellan japaner och fransoser för att se om det finns någon kulturell 

skillnad gällande hypotesen ”uncanny valley”. Resultatet visar att de båda kulturerna 

föredrar människor framför robotar, men att tilliten är större till robotar än till människor. 

Dock var fransoserna mer säkra att använda sig av robotar än japanerna. Studien visar 

även att deltagarna kände sig mer säkra med robotar då man associerar robotar med 

ordning, logik och effektivitet. Med anledning av detta anser man att robotar inte gör lika 

mycket fel som en människa kan göra. För att implementeringen av fler robotar i vårt 

samhälle ska kunna fortgå är det viktigt att invånarna känner säkerhet i kontakten med 

robotar. Ett resultat av studien var att även om deltagarna visade oro så accepterade de 

roboten. 	

 

Mayer och Panek (2013) redovisar i sin studie HOBBIT-projektet där man använder sig 

av Ambient Assisted Living, AAL, sensorer för att utveckla en robot för att stödja friska 

äldre i sina hem. I projektet utgår man från att äldre hellre tar hjälp av en robot om de 

själva ser att de kan hjälpa roboten. HOBBIT-roboten integrerar via tal, gester och 

pekskärm och den kan, via en display, uttrycka känslor med hjälp av ögon och mun. 

HOBBIT-roboten kan läsa av om den äldre vistas i hemmet, är vaken eller sover och i 

vilket rum den äldre är aktiv. Det finns även säkerhetssignaler inlagda, exempelvis känner 

HOBBIT-roboten av om den äldre går upp på natten och då knäpper den på lamporna om 

de är släckta. Den känner även av om den äldre vistas för lång tid i badrummet och kan 

starta nödsamtal om det behövs. Det går även att lägga in påminnelser exempelvis om att 

stänga av spisen eller ta medicin. HOBBIT-roboten kan även sammankopplas med bland 

annat glukosmätare för att hjälpa den äldre att ha koll på sin hälsa. 	
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning	
När det gäller robothandläggning inom ekonomiskt bistånd så är det ett nytt och 

outforskat område och vi har inte hittat någon tidigare forskning på området. Generellt 

kan man se en positiv utveckling efter att robotar har implementerats inom till exempel 

äldreomsorgen. Genom de digitala resurser som finns mellan olika offentliga 

verksamheter underlättas arbetslivet för dem som arbetar inom myndigheter. Genom 

denna digitalisering har de möjlighet att se viktig information om klienten och de insatser 

som personen i fråga har. Denna samverkan kan även göra det enklare för klienten att 

veta vilken myndighet den ska ta kontakt med i olika ärenden. Det som ses mer 

problematiskt med införandet av digitalisering på olika arbetsplatser är arbetsbristen som 

uppkommer på grund av att tjänster ersätts med digitalisering. Det är många som går 

arbetslösa och de tekniska arbeten som finns blir ersatta med digitaliserad arbetskraft. Det 

faktum att en robot inte är en juridisk person och inte kan ta ansvar för sina handlingar är 

även det problematiskt. Diskussioner om vem som har ansvar uppkommer och det behövs 

en plan för vem som har det juridiska ansvaret över de beslut och handlingar en robot 

utför. 	

 

3. Medias rapportering	
I detta kapitel kommer vi att belysa vad som publicerats i media gällande införandet av 

robothandläggning i socialtjänsten. Information från Trelleborgs kommun kommer att 

redovisas separat för att förklara bakgrunden till Trelleborgsmodellen. Anledning till 

detta är att Trelleborg var första kommun i Sverige att implementera robothandläggning 

inom socialtjänsten.  

 

3.1 Medierapport  

Massmedia har en stor påverkan för de texter och annonser som vi människor utsätts för. 

Dessa texter och annonser påverkar invånarna och deras värderingar både positivt och 

negativt (Boréus, 2015, s. 157–158).  

	

Det finns mål att Sverige ska digitalisera hälso- och sjukvård samt det sociala arbetet för 

att år 2025 vara bäst i världen på digitalisering. Regering och SKL satsar högt för att 

socialtjänsten ska ha samma förutsättningar som de resterande verksamheterna i 

kommunen har (Erkers, 2018, 30 januari). 	
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Trelleborgs kommun var den första i Sverige som implementerade robothandläggning 

inom ekonomiskt bistånd (Loman, 2017, 19 juni). De skapade en modell, 

Trelleborgsmodellen, då de började automatisera och använda sig av robothandläggning 

inom ansökningar av ekonomiskt bistånd. Modellen syftar till att handläggare inom 

ekonomiskt bistånd ska lägga mer av sin arbetstid på att få ut klienter i arbete. De menar 

att 85% av de som söker ekonomiskt bistånd kan arbeta och de behöver hjälp att ta sig ut 

på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Mer tid ska tas från pappersarbetet som 

handläggarna utför och ska istället läggas på hjälpande möten med individerna 

(Björklund, 2018, 21 januari). 	

 

I Trelleborgs kommun har arbetssättet med robot, en algoritm, som handlägger 

ekonomiskt bistånd givit positiva resultat, enligt uttalande i tidningen Akademikern av 

Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun 

(Loman, 2017). Enligt Erkers (2018) fick fler bidragstagare, 450 individer, i Trelleborg 

arbete under 2017. Roboten kan koppla upp sig både mot Skatteverket och 

Arbetsförmedlingen och hämta in uppgifter och det tar bara någon minut för roboten att 

göra detta. Eleonore Schlyter, enhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg 

berättar att medarbetarna i början blev stressade av det nya arbetssättet men nu går det 

bättre (Andersson, 2018, 8 januari). Cecilia Lejon, förvaltningschef på 

arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommunen berättar: 	

 

Det har funkat alldeles utmärkt och varit enkelt att införa. Den största fördelen 

med att ha en robot är att våra resurser kan användas där de kan göra nytta, det 

vill säga i mötet med enskilda individer och hjälpa dem att bli självförsörjande. 

En annan stor vinst är också rättssäkerheten, roboten går inte på känslor i sina 

beslut utan den följer endast riktlinjer och regler. Men jag vill betona att man alltid 

träffar en arbetsmarknadssekreterare och gör en planering mot arbetsmarknaden i 

samband med att man söker försörjningsstöd (citerat i; Loman, 2017, 19 juni). 	

 

Socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd har minskat och istället har 

Trelleborgs kommun anställt personal för att hjälpa bidragstagare ut i arbete (Andersson, 

2018, 8 januari). Enhetschefer och verksamhetschefer i kommunen förespråkar detta sätt 

att arbeta då det blir en snabb handläggning av de ansökningar som kommer in. Från att 

det förut kunde ta upp mot tio dagar att få ett beslut kan det nu gå på en dag tills klienten 
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har ett beslut på sin ansökan. Rättssäkerheten som följer med robothandläggningen 

värderas högt av enhets- och verksamhetschefer inom kommunen. De ser det som positivt 

att det inte finns några känslor inblandade i ett beslut som tas. För att klienter inte ska 

hamna i en situation där de inte får den hjälp de behöver bokas alltid ett möte med en 

arbetsmarknadssekreterare för att lägga upp en planering för individen. Detta gör att 

handläggarna ska kunna ha en tätare kontakt med klienten för att nå det framtida målet 

(Loman, 2017, 19 juni). 	

 

Patrik Möllerström, enhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg berättar att 

”Det känns fantastiskt. Det är att göra kommunens ekonomi bättre, se till att folk har ett 

arbete att gå till och dessutom se till att näringslivet kan växa. Det är en win, win, win” 

(Andersson, 2018, 8 januari). Enligt framtidsforskaren Anders Ekholm på Institutet för 

framtidsstudier kommer robotar, eller algoritmer, att styra allt fler beslut i samhället men 

han vill påpeka att algoritmer inte klarar allt utan det måste finnas helt manuella flöden, 

” … det kommer alltid finnas situationer som inte låter sig fångas i data så enkelt” 

(Andersson, 2018, 8 januari). 	

 

När Trelleborgsmodellen kom var det 14 kommuner som började arbeta för att ta efter 

den. En av dessa kommuner var Kungsbacka (Björklund, 2018, 21 januari). Det är många 

positiva ord från de högre instanserna som är involverade i uppstarten av 

robothandläggningen i Kungsbacka. De menar att det kommer bli en bra utveckling som 

är viktig för att handläggningen och arbetet med klienterna kommer hålla en högre 

kvalité. De protester som finns mot robothandläggningen i Kungsbacka är till största del 

från handläggarna (Andersson, 2018, 8 januari). När idén presenterades i Kungsbacka 

blev det blandade reaktioner hos personalen men den största delen såg det inte som något 

positivt. Det var 12 av 16 handläggare som valde att säga upp sig. Personalen som var 

emot detta menade att de klienter som finns i Kungsbacka inte har förmågan att ta sig ut 

i arbetslivet på grund av olika omständigheter. De är långt ifrån arbetsmarknaden och det 

kommer inte löna sig att lägga tid på att få ut alla i arbete då det inte kommer vara möjligt 

så som situationen ser ut (Björklund, 2018, 21 januari). De anser att det inte kommer bli 

rätt individuell bedömning mot klienterna om man inte träffar dem och handlägger 

ärenden utan en robot handlägger ärendet (Andersson, 2018, 8 januari). Handläggarna var 

även frustrerade över att ingen frågat dem om deras kunskap inom området och vad de 

trodde var bäst utan beslutet togs över deras huvuden. De är även oroliga för vad som 
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händer med de klienter som har en problematik med alkohol eller när det kommer till 

frågan om hur barn far illa i en familj till exempel (Björklund, 2018, 21 januari). 	

 

Vad gäller lätta ansökningar fungerar det säkert bra. Men jag tror man kommer 

missa oerhört mycket i det sociala arbetet. Vem plockar upp om det förekommer 

misstänkt missbruk eller barn som far illa?	

 

Kommer dessa problem uppenbaras på samma sätt som de gjort eller kommer de falla 

mellan två stolar (Björklund, 2018, 21 januari)? 	

 

Inger Grahn är ordförande för akademikerförbundet SSR är kritisk till förslagen främst 

då man flyttar handläggningen av ekonomiskt bistånd från individ- och familjeomsorgen 

till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Inger Grahn framför oro över 

rättssäkerheten i sitt uttalande ”Man kommer inte att göra rättssäkra bedömningar där hela 

individens perspektiv beaktas … . Sjukdomshistoria, barns behov, krisreaktioner – detta 

kommer inte att tas hänsyn till” (Bolin & Loth, 2018, 17 januari).	

 

Andersson (2016) skriver att enligt en rapport är prognosen att robotar om 20 år kan ha 

tagit över hälften av jobben. Framtidsminister Kristina Persson menar att 

automatiseringen har pågått sedan industrirevolutionen. Skillnaden är att denna gång är 

det tjänstemän som påverkas. Det finns dock yrken som gynnas av detta, bland annat 

socionomer som arbetar med människor. Även beteendevetare och personalvetare, med 

rätt kompetens, kommer att behövas för att lära och “uppfostra” robotarna. Även om vissa 

arbeten kommer att ersättas av robotar så kommer nya arbeten som kräver mänsklig 

arbetskraft att utvecklas. Roland Paulsen, sociolog, författare och debattör, tror att den 

tekniska utvecklingen kan bidra till att debatten om arbetstidsförkortning kommer upp på 

politisk nivå. Han menar ”om vi envisas med att behålla arbetstiden konstant och 

samtidigt rationaliserar bort jobb med ny teknik blir det oundvikligen spänningar i 

samhället” (Andersson, 2016, 7 januari). 	

 

I media framkommer synpunkter att det finns fördelar med den digitaliserade 

utvecklingen inom socialtjänsten. Handläggarna kan hinna vara mer tillgängliga för de 

klienter som behöver stöd. Handläggningstiden kommer bli mer effektiv och beslut 

kommer tas under kortare tid. Det som däremot är viktigt med denna digitalisering är att 
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se till att den arbetstid som handläggare får över läggs på något viktigt och betydelsefullt. 

Resultatet ska inte bli att handläggare får sparken och personalkostnader minskas. 

Handläggningen som görs och det arbete som roboten utför måste vara rättssäkert och 

följa de lagar som finns. Sveriges skyddsnät får inte försvagas på grund av den 

digitalisering som sker inom de kommunala verksamheterna och nu främst socialtjänsten 

(Erkers, 2018, 30 januari). 	

 

Anders Ekholm som är framtidsforskare och har arbetat mycket med implementeringen 

av roboten förklarar hur de negativa aspekterna mot något, ofta kommer upp när det sker 

en stor förändring. Han anser att det här är en bra utveckling för det sociala arbetet och 

för handläggarna och att det kommer bli en positiv respons från alla parter mot 

robothandläggningen i slutändan (Andersson, 2018, 8 januari).	

 

3.2 Information från Trelleborg	
Vi författare har haft kontakt med en socialsekreterare i Trelleborg för att få mer 

information om hur det kom sig att de i Trelleborg valde att införa ett nytt digitaliserat 

arbetssätt. Vi var inne på kommunens hemsida för att läsa om Trellebordsmodellen. För 

att få ytterligare information och bakgrund till digitaliseringen skickade vi ett mejl till en 

allmän e-postadress till arbetsmarknadsenheten. Vi fick sedan svar av en handläggare och 

i svaret skickade hon över information som beskrev bakgrunden till den tekniska 

utveckling som de har gjort. Vi har i korthet sammanfattat den information som de har 

förmedlat.	

 

Förvaltningslagen beskriver att offentlig administration ska handläggas enkelt, snabbt och 

billigt. Det är myndigheternas ansvar att underlätta kontakten med medborgaren samtidigt 

som medborgaren ställer krav på service och tillgänglighet. Trelleborgs kommun har 

sedan valet 2010 valt att organisera sig annorlunda än andra kommuner. De har valt att 

fokusera på etablering och har lagt över handläggningen av ekonomiskt bistånd till 

arbetsmarknadsavdelningen. Den digitala resan började redan hösten 2014 då 

kommunledningen bestämde sig för att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd och 

från och med 1 september 2015 är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt. 

Idag kommer 75 procent av alla ansökningar in digitalt och de som ansöker om 

ekonomiskt bistånd får svar om sin ansökan inom en arbetsdag. De har nu gått vidare i 

sin utveckling av de digitala systemen och infört automatiserad handläggning av 
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ekonomiskt bistånd. De menar att utmaningarna i den offentliga sektorn är stora och antal 

individer som är i behov av hjälp ökar. Det medför att en utveckling av välfärden är ett 

måste. Trelleborg valde att göra den utvecklingen med hjälp av en robot. 	

	

En mjukvarurobot (RPA) är mer kostnadseffektiv än en mänsklig resurs. Roboten arbetar 

24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och är lätt att skala upp. 

Socialsekreterarna i Trelleborg menar att de slipper monotont, repetitivt arbete och kan 

istället arbeta med att ge stöd, vård och omsorg åt medborgarna. Roboten har en 

handläggningstid på 3-17 minuter per ansökan. Den automatiserade handläggningen har 

sparat in 30 timmars handläggningstid och kommunen har då kunnat omfördela den 

arbetskraften till processer som är i behov av individuell bedömning.   	

	

Flera andra kommuner i Sverige har hört av sig till Trelleborg för att prata om arbetssättet 

med digital handläggning. Det finns enligt socialsekreterarna i Trelleborg inte några 

genvägar till digitalisering och varje kommun måste hitta sitt sätt för att få det nya 

arbetssättet att fungera.  

	

4. Teoretiska perspektiv och begrepp	
Vi redogör här för de teoretiska perspektiv och begrepp som vi använder oss av i vår 

studie, dessa är attityder och kognitiv dissonans samt gruppteori och naiva teorier. Vi har 

valt dessa teorier och perspektiv för att de på ett relevant sätt går att applicera på studiens 

frågeställningar. Attityder och kognitiv dissonans anser vi passar då vi i vår studie 

undersöker attityder och attitydförändringar. Gruppteori och naiva teorier anser vi passar 

i studien då vi utreder attityder och arbetsförändringar i en arbetsgrupp. 	

 
4.1 Attityder och kognitiv dissonans	
Vi har valt att använda oss av Festingers teori om kognitiv dissonans. Den handlar om att 

det uppstår disharmoni inom individen till följd av att det inte råder överensstämmelse 

mellan attityder, beteende och yttre förhållanden och förutsättningar. Kognitiv dissonans 

är en form av tankekonflikt hos oss individer som kan reduceras genom att vi ändrar våra 

attityder och på så sätt uppnår konsonans, harmoni (Angelöw & Jonsson, 2012, s. 45, 

175). Det finns många teorier om attityder och attitydförändringar. När man inom 

socialpsykologin talar om attityder så innehåller begreppet tre komponenter, tanke- eller 
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kunskapskomponenten vilket är de föreställningar individen har om exempelvis ett visst 

objekt, känslokomponentensom avser de känslor vi har om objektet och 

handlingskomponenten som innefattar hur vi agerar i förhållande till objektet (Angelöw 

& Jonsson, 2012, s. 171). När kognitiv dissonans uppstår hos individen medför det ett 

obehag som kan uttryckas i form av rädsla, oro, vanmakt och ilska. Kognitiv dissonans 

kan även uppstå när det individen skulle vilja uppnå verkar ouppnåeligt. Det kan medföra 

att individen utvecklar stark kritik. Individen försöker på olika sätt att reducera den 

kognitiva dissonansen (Angelöw & Jonsson, 2012, s. 45, 175). Attityder sprids lätt i 

samhället mellan olika individer eller arbetsgrupper. Massmedia har en del i hur 

värderingar och attityder sprids och nyheter och reportagen kan vinklas utifrån vilket 

budskap som avses spridas (Boréus, 2015, s. 157–158).	

 

I kognitiv dissonans kan man antingen acceptera hur de faktiska förhållandena är och då 

ändra sina attityder eller sitt beteende. Eller så kan man hålla kvar sina attityder och då 

till exempel börja kritisera de förhållanden som inte överensstämmer med de attityder 

man själv har (Angelöw & Jonsson, 2012, s. 176). Det är skillnad mellan attityder och 

beteenden och i vissa fall kan vi agera helt emot våra attityder om vi anser att vi inte har 

något annat val (Angelöw & Jonsson, 2012, s. 173). När det kommer till 

attitydförändringar finns det några viktiga förhållanden, källan (sändaren), publiken 

(mottagaren), budskapet (kommunikationen) och det sociala sammanhanget som 

kommunikationen äger rum i.  Generellt tar man emot information bättre om den kommer 

från någon som låter trovärdig, argumenterar mot sina intressen och inger förtroende 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s.174). 	

 

Kognitiv dissonans anser vi relevant då det är den politiska ledningen som beslutar i en 

kommun och socialsekreterarna får i uppgift att utföra det som bestämts av den politiska 

ledningen. Socialsekreterarna måste utföra arbetet även om det kan gå emot deras egna 

värderingar och attityder. Begreppet attityder är relevant då det är socialsekreterarnas 

attityder som vi specifikt studerat. 	

 

4.2 Gruppteori och naiva teorier	
När vi i vår studie refererar till gruppteori och naiva teorier så har vi utgått från vad Olsson 

(2009) skriver om dess i sin bok “Praktisk kunskap i socialt arbete - om naiva teorier i 

mötet med klienten”. Vi är medvetna om att det kan finnas andra former att gruppteori, 
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men vi har valt att inte gå in på andra gruppteorier. Vi utgår endast från hur Olsson (2009) 

beskriver gruppteori och naiva teorier i socialt arbete då vi anser att hans tolkning är 

relevant och kan appliceras på vår analys. 	

 

Olsson (2009) refererar till naiv teori som ett begrepp för att beskriva socialarbetarens 

agerande och handlingssätt i mötet med klienten. Dessa naiva teorier går inte att hänföras 

till lagar eller direktiv. De finns inom socialarbetaren själv som en känsla eller ett 

handlingsmönster och det är en process inom socialarbetaren som finns med från början, 

och under hela den yrkesverksamma tiden och livsloppet. Olsson (2009) menar att 

socialarbetarens agerande är en “process som styrs dels av personliga planer, dels av 

personliga teorier om oss själva, andra människor och omvärlden i stort”. Begreppet naiva 

teorier kan refereras till socialpsykologiska teorier som social perception och attribution, 

att vi människor omedvetet kan tolka in andras handlingar på ett visst sätt. Vi har ofta en 

förväntan på både oss själva och på den vi ska träffa (Olsson, 2009, s. 46–47). 	

 

För att strukturera alla de arbetsuppgifter som finns inom socialtjänsten har man 

organiserat sig i team som arbetar mot speciella målgrupper, exempelvis äldreomsorg 

eller barn- och ungdomsenhet (Olsson, 2009, s.101). Inom varje team skapas egna 

gruppteorier. Olsson, 2009, beskriver gruppteori som de föreställningar och normer som 

upprättas i arbetsgrupper angående hur arbetet bör utföras. Studier visar att en god 

sammanhållning i gruppen inte bara har inverkan på arbetsgruppens prestation och 

resultat utan även påverkar arbetsgruppens möjlighet att utveckla sin gruppteori (Olsson, 

2009, s. 118–119). Att gruppteorin hela tiden utvecklas har även inverkan på hur den 

enskilda handläggaren i arbetsgruppen väljer att agera i den individuella handläggningen 

av ett ärende. Dock finns det studier som visar att en alltför stark sammanhållning, så 

kallad groupthink, i en arbetsgrupp kan få katastrofala följder. Ett belysande exempel som 

framförts är Kennedyregimens agerande under invasionen av Grisbukten 1962. 

Groupthink är ett uttryck för en grupp där medlemmarna i gruppen känner stor beundran 

för varandra och tror sig vara oövervinnerliga och individen litar mer på gruppens åsikter 

än sin egen moral och där man böjer sig för majoriteten i gruppen. För att detta fenomen 

ska uppstå så krävs, förutom stark sammanhållning, att beslut fattas under stress, gruppen 

är isolerad från andra grupper och att ledaren i gruppen styrs av formella regler. Flera 

studier har visat att de processer som finns i en grupp påverkar den enskilda handläggaren 

i dennes val av handlingssätt. Det kan medföra att den enskilde handläggaren har 
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svårigheter att avgöra om den ska agera utifrån egna tankar eller följa gruppens sätt 

(Olsson, 2009, s. 117–121).	

 

Gruppteori och naiva teorier handlar om att man i en arbetsgrupp upprättar normer och 

föreställningar om till exempel hur det sociala arbetet bör utföras. En relevant aspekt av 

detta i förhållande till vår egen studie är huruvida arbetsgruppens attityder och 

förförståelse kan påverka hur den enskilda socialsekreteraren reagerar på det nya 

arbetssättet med robothandläggning.	

	

5. Metod	
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har utformat vår studie och hur vi sökt 

och gjort urval av kommun och intervjupersoner. Vi berör även studiens validitet och 

reliabilitet samt de etiska övervägandena. 	

 

5.1 Forskningsdesign	
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i form av en fokusgruppsintervju med fyra 

handläggare av ekonomiskt bistånd och sedan har vi gjort två uppföljande djupintervjuer 

med två av dessa handläggare. Vi valde att först göra en fokusgruppsintervju för att få en 

bredare diskussion med flera handläggare. Sedan valde vi att göra två djupintervjuer där 

vi mer gick in på den enskilda handläggarens egna attityder och känslor. Vi ville även få 

fram djupare information utifrån det som framkommit vid fokusgruppsintervjun i de två 

uppföljande djupintervjuer. Vid fokusgruppsintervjun valde vi att använda oss av 

diskussionsfrågor, se bilaga 2. Genom dessa intervjuer fick vi en klar bild av 

handläggarnas uppfattning kring roboten i en mindre kommun i Mellansverige där 

implementeringen av roboten startade i början av 2018. Vid djupintervjuerna ställdes 

kompletterande frågor utifrån vad som framkommit vid fokusgruppsintervjun, se bilaga 

3. Arbetet med implementeringen fortlöper ännu och arbetssättet är inte helt infört, men 

de arbetar med att roboten gör beräkningar och de använder sig av digitala ansökningar, 

vilket vi återkommer till i vår resultatdel. 	

 

För att få en bredare insikt och en bakgrundskunskap om robothandläggning, samt att få 

en bild över vad som kommit fram i media har vi valt att belysa hur det i media har 

rapporterats kring implementeringen av roboten i de kommuner där detta varit ett omtalat 
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ämne. Detta för att se vad som kan ha påverkat de attityder och förförståelser som skapats 

hos handläggare i andra kommuner. Vi har studerat de attityder som framkommit i 

artiklarna och vilka det är som har uttalat sig i media. 	

 
5.2 Urval	
Från början var tanken med studien att ha två fokusgruppsintervjuer i två olika kommuner 

som hade infört robothandläggning vid olika tidpunkter för att kunna utreda attityder och 

förförståelser samt för att studera hur dessa har förändrats över tid. Vi ville få ett bredare 

perspektiv från de två olika intervjuerna då införandet av robothandläggning i olika 

kommuner kan ha utförts på olika sätt. Sex kommuner har kontaktats, via mejl och 

telefon, som alla har infört eller kommer att införa robothandläggning under våren. En 

kommun svarade inte alls, fyra tackade nej då de inte hade möjlighet på grund av 

arbetsbelastningen och en kommun sa att de gärna ville delta i vår studie. Då endast en 

kommun lämnade positivt besked var vi tvungna att ändra vår forskningsdesign. Vi valde 

att genomföra en fokusgruppsintervju och sedan följa upp den med två individuella 

djupintervjuer. Att vi valde att göra en fokusgruppsintervju med två efterföljande 

djupintervjuer var för att få en djupare förståelse och mer svar på vad socialsekreterare 

ser som för- och nackdelar med införandet av roboten i det sociala arbetet. Att studien 

endast genomförts på ett kontor i Sverige gör att dess generaliserbarhet minskar, 

socialsekreterare i andra kommuner kan ha en annan uppfattning om implementeringen 

än dem i den kommun vi studerat (Kvale & Brinkann, 2009, s. 280). 	

	

När det gäller fokusgruppsintervjun skickade vi ut informationsbrevet till enhetschefen, 

se bilaga 1, och bad denne att vidarebefordra detta till arbetsgruppen och sedan fick de 

som var intresserade att delta i studien kontakta en av oss författare. Vi fick svar från tre 

handläggare och en fjärde tackade ja efter påminnelse. Den metoden ansågs bli mer 

rättvisande då socialsekreterarna själva fått välja om de vill delta eller inte. Detta medför 

att konfidentialiteten stärks och det gör det svårare att identifiera de handläggare som 

deltagit. Nackdelen var att mycket tid gick åt att invänta svar. Problem med denna metod 

kan vara att ingen anmäler sig frivilligt och det kan finnas risk för snedvridet urval, då 

det kan bli så att det bara är de som är särskilt positiva eller negativa som vill delta 

(Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 86). Utifrån de för- och nackdelar vi fick fram ansåg vi att vår 

metod, att socialsekreterarna själva anmäler intresse, var den mest lämpade för vår studie, 

då vi förhoppningsvis får engagerade intervjupersoner som både kan se fördelar och 
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nackdelar med det nya arbetssättet. Valet att göra så var för att handläggarna ska vara så 

anonyma som möjligt och då vi vill få en så ärlig bild som möjligt av hur 

socialsekreterarna ser på det nya arbetssättet. För att få två intervjupersoner till 

djupintervjuerna gjordes ett strategiskt urval efter avslutad fokusgruppsintervju genom 

att två av intervjupersonerna tillfrågades om de ville ställa upp på uppföljande intervjuer 

och båda tackade ja. 	

	

För att få en bakgrund och kontext med relevant och viktig information till vår studie 

valde vi att belysa hur medierapporteringen kring implementeringen av 

robothandläggning har sett ut.	

5.2.1	Fokusgruppsintervju	

Vid en fokusgruppsintervju samlas ett visst antal deltagare, oftast fyra till sju stycken, för 

att diskutera ett specifikt ämne där man delger sina åsikter och diskuterar kring det 

specifika ämnet (Billinger, 2005, s. 169–170, 173, Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 81). För att få 

till en bra diskussion är det viktigt att vid en fokusgruppsintervju få en grupp där 

deltagarna har god kunskap och erfarenhet inom ämnet som ska diskuteras. Det är bra om 

deltagarna har olika perspektiv men det är viktigt att de håller sig till det ämnet som ska 

studeras. (Dahlin-Ivanoff, 2015, s.81–82, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166, Billlinger, 

2005, s. 171–173). När man vill studera attityder är fokusgruppsintervju ett bra metodval 

(Billinger, 2005, s. 171). Det är viktigt att få med alla deltagarna i diskussionen och det 

är viktigt att det råder ett öppet klimat i gruppen och att alla deltagare känner att de kan 

dela med sig av sina erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, S, 2015, s. 83–84, Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 166, Billinger, 2005, s. 174). För att en studie med fokusgruppsintervju ska bli 

framgångsrik krävs att de frågor som ställs är tydliga och relevanta för studiens syfte. 

Gruppens sammansättning är också viktig, exempelvis att individerna i gruppen har olika 

erfarenhet om ämnet, de kan ha arbetat olika länge eller vara i olika åldrar (Dahlin-

Ivanoff, 2015, s. 86, Billinger, 2005, s. 174–175). Nackdelen med att använda sig av 

fokusgrupp i en arbetsgrupp där handläggarna känner varandra kan vara att det hindrar 

individerna från att tala fritt. Fördelen kan vara att då individerna känner varandra finns 

en trygghet för en öppen diskussion (Dahlin-Ivanoff, S, 2015, s. 87).	

	

Vår grupp bestod av fyra socialsekreterare som var mellan 25 år och 45 år och som hade 

jobbat inom yrket i 1–10 år. Fokusgruppsintervjun ägde rum på deras arbetsplats i ett 
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grupprum, vi hade när vi bokade tid för intervjun avsatt en timme. Vi började med att alla 

presenterade sig och utbytte artighetsfraser om måendet, skolan och arbetet. Sedan gick 

vi igenom de etiska principerna och förklarade syftet med vår studie. Vi frågade om vi 

fick spela in intervjun och alla deltagare gick med på det. Våra mobiltelefoner användes 

för ljudinspelning. Därefter började vi ställa våra frågor, se bilaga 2. Vi ställde en fråga i 

taget och därefter svarade samtliga intervjupersoner kort innan en diskussion kring frågan 

tog vid. Där vi ansåg att vi ville ha mer information ställde vi kompletterande frågor 

såsom “kan ni berätta mer…” och “har vi uppfattat er rätt…”. Intervjun höll på i en timme 

ganska exakt och vi hann ställa samtliga frågor och få bra och relevanta svar på dessa. 

Även fast vi hade många förberedda frågor så är vår uppfattning att det blev bra 

diskussioner och vi avbröt aldrig utan gav intervjupersonerna tid att prata klart innan nästa 

fråga ställdes. Efter avslutad intervju tillfrågades två av intervjupersonerna om de ville 

delta i en djupintervju.  Transkribering av intervjun gjorde vi författare gemensamt. Efter 

transkriberingen bokade vi inte tid för djupintervjuer. 	

5.2.2	Djupintervju	

I användandet av djupintervju som verktyg intervjuas en person åt gången. Det krävs 

mycket av intervjuaren då det förutsätts att denne ska vara aktiv i intervjun och ställa 

följdfrågor utifrån den informationen som framkommer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

33). De frågor och den ordning man upprättat inför intervjun går att strukturera om då det 

inte är en fast mall utan det går att omformulera frågor utifrån det som författaren anser 

vara viktig information för studien. Som intervjuare ska man visa en medkänsla för 

intervjupersonen och få en personlig kontakt och därigenom få fram de mest korrekta 

svaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 36). Samtidigt som en personlig kontakt 

kan skapas mellan intervjupersonen och intervjuaren är man som intervjuare den 

professionella i sammanhanget och har ansvar för att hålla en professionell relation 

mellan de båda parterna vilket kan vara en balansgång under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 33). 	

 

Djupintervjuerna ägde rum på respektive handläggares rum på arbetsplatsen. Intervjuerna 

började med en lätt diskussion om vad som framkommit i den tidigare 

fokusgruppsintervjun och utifrån diskussionen föll det sig naturligt in att börja med den 

första frågan som arbetats fram, se bilaga 3. Frågorna ställdes enligt frågeformuläret och 
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utifrån svaren som framkom från intervjupersonen ställdes följdfrågor. Bägge 

intervjuerna tog cirka 30 minuter. Transkriberingen av intervjuerna gjordes gemensamt. 	

	

Vi är två författare och en av oss arbetar inom socialtjänsten där detta arbetssätt 

diskuterats. För att det inte ska bli några etiska aspekter eller att dennes förförståelse och 

erfarenhet ska påverka intervjupersonernas svar eller sättet på vilket vi ställde frågorna 

valde vi att ha den av oss som inte arbetar inom socialtjänsten som huvudansvarig för 

genomförandet av intervjuerna och den andra observerade och tog anteckningar. Vi anser 

att vi på detta sätt fått in bra empiriska data då vi både fått information från 

intervjupersonerna och då deras svar eller resultatet av de diskussioner som fördes inte 

har påverkats. Vi har tillsammans skrivit frågeformulären som användes vid 

fokusgruppsintervjun och vid djupintervjuerna.  	

 

5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet	
Reliabilitet handlar om att det resultat som studien visar ska bli detsamma om studien 

görs av andra forskare/studenter vid annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 262). 

När det gäller vår studie och reliabilitet menar vi att resultatet hade blivit detsamma om 

studien genomfördes av andra forskare under samma förhållanden och tidpunkt som vår. 

Om en liknande studie skulle genomföras vid ett senare tillfälle ser vi det som troligt att 

resultatet kan skilja sig från det resultat vi fått idag. Detta då robottekniken utvecklas och 

förfinas hela tiden. Handläggare som uttalat sina attityder och sin förförståelse inom 

ämnet kan med tidens gång få nya tankar och uppfattningar i samband med utvecklandet 

av robothandläggningen. Utifrån resultatet kan sedan lathundar och manualer utformas 

inom kommunernas socialtjänst (Trost & Hultåker, 2016, s. 61). Handläggarnas 

upplevelser av roboten tror vi ändras från första information tills dess att roboten kommer 

i bruk fullt ut. 	

 

Validitet handlar om att studien undersöker det den ska undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 263). För att kunna dra slutsatser av vår studie är det viktigt med hög validitet 

och detta förutsätter att studien har hög reliabilitet (Byström & Byström, 2012, s. 78). 

Frågorna som vi använde oss av i fokusgruppsintervjun och djupintervjuerna utformade 

vi så att de skulle vara enkla för alla medverkande att förstå vilket medför ökad reliabilitet 

(Trost, 2016, s. 63). 	
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Generaliserbarhet är frågan om en studies resultat går att överföra till andra personer och 

situationer än de som vid tillfället deltog i en studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280; 

Backman, 2008, s. 75). Det finns olika typer av generaliserbarhet och den som är aktuell 

i vår studie är den analytiska generaliseringen. I den analytiska generaliseringen baserar 

man resultatet på ett mer allmänt hållet sätt och ser om resultaten kan vara en vägledning 

för liknande studier (Ahrne & Svensson, 2015, s. 27; Kvale & Brinkman, 2009, s. 282). 

Då vi i vår studie intervjuat fyra handläggare i en mindre kommun i Mellansverige är vårt 

urval litet. Detta kan medföra att det är svårt att uppnå generaliserbarhet. Dock anser vi 

att vi med vår studie uppnått analytisk generalisering då vi även har belyst vad som 

framkommit i media kring implementeringen av robothandläggning. Vi har vävt in detta 

i vår analys vilket vi anser ger en djupare förståelse för de attityder som finns i 

förändringsarbetet på myndigheten. 	

 

5.4 Etiska principer	
Under hela studien haft vi haft de forskningsetiska principerna i åtanke. I 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra allmänna huvudkrav som används 

för att skydda individen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). För att uppnå informationskravet har vi i 

förväg informerat arbetsgruppen och intervjupersonerna om deras delaktighet och syftet 

med studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi har förklarat att deras deltagande i studien 

är helt frivillig, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och därmed har vi uppnått 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Då vi velat ha möjlighet att gå tillbaka 

och lyssna på resultatet av intervjun frågade vi intervjupersonerna om det var tillåtet att 

spela in intervjun. De informerades om hur vi behandlar de uppgifter vi får in och på så 

sätt uppnåddes konfidentialitetskravet. Alla handläggare har avidentifierats och 

materialet är förvarat på datorer med lösenord så att obehöriga inte har haft tillgång till 

det (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi har även valt att anonymisera den kommun vi gjort 

vår insamling av data i då vi vill stärka anonymiteten för informanterna och kommunen i 

studien. Detta då det är så få kommuner som infört robothandläggning och det finns risk 

att socialsekreterarna kan identifieras. För att uppnå nyttjandekravet har vi informerat om 

att all information som framkommit vid intervjuerna och som samlats in endast kommer 

användas till denna studie och inte kommer att delges någon utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).	
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5.5 Analysmetod	
För att analysera vår data från fokusgruppsintervjun samt från uppföljande individuella 

intervjuer har vi valt en fenomenologisk ansats. Detta då det är intervjupersonernas egna 

upplevelser och attityder som vi studerat. Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på 

individens egna sätt att se på olika fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). När vi 

analyserade den empiriska datan vi fått fram, har vi använt oss av en abduktiv strategi där 

vi lagt stort fokus på den empiriska datan vi fått in men även haft våra teorier som en 

viktig del i processen för att få fram de relevanta temana som finns i vår studie (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 23). Transkriberingen av samtliga intervjuer har gjorts ordagrant och 

vi har läst igenom dem enskilt och tillsammans och sedan kodat olika teman som vi funnit. 

Därefter sammanfattade vi och tolkade vi de temana för att få mer struktur över datan 

(Dahlin-Ivanoff, S, 2015, s. 91, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217). Vi transkriberade 

intervjuerna tillsammans för att säkerställa att vi fått med all den information som sagts 

av deltagarna. Vi har även använt oss av de anteckningar som vi gjorde under själva 

intervjuerna för att bland annat få med tolkning, kroppsspråk och stämning i gruppen. 

Med hjälp av kodning har vi hittat nyckelord och teman, likheter och skillnader, som kan 

underlätta för vår analys (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217–218). De teman vi fann var 

förförståelse och attityder, oro för personalminskning, behov av information och 

planering och förändrade roller och arbetsuppgifter. Under varje tema fann vi även vissa 

underteman och koder: 	

Förförståelse och attityder: påverkan utifrån, information och Trelleborgsmodellen.	

Oro för personalminskning: tidsbrist, rekrytering och ökad arbetsbelastning.	

Behov av information och planering:  kommunikation, långsiktig planering och ingen 

delaktighet.	

Förändrade roller och arbetsuppgifter: myndighetsutövning, utbildning och 

specialområden.	

	

5.6 Metoddiskussion	
Vi har genomfört vår studie i en mindre kommun i Mellansverige, som nyligen har infört 

robothandläggning och det nya arbetssättet är inte helt igång ännu. Att vi valt att 

genomföra vår studie i en kommun som nyligen infört robothandläggning och inte helt ut 

kan se alla tänkbara fördelar kan ha påverkat resultatet. Den kommun vi studerat har under 

lång tid haft ett högt sjuktal vilket bidrar till att många av de som söker ekonomiskt 

bistånd är för dåliga för att kunna komma ut i arbete inom kort. På grund av den tidsram 
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som vi haft för detta arbete har vi inte haft möjlighet att vänta på att få positiva svar från 

andra tillfrågade kommuner utan vi valde att studera den kommun som var positiva till 

att delta i vår studie. 	

 

Den kvalitativa forskningen vi gjort där vi använt oss av metoder i form av en 

fokusgruppsintervju och djupintervjuer, var ett val som var genomtänkt för att få fram det 

bästa möjliga resultatet i vår studie. Att använda sig av en fokusgruppsintervju gav 

mycket information som gjorde att vi fick mycket insamlad data att använda oss av i vår 

analys. Det blev en bra diskussion mellan de fyra intervjupersonerna. Det som kan vara 

problematiskt med en fokusgruppsintervju är att någon håller inne på information den 

egentligen vill föra fram. På grund av att andra kollegor sitter med i samma rum kan det 

bidra till att personen inte vill uttrycka en viss åsikt inför alla. Det kan även bli att någons 

åsikter och värderingar trycks åt sidan då majoriteten av gruppen tycker en sak och en 

person tycker något annat. Detta är något som problematiserats inom gruppteorin som vi 

valt att använda oss av i denna studie. Genom att det kan vara svårt att få fram all 

information under en fokusgruppsintervju valde vi att ha två djupintervjuer med två av 

intervjupersonerna från fokusgruppsintervjun. Det var ett bra komplement till den tidigare 

fokusgruppsintervjun vi hade genomfört då vi fick en klarare bild av frågor vi ställt i 

tidigare intervju och vi kunde ställa frågor som uppkommit under studiens gång och i 

samband med analysen av fokusgruppsintervjun. Problemet som kan ses med de 

uppföljande djupintervjuer som vi gjort kan vi också problematisera genom vad som 

framkommer i gruppteorin. Intervjupersonerna kan ha påverkats av varandra och det som 

sagts i den tidigare fokusgruppsintervjun. 	

	

Andra metoder som diskuterades som relevanta i vår studie var bland annat enkätstudie 

eller att använda sig av flera djupintervjuer. En enkätstudie hade givit en bredare 

överblick där fler handläggare hade deltagit med sina förförståelser och attityder (Berg-

Wikander, 2005, s. 339). Vi kände däremot att det kunde vara svårt att få studiens 

frågeställningar besvarade genom en enkätstudie. Med fyra-fem djupintervjuer hade det 

kunnat bli svårt att få fram rättvisa svar utifrån följdfrågor som kan uppkomma i de olika 

intervjuerna. Frågorna kan leda den enskilda handläggaren till ett visst svar. Med 

fokusgruppsintervju såg vi större möjligheter till diskussion och att få fram mer 

information i och med det. Vi vägde för- och nackdelar med de olika metoderna och kom 

fram till att fördelarna med att använda sig av en fokusgruppsintervju med två följande 
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djupintervjuer var det som passade vår studie bäst. Vid fokusgruppsintervjun använde vi 

några övergripande frågor som vi ansåg var relevanta och bra sammanflätade med våra 

frågeställningar och sedan förde vi diskussionen vidare utifrån de svar som framkom. Vid 

djupintervjuerna ställde vi frågor utifrån de diskussioner vi hade under 

fokusgruppsintervjun samt utifrån det som vi tyckte var intressant under 

fokusgruppsintervju och vi ville fördjupa oss i. 	

	

Ett alternativ till urvalsmetod hade kunnat vara att be enhetschefen att välja ut anställda 

som anses lämpliga att delta i studien. Vi hade då kunnat informera enhetschefen att vi 

vill ha en jämn fördelning av personer, både de som jobbat länge och de som är nya samt 

de som är negativt inställda och positivt inställda till det nya arbetssättet. Ett problem som 

kan uppstå om vi låtit enhetschefen välja är att denne inte tar hänsyn till våra önskemål 

utan endast väljer de som anses lämpliga. 	

 

6. Resultatredovisning och analys 	
I detta kapitel kommer vi, utifrån de intervjuer vi genomfört samt våra frågeställningar, 

att presentera våra resultat och vår analys. Vi har gjort det utifrån de teman som utmärkte 

sig mest under våra intervjuer. Dessa är förförståelse och attityder, oro för 

personalminskning, behov av information och planering samt förändrade roller och 

arbetsuppgifter. Det som framkommer i resultatet och analysen är vår tematiserade 

sammanställning och tolkning av vad intervjupersonerna sagt. För att försöka undvika att 

vår egna förförståelse ska påverka resultatet har vi haft detta i åtanke under hela arbetet. 

Vår analys är gjord utifrån de teorier och begrepp som vi redogjort för i kapitel 4.	

 

Vi har valt att anonymisera intervjupersonerna utifrån konfidentialitetskravet då de har 

rätt att vara anonyma och för att de skulle känna sig trygga med att svara fullständigt på 

de frågor vi ställde och för att de inte ska behöva försvara något de sagt i efterhand. Vi 

vill däremot att det ändå ska framgå vad de olika intervjupersonerna sagt och att läsaren 

ska kunna koppla ihop olika svar som en och samma intervjuperson framkommit med. Vi 

har därför valt att kalla intervjupersonerna (IP) för IP1, IP2, IP3 och IP4.  	
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6.1 Förförståelse och attityder	
Detta tema var det första som vi beslutade oss för att lyfta fram och det går direkt att 

koppla till våra frågeställningar. Det är ett viktigt och intressant tema där vi kan utläsa 

skillnader mellan de olika intervjupersonernas förförståelse och attityder. Resultatet visar 

på att attityderna vid en omorganisation blir mer negativa när personalen saknar insyn 

och information om implementeringsprocessen. Resultatet visar även att det som 

publiceras i media påverkar både förförståelse och attityder kring ett nytt arbetssätt. Även 

om personalens attityder till det nya arbetssättet är tämligen negativa så har samtliga en 

positiv förhoppning på framtiden och tror att det kommer att bli bra bara det nya 

arbetssättet och den nya organisationen får stabiliseras. 	

 

Vår analys av detta är att kommunikation är en viktig del vid en omorganisation och vid 

en attitydförändring. Detta kopplar vi till både sändaren, mottagaren samt till det sociala 

sammanhanget där kommunikationen äger rum (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 174). 	

	

Den kommunala verksamheten är politikerstyrd och ingår som en del av 

samhällssystemet (Thylefors, 2009, s. 17, 19). Oftast är en kommun hierarkiskt 

organiserad, vilket betyder att den politiska ledningen fattar besluten och sedan delegerar 

nedåt i organisationen till verksamhetschefer och enhetschefer som ska få personalen att 

arbeta utifrån de politiska besluten (Svedberg, 2003, s. 252–254). Handläggarna inom 

ekonomiskt bistånd i den kommun vi har studerat har, som många andra handläggare i 

Sverige, hört talas om och läst artiklar om Trelleborgsmodellen och den digitaliserade 

handläggning som införts där. De har reagerat olika på det som skrivits. En av 

intervjupersonerna säger: 	

 

Jag är fortfarande jättekritisk till Trelleborgsmodellen och det var ju den som de 

presenterade det hela med och för mig är det inte anpassningsbart hit och jag 

skulle inte vilja jobba efter det arbetssättet liksom. Sen har de ju sagt att vi inte 

ska göra det fullt ut utan att vi ska utveckla vår egen modell. Sen vad det resulterar 

i vet jag inte. Men första gången jag hörde om det utifrån att det var från 

Trelleborg så var det inte så positivt (IP1).  
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Handläggarna har inte bara läst om Trelleborgsmodellen utan de har även läst om bland 

annat Kungsbacka. Samtliga intervjupersoner har haft någon form av påverkan av det 

som förmedlas i media kring robothandläggning. Hur mycket av de attityder och den 

kritik som publicerats i media som har påverkat handläggarna är olika mellan 

intervjupersonerna. En av intervjupersonerna berättar: 	

 

Jag har inte läst så där jättemycket måste jag säga, men det jag har läst och det 

som har framgått tycker jag är att det handlar ju om samma saker som här att 

kommunikationen inte har fungerat i de kommunerna heller. Personalen har inte 

fått veta exakt alltså det har varit osäkerhet kring deras roll och deras arbeten. Så 

nej jag har inte påverkats så jättemycket av det (IP2). 	

 

Det är inte bara i media som intervjupersonerna har fått information om artiklar som 

skrivits utan det har även cirkulerat artiklar i arbetsgruppen. När artiklar skickas runt 

mellan handläggare i en grupp, delar man som individ med sig av sin attityd av 

situationen. Genom detta kan de andra i gruppen påverkas och med hjälp av begreppet 

“groupthink” kopplas in som vi diskuterat i kapitel fyra, kan vi förstå vad som sker. De 

individer som finns i gruppen har en stark tillit till varandra och genom att skicka runt 

artiklarna tar man efter de attityder som övriga gruppmedlemmar har. Det individen själv 

står för flyttas åt sidan och man följer de attityder som majoriteten av gruppen har 

(Olsson, 2009, s. 119). 	

	

En av intervjupersonerna blev inte så påverkad av det som skrivits om Trelleborgs 

kommun. Däremot så påverkade de artiklar som skickats runt i arbetsgruppen som 

handlade om Kungsbacka intervjupersonen mer. “Jag blev negativ där i början, 

framförallt när det skickades ut om Kungsbacka. Trelleborg har inte påverkat så mycket” 

(IP3). Vår tolkning av detta är att i de artiklar som handlar om Kungsbacka är det 

socialsekreterarna som uttalar sig om det nya arbetssättet och inte chefer som det är i de 

artiklar som handlar om Trelleborg. Vi menar i enlighet med gruppteorin att det, för 

intervjupersonerna, är lättare att ta till sig de åsikter och attityder som uttrycks av andra 

socialsekreterare, några som tillhör samma yrkesgrupp och som de kan känna 

samhörighet med.	
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I maj 2017 framkommer enligt handläggarna uppgifter från förvaltningen att 

robothandläggning inte kommer implementeras i den studerade kommunen. Men så blev 

inte fallet, bara ett halvår senare får handläggarna reda på att robothandläggning kommer 

implementeras även i deras arbetskommun och att det skulle startas på en gång. Nästa 

citat visar en av intervjupersonernas första reaktion och attityd när informationen om att 

det skulle implementeras en robot på arbetsplatsen delgavs arbetsgruppen:	

 

Den var ganska dålig tycker jag för att vi hade hört så mycket om Trelleborg och 

att det var så dåligt där. …. Då hade också förvaltningen gått in och sagt i förväg 

att de inte skulle införa en robot och sedan ändrade de det och bestämde att nu ska 

vi ha en robot så då blev det också lite konflikt (IP3).	

 

I citatet ovan ser vi att den nya informationen från ledningen ledde till dissonans vilket 

ger sig uttryck i oro och ilska som medförde en konfliktkänsla hos handläggaren. 	

	

Handläggarnas första reaktion på det hela var något varierande, vilket åskådliggörs 

genom nästkommande citat. Citaten belyser intervjupersonens attityder kring det nya 

arbetssättet utifrån känslokomponenten och uttrycker en positiv bild där handläggaren 

kan se fördelar med det nya arbetssättet: 	

 

… det där är helt rätt kände jag alltså utifrån det arbetssättet som de pratade 

om utifrån roboten. Så jag tycker att det lät jättespännande utifrån det. .... 

Med tanke på den upplevelsen jag hade när jag jobbade med 

försörjningsstöd för många år sedan att det är väldigt mycket 

administration och så när de beskrev det så tyckte jag att det lät 

jättespännande (IP4). 	

 

Samtliga intervjupersonerna menar att handläggarna inte alls fått vara med i 

beslutsprocessen utan bara fått information om att robothandläggning skulle införas och 

att det gick väldigt fort. Det vi kan analysera utifrån ovanstående är att beslutet om 

införandet av robothandläggning har beslutats på en högre nivå och att medarbetarnas 

synpunkter inte har tagits in. De har fått information om det nya arbetssättet efter att 

beslutet redan var fattat. Medarbetarna upplever att de inte haft möjlighet att påverka eller 

komma med förslag och idéer. Här uppstår det en känsla av kognitiv dissonans då det nya 
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arbetssättet och implementeringen av detta går emot handläggarnas egna attityder om hur 

ett nytt arbetssätt bör implementeras. När de inte fick vara med och bidra med sin kunskap 

eller vara delaktiga i beslutet skapades en irritation och oro som riktades i skarp kritik 

mot implementeringen av arbetssättet (Angelöw & Jonsson, 2012, s. 45, 175). 

Medarbetarna har endast fått sig tilldelat information om vad som ska hända och utifrån 

det fått förhålla sig till det nya arbetssättet som kommer utvecklas.	

 

När det gäller attitydförändringar efter att det nya arbetssättet helt har införts går det idag 

inte att se att några egentliga attitydförändringar har skett då man bara jobbat med 

robothandläggning i några månader. Attityderna är fortfarande negativa även om de flesta 

hoppas på att det ska bli bättre när arbetssättet i framtiden fungerar fullt ut. Det nya 

arbetssättet är inte helt implementerat och det fungerar enligt handläggarna ännu inte så 

som det är sagt att det ska, vilket åskådliggörs i citat nedan.	

 

Jag tror det är svårt att svara på när vi inte är helt igenom och så mitt uppe i det. 

Det är liksom ingenting om någonting just nu. Jag tror att den frågan kan få ett 

annat svar till hösten (IP2). 	

 

Det är även mycket annat som pågår på enheten, bland annat har man infört en jourtelefon 

och handläggarna har svårt att veta vad som beror på vad. Det är då lätt att man “skyller” 

det ökade arbetstrycket på roboten. Här ser vi en direkt koppling till kognitiv dissonans 

och attityder där handläggarna inte ändrat sina attityder till det nya arbetssättet och istället 

utvecklar de en kognitiv dissonans som leder till att de riktar kritik mot 

robothandläggningen. Följande citat visar hur känslokompenenten kommer till uttryck 

hos handläggaren:	

 

Det är så mycket annat som påverkar upplevelsen av roboten och det som bidrar 

till att man kanske inte fullt ut enbart tycker att det här är positivt är för att man 

faktiskt inte riktigt vet vart det här kommer landa någonstans. Det ger ju hela tiden 

någon sån här orolig känsla liksom (IP3).	

 

Men trots att de har mycket annat att ta hänsyn till och att de upplever att de är 

underbemannade så har handläggarna ändå ett öppet sinne och vill ge det nya arbetssättet 

en chans vilket tydliggörs i följande citat:	
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Men ibland ser man det positivt som du säger, de här digitala ansökningarna är 

bättre än de manuella. Man kan läsa klart och tydligt vad det står och man märker 

att klienterna tänker till på ett annat sätt, upplever jag när de fyller i den här. De 

fyller i swish och sådana saker på ett helt annat sätt än vad de gör i de manuella 

ansökningarna. Så på det sättet tycker jag det känns mer genuint på något sätt. 

Och de måste svara ja och nej på många frågor. Jag tror därför att de digitala 

ansökningarna är bra (IP4). 	

 

6.2 Oro för personalminskning	
Detta tema beslutade vi att använda då samtliga av intervjupersonerna uttryckte en stark 

oro för att deras arbetsuppgifter och yrkesroll kommer att påverkas av det nya arbetssättet 

samt att de idag upplever att tjänster inte tillsätts när folk slutar. Vi kopplar denna oro 

dels till känslokomponenten men även till tanke- eller kunskapskomponenten (Angelöw 

& Jonsson, 2012, s. 171) där vi ser att intervjupersonerna upplever att det är svårt att se 

fördelar med det nya arbetssättet när de fått ökade klientlistor. 	

 

Socialarbetaren är den som möter medborgaren och utför det arbete som den politiska 

ledningen beslutar om. Socialarbetarens handlingsutrymme är reglerat i lagar, regler och 

överenskommelser (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2010, s. 16–17). Förutom dessa 

lagar och regler har varje arbetsgrupp sin egen gruppteori, hur gruppen anser att det 

sociala arbetet bör utföras. För att ha rätt förutsättningar för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna som åläggs arbetsgruppen krävs det att det finns tillräckligt med 

personal (Börnfelt, 2017, s. 101). Intervjupersonerna upplever idag att det råder 

personalbrist i arbetsgruppen vilket försvårar arbetet med klienterna. En av 

intervjupersonerna tydliggör detta i följande citat: 	

 

Personalsituationen och den brist på handläggare som finns gör att det blir svårare 

att hinna med och därför har inte roboten känts som någon avlastning ännu. Just 

nu tar det mycket tid att få igång då en handläggare arbetar heltid med den bland 

annat (IP2). 	

 

När det sker en personalminskning i gruppen, bidrar det till att de handläggare som arbetar 

kvar med klienterna får arbeta under en stressad och pressad situation. För att lösa denna 

situation måste de finna tillfälliga lösningar för att få kontroll över de arbetsuppgifter som 
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är mest akuta (Olsson, 2009, s. 92). Gruppens interna normer över hur arbetet ska utföras 

kan påverkas om förutsättningarna i gruppen ändras. Oron över att inte lediga tjänster 

tillsätts finns hos alla intervjupersoner och de uttrycker att det från ledningens sida hela 

tiden har sagts att det inte ska förekomma några uppsägningar. Då ledningen inte ersätter 

den personal som slutar blir det ändå en personalminskning i arbetsgruppen även om det 

inte sker genom uppsägningar. Den minskade personalstyrkan medför att varje 

handläggare får fler klienter och det bidrar till att det blir svårt att hinna med arbetet och 

att i dagsläget se vinsten med robothandläggning. Från den tidigare forskningen som 

genomförts av Frey & Osbourne (2013) ser vi likheter utifrån hur personal reagerat på 

arbetsplatser där datorisering installerats. Det skapar en oro då digitaliseringen ökar och 

på grund av det har personal avskedats. Vi kan här se att handläggarnas tanke- och 

kunskapskomponent påverkas då handläggarnas förväntningar på ledningen är att de ska 

rekrytera ny personal. När det inte sker rekryteringar i den takt som handläggarna önskar 

uppstår en oro i arbetsgruppen, vilket ger uttryck i känslokomponenten. Detta ser vi i 

följande citat:	

 

Men det har ju märkts nu när så många har slutat att de inte har tillsatts ju och då 

har man ju sagt att det är mycket på grund av roboten som de inte har tillsatts 

därför att man vet att.. NN har sagt det iallafall när jag har frågat så har NN sagt 

det att jag vet inte det kommer bli mindre och så, det kommer behövas mindre 

personal. Ja. Att folk har slutat självmant (IP4). 	

 

Nedan följer ett citat där vi kan se att handläggarens tanke-, kunskaps- och 

känslokomponenter kommer till uttryck i de tankar som handläggaren har i frågan om 

personal. Det är svårt att svara på frågan om rekrytering innan arbetet med roboten är i 

fullt bruk och den fungerar som den ska. Ledningen måste se hur olika tjänster ska 

tillsättas utifrån de behov som finns. Handläggaren menar att det idag kan vara svårt för 

ledningen att genomföra rekryteringar. 	

 

Alltså vi kommer ju inte få den avlastningen som vi hade kanske trott eftersom vi 

kommer att få ett större antal ärenden. Sen känner jag mig osäker på det här att vi 

inte ersätter personal. .... Jag tror att de väntar in för att se vart det här med roboten 

landar, hur mycket den faktiskt kommer att göra och är det så att vi ska anställa 

fler ska de då vara riktade mot andra saker (IP1).	
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Intervjupersonerna berättar att arbetsgruppen har följt med i media och det har diskuterats 

mellan kollegor om vad som har hänt i de övriga kommuner där robothandläggning har 

införts. Här kan vi se att handläggare kan påverkas av gruppens attityder och att 

diskussion mellan handläggare i arbetsgruppen kan överföra attityder eller bidra till ökad 

oro för den enskilde handläggaren. Det finns även risk för att den enskilde handläggarens 

naiva teorier står i konflikt till övriga gruppens. Det kan skapa oro både hos den enskilda 

individen men även i gruppen. Vi kan utläsa att just oro inför framtiden och hur 

arbetssituationen kommer att se ut finns hos samtliga intervjupersoner. En av 

intervjupersonerna uttrycker sig:	

 

Jag känner absolut en oro, alltså med tanke på vad som har hänt att det finns ju ett 

mönster i att roboten har kommit och sedan jobbar inte socialsekreterarna kvar. 

Sen om det beror på att man gör sig av med personal eller för att det har inneburit 

att personalen inte jobbar med det de vill jobba med längre det är ju svårt att säga. 

Men nu har ju vår ledning gått ut och sagt att det absolut inte ska ske några 

nedskärningar här på grund av den här (IP2). 	

 

Nu har inte robothandläggningen i denna kommun pågått under så lång tid så det är svårt 

för handläggarna att uttala sig hur arbetet underlättas av det nya arbetssättet. Det vi kan 

utläsa är att samtliga intervjupersoner uttrycker att de velat ha mer förankring innan 

beslutet togs och att de hade fått vara delaktiga i beslutsprocessen för att få en bra 

implementering. Nu när detta inte har skett har det resulterat i negativa attityder och stor 

oro hos handläggarna. Handläggarna uttrycker även besvikelse och irritation och de riktar 

kritik mot ledningen. Här konstatera att det uppstår dissonans och att alla tre 

attitydkomponenter som vi behandlat i kapitel 4 finns med i handläggarnas resonemang. 

Vi kan se att gruppen påvisar stark groupthink då sammanhållningen stärks i och med 

införandet av robothandläggning. Handläggarnas förväntningar och tolkningar av 

ledningens agerande går emot deras naiva teorier då de hade önskat mer insyn i 

beslutsprocessen.  	

 

Samtliga intervjupersoner är ändå hoppfulla till att de framöver kommer att bli avlastade 

och få mer tid till klienterna. Arbetsgruppen måste utveckla gruppteorin utifrån de nya 

förutsättningarna som finns kring hur det sociala arbetet ska bedrivas i arbetsgruppen. Det 
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kan ske när det stabiliserat sig i arbetsgruppen och det nya arbetssättet har satt sig. Detta 

tydliggörs i följande citat: 	

 

Jag tror absolut att vi kommer att bli avlastade ... . Och också nu när vi har fått till 

att vi ska kunna mata in manuella ansökningar så roboten kommer oavsett om 

klienten söker digitalt så kommer alla att kunna hanteras av roboten (IP1).	

 

6.3 Behov av information och planering	
Vi valde att ta fram detta som vårt tredje tema då det framkom från samtliga 

intervjupersoner att information och långsiktig planering från den kommunala ledningen 

är något de saknat i implementeringen av robothandläggningen. Av det som framkom 

under intervjuerna tolkar vi att kommunikation är viktigt vid attitydförändringar och det 

är viktigt att den ges av rätt person vid rätt tillfälle så att mottagaren kan ta till sig 

informationen. Det är något som är viktigt för att förändra eller vidhålla de attityder och 

den inställning handläggarna har till robothandläggningen. 	

 

Intervjupersonerna upplevde att beslutet om att införa robothandläggning kom uppifrån 

och att de inte haft någon delaktighet alls i det. En av intervjupersonerna säger “Det var 

ett beslut som kom ovanifrån, vi hade ingenting att säga till om” en annan sammanfattar 

det med “Det var så det var, punkt”. Här kan vi utläsa hur viktigt det är med information 

för att en attitydförändring ska kunna ske. När det gäller att införa ett nytt arbetssätt i en 

arbetsgrupp så är det alltid lättare att genomföra en förändring om man som chef 

informerar medarbetarna och har dem med sig under hela processen. Om medarbetarna 

inte är delaktiga kan det uppstå konflikter och kognitiv dissonans, i arbetsgruppen eller 

mellan arbetsgrupp och chef/ledning men även inom den enskilde medarbetaren 

(Börnfelt, 2017, s. 101, Angelöw & Jonsson, 2012, s. 175). 	

	

En av intervjupersonerna uttrycker det som att “Ja absolut mellan deras vision och vad 

som är möjligt, hur mycket vi ska tumma på vårat liksom för att den här visionen ska bli 

verklighet”. När en omorganisation ska ske är det viktigt att ha en tidsplanering och att 

man förbereder och planerar så att arbetet kan flyta på så bra som möjligt under 

omställningsperioden (Abrahamsson & Andersen, 2002, s. 233–234). Handläggarna fick 

från början information från ledningen om att de inte ska införa robothandläggning. 

Ledningen ändrar sig senare och beslutar att införa robothandläggning, enligt 
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handläggarna sker detta sker utan att förändringen förankras i arbetsgruppen som direkt 

påverkas av det nya arbetssättet. Utifrån detta gör vi tolkningen att handläggarna hade en 

förväntan på ledningen att de skulle stå fast vid sitt beslut vilket inte blev fallet. 

Handläggarnas naiva teori påverkades då deras förväntningar inte uppfylldes. Det är 

ledningen som tar ett beslut som medför stora förändringar av gruppens struktur och 

arbetsuppgifter. I följande citat ger en av handläggarna uttryck för detta: 	

 

Det finns ingen dialog tänker jag mellan ledningsgrupp och arbetstagare. …. Det 

här har ju blivit lite inslängt och man undrar vad tanken är och vad det finns för 

planering framåt. Den dialogen finns ju inte heller, vilket också påverkar 

stämningen (IP2).	

 

En annan av intervjupersonerna fortsätter resonemanget just kring planeringen av 

implementeringen av robothandläggning:	

 

Det som jag kan tycka och det som är genomgående är att det inte finns någon 

långsiktig planering. I maj förra året när de stod och sa till oss att vi inte skulle ha 

någon robot, tror jag att de ärligt menade det. Men sen kom de på att ”jo men det 

ska vi ju ha”, och då inför vi det. Sen tänker de inte så långt om det finns 

förutsättningar för att det här ska fungera och finns dem här? Behöver vi göra 

något innan vi börjar med det här? De banorna tänker man inte i innan man 

bestämmer, sen ringer man in företaget och man sätter igång och så (IP1).  	

 

När det kommer till omorganisering i en kommunal verksamhet så kommer beslutet om 

detta oftast från den kommunala ledningen vilket kan medföra att ett beslut om en 

omorganisation blir svår att utföra då de rätta förutsättningarna för detta inte finns 

(Wolmesjö, 2008, s. 148). En av intervjupersonerna berättar: 	

 

Då verkade det som att det inte var några problem med det utan det här skulle stå 

klart i december. Sen så kommer vi till december, det finns hinder för att få det 

här att funka så bra som det skulle kunna funka. .... Man pratar inte om det utan 

det kommer bara ett mail om att det är såhär det ska vara. .... Alltså den långsiktiga 

planeringen existerar inte, det gör att förutsättningarna för att det ska bli så bra 

som möjligt inte finns där. Problemen dyker upp ... och man ser saker som inte 
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problematiserats utan man får ta det när problemet uppstår. Hade vi inte haft så 

himla bråttom hela tiden utan hade det varit lite mer genomtänkt hade vi haft en 

bättre uppfattning och utbyte av den (IP1). 	

 

Vikten av att ha med sig personalen och vikten av att personalen får information 

åskådliggörs genom följande citat:	

 

Ja sen att man inte tar hänsyn till hur arbetsgruppen tänker i övrigt, för det gjorde 

man ju inte tänker jag. Här var det ju snabba puckar och allt skulle vara så snabbt 

liksom. Men hade man väntat ett tag och låtit det stabilisera sig i arbetsgruppen 

hade det nog blivit bättre. En av de bästa dagarna när man faktiskt tyckte om den 

här lilla roboten var den dagen vi fick information, alltså ren information och ett 

möte på en halvdag där vi bara matades med information om e-ansökan och 

roboten i ett enda smack. Då va ju alla jättepositiva men sen har det gått neråt 

igen. Men information gör väldigt mycket, då vet man att okej, det är det här vi är 

påväg emot (IP3).	

 

Utifrån information som framkommit under intervjun och även kopplat till de teorier vi 

tidigare redogjort för kan man utläsa en fara i att inte involvera en arbetsgrupp där en stor 

förändring ska ske. Om en omstrukturering sker är det viktigt att ha med inblandade 

individer på det för att inte en fungerande grupp med många individer ska splittras 

(Olsson, 2009, s. 118–119). I tidigare forskning av Nomura, Kanda & Suzuki (2006) har 

de fått fram resultat som belyser att människor som har negativa attityder mot något, i 

detta fall roboten, har en större förmåga att ignorera den. För att ha möjlighet till 

attitydförändring så behöver handläggarna få information och tid. Just önskan om tid som 

handläggarna hade velat ha för att hinna förbereda sig på den stora omställning som skett 

på arbetsplatsen framkommer under intervjuerna. Detta tydliggörs i följande citat: 	

 

Själva projektet som började i slutet av november hade ju definitivt gått smidigare 

om vi hade varit mer insatta i vad det skulle innebära, om vi hade fått mer tid att 

liksom lägga över våra ärenden på andra, ta in en konsult och så där. Så att det 

handlar nog mer om bättre kommunikation och lite mer tid (IP1). 	
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6.4 Förändrade roller och arbetsuppgifter	
Vi har valt detta som vårt fjärde tema då de roller och arbetsuppgifter som kan komma 

att förändras i samband med att robothandläggningen införs är viktiga att se. Det kan ha 

en stor påverkan på vad handläggarna i framtiden kommer känna inför 

robothandläggningen om för mycket ändringar kommer göras på arbetsplatsen.  	

 

Det finns olika tankar om hur robothandläggningen påverkar handläggarnas arbete och 

arbetsuppgifter. En av intervjupersonerna ger uttryck för sin oro för framtida nyanställda 

“Det blir svårt för nya att komma in tänker jag. De kommer inte lära sig att hantera 

ansökningar eller göra beräkningar”. De två benen som finns inom ekonomiskt bistånd är 

just den ekonomiska biten men också att klienten ska uppnå självförsörjning. Att som ny 

komma in i arbetet med ekonomiskt bistånd kan bli svårt inom en kommun där 

robothandläggning finns då intervjupersonerna anser att grunden i arbetet med 

ekonomiskt bistånd är att göra beräkningar och gå igenom ansökningar. 

Intervjupersonerna har professionella attityder om hur de anser att det sociala arbetet ska 

utföras.  	

	

Det finns också tankar om hur robothandläggningen kan påverka det hela positivt och att 

det inte är en nackdel att komma in som ny handläggare i det digitaliserade arbetssättet 

eller att specialisera sig inom sitt arbetsområde. Om det nya arbetssättet bidrar till att 

arbetsgruppen splittras och nya mindre team med specialområden bildas behöver varje 

team utveckla en egen ny gruppteori. En av handläggarna ger uttryck åt detta i följande 

citat. 	

Vi kanske ska specialisera oss på ett område där vi får inhämta massor av 

kunskaper och jobba med klienterna utifrån de specialområde vi har, inte jobba så 

mycket med myndighetsutövning. Utifrån mig är det ett riktigt socialt arbete. Jag 

har verkligen sett fram emot det om det nu blir så (IP4). 	

 

I studien gjord utav Destephe, Brandao, Kishi, Zecca, Hashimoto och Takanishi (2015) 

framför de hur vissa arbetsuppgifter kan hanteras på olika sätt. De kan hanteras utifrån en 

robot om det är ett arbete som den är avsedd att utföra, medan vissa arbetsuppgifter bara 

kan lösas av en människa. Det viktigaste enligt studien är att människan visar roboten 

tillit. Vi tolkar detta med att om man sökt arbete inom avdelningen ekonomiskt bistånd 

kan det ha funnits en önskan om att få jobba med myndighetsutövning. En arbetsuppgift 
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som i samband med införandet av roboten kan tas ifrån en. Den kognitiva dissonansen 

speglas då det ger handläggaren nya arbetsuppgifter som denna inte ser som 

tillfredsställande utifrån det som den blev anställd för att göra (Angelöw & Jonsson, 2012, 

s. 173). Vi kan i följande citat se hur två av handläggarna ger uttryck för att det sociala 

arbetet med att göra beräkningar trivialiseras: 	

 

... man har ändå gått sina tre och ett halvt år för att bli socionom, jag har valt att 

jobba med myndighetsutövning någonstans och det är kanske därför jag valt att 

söka jobbet till viss del och då försvinner den delen. Sen kanske jag inte bara vill 

jobba med myndighetsutövning som det ser ut idag men jag vet inte om jag vill 

vara utan det helt heller (IP2).	

 

Vi har inte gått på högskola i 3,5 år för att komma hit och rätta oss efter ett 

dataprogram. Alltså jag köper inte det. .... Hade det varit så att de hade sagt att 

”det är bara roboten, alltså att det är den som ska fungera ni får rätta er”, då hade 

nog inte jag stannat kvar här för då hade jag inte jobbat på det sätt som jag vill 

jobba. .... Och för att automatisera alla delarna är så måste vi då plocka bort 

individuella bedömningar och det sociala arbetet och det är jag inte beredd på att 

göra. Utan den får göra det den klarar av och sen ska resten ligga på oss (IP1). 	

 

De processer som finns i en arbetsgrupp påverkar den enskilde handläggaren och en stark 

sammanhållning i gruppen kan vara avgörande för att en handläggare ska stanna kvar i 

gruppen eller säga upp sig. I gruppteorin framgår det att arbetsgrupper skapar sina egna 

normer över hur arbetet ska utföras och om arbetsuppgifterna ändras måste även 

gruppteorin om detta förändras. Vi kan se att handläggarnas attityder kring sina 

arbetsuppgifter kolliderar med det nya arbetssättet som innebär att vissa av deras 

arbetsuppgifter framöver kommer att skötas av roboten. Detta är en vanligt 

förekommande konflikt utifrån det som framkommit i tidigare forskning. Detta resulterar 

i en dissonans kring hur det sociala arbetet ska utföras och arbetsgruppens 

handlingskomponent rubbas.	

 

Att kunna specialisera sig och få en djupare kunskap kan vara en fördel men det finns 

också en oro för alla stuprör som byggs upp. Intervjupersonerna menar att klienterna 
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väldigt sällan bara passar in i en kategori, men att eftersom handläggare ofta besitter en 

grundkunskap så är det kanske inte sån stor fara. 	

 

Trots den oro som framkommer under intervjun ser vi att det finns ett stort hopp i gruppen 

att införandet av robothandläggningen ska fungera. Det viktiga i den fasen gruppen 

befinner sig i är att varje handläggare står för sin egen sak. Det påverkar vad gruppen 

tycker i ett läge men det är viktigt att som grupp inte dra ner alla individer mot samma 

attityd man kan ha utan försöka låta alla få hålla fast vid sin egen attityd till en viss 

förändring (Olsson, 2009, s. 117–121). 	

 

Utifrån intervjuerna är samtliga intervjupersoner enade om vad de vill att 

robothandläggningen ska få för utgång. Vi ser här tecken på en stark sammanhållning i 

gruppen, “groupthink”, och att handläggarna ser positivt på framtiden. Det finns 

ambitioner i gruppen att få mer tid med klienterna och kunna arbeta mer aktivt med dem. 

Det är vad handläggarnas attityder och förhoppningar säger. Om handläggarna 

synpunkter inte tas tillvara och det inte blir så som handläggarna förväntar sig kan det 

resultera i missnöje, frustration och kritik, vilket kan härledas till den kognitiva 

dissonansen. Handläggarna har då valet att ändra sina attityder kring 

robothandläggningen eller att som i Kungsbacka, säga upp sig och lämna kommunen 

eftersom deras egna attityder och gruppteori säger att det inte är så som socialt arbete ska 

bedrivas. Det stora målet med roboten är framförallt att få ut fler individer i arbete. Vi 

kan i följande citat från två av handläggarna utläsa att de uttrycker en viss oro och 

reservation inför det nya arbetssättet. 	

 

Om allting fungerar som det ska så blir det ju det, alltså jag tror man uppnår 

mycket mer jobb när man träffar klienten, så är det. Ju oftare du träffar dem desto 

mer lyckas man få ihop och så får man ut dem, man bygger en allians. Det har en 

enorm effekt (IP3). 	

 

Men det förutsätter någonstans, det arbetssätt som dem bygger upp nu alltså är ett 

samarbete mellan våran avdelning, AI, som ska vara den utslussningsvägen till 

olika sysselsättningar .... Jag kan tycka att det klingar lite dubbelmoraliskt när man 

har två arbetscoacher ... . De resurserna måste också finnas för att det här 

arbetssättet ska funka så (IP1). 	
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Beräkningar som görs idag kollas av en handläggare för att se om roboten räknat rätt då 

systemet fortfarande är nytt. Det som är tanken är till slut att roboten ska låsa 

beräkningarna och även skriva beslut. Det kommer leda till att man inte bedömer ett 

ärende utifrån individen utan alla kommer att bedömas utifrån generella aspekter. 

Handläggarna ser här olika infallsvinklar som påverkar de attityder de har mot 

individuella bedömningar inom ekonomiskt bistånd. Detta åskådliggörs i nästkommande 

två citat. 	

 

Det är ju det, roboten kan på ett sätt inte göra individuella bedömningar utan den 

kör bedömning så här ska alla vara. Det är ju inte riktigt så socialtjänstlagen funkar 

utan vi ska göra individuella bedömningar och då blir ju bedömningarna olika 

naturligtvis (IP2). 	

 

[...] på ett annat sätt om man ska vrida på det. I det sättet också otroligt sårbart för 

försvinner en person, för att människor blir sjuka eller någonting, då kommer ju 

det, alltså det spelar ingen roll om roboten eller jag i sådana fall gör den 

beräkningen, jag kommer iallafall inte kunna göra den korrekt då utifrån att XX 

då vet saker som jag inte vet ... . Till viss del måste det ju vara individuella 

bedömningar absolut men det är ju också en fara med det (IP1).	

 

En rädsla och oro som finns bland några av handläggarna är hur bedömningarna tillslut 

kommer att ske. Det framgår idag att det är handläggaren som kommer göra den slutliga 

bedömningen. Men det finns en oro att det inte kommer vara så i slutändan. Det finns en 

känsla av att mycket mer kommer ske digitalt än vad som framkommit i informationsväg 

i dagsläget. En fråga som uppkommer utifrån detta och som studerats av Beck (2016) 

tidigare är vem som har det juridiska ansvaret över besluten som tas av roboten. Det finns 

en oro och rädsla i känslan då handläggarna inte vet vad som kommer ändras och hur 

resultatet kommer att bli. E-ansökan som funnits lite längre än roboten har en positiv 

effekt då klienterna fyller i en mer korrekt ansökan. Det behöver inte kompletteras lika 

mycket i efterhand, vilket också påverkas av att det inte begärs in några handlingar i en 

e-ansökan som det gör i inlämnandet av en pappersansökan. 	
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Det finns diskussioner i gruppen om att det i slutändan kommer vara mer som i Trelleborg 

där myndighetsutövningen nästan byggs bort helt och de flesta istället får gå över i tjänst 

som arbetscoacher. Det är ingen som får sparken men tjänster som står tomma tillsätts 

inte och en del får nya arbetsuppgifter. Nästa citat ger uttryck för den oro som 

handläggarna känner inför framtiden. 	

 

Om roboten gör det den ska och ledningen håller det de lovar om att ingen ska få 

sparken, och om de bemannar upp de tjänster som står tomma så blir det bra. Men 

nu gör dom inte det (IP3).	

	

7. Diskussion	
I detta kapitel diskuterar vi vad vi anser vara studiens viktigaste resultat, samt ger förslag 

på vidare forskning inom området. Syftet med vår studie var att undersöka hur 

handläggare av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten upplever det nya arbetssättet med 

robothandläggning. Vi belyser nedan, i relation till våra frågeställningar, vad vi fått för 

resultat utifrån vår insamlade data. 	

 

7.1 Resultatdiskussion 	
Det vi kan tolka av de data vi har samlat in är att arbetssättet med robothandläggning 

väcker stor oro bland socialsekreterare, såväl i den kommun som vi studerat, som bland 

socialsekreterare i andra kommuner i Sverige. Intervjupersonerna i den kommun vi 

studerat är rädda för att de i utvecklingen av det nya arbetssättet bygger bort sig själva 

och sina arbetsuppgifter. De finns en oro utifrån det som framkommit i tidigare forskning 

att tekniken tar över arbetet för handläggarna.	

	

Vi människor blir påverkade av det vi ser på TV eller läser om i tidningarna och det är 

media som avgör hur informationen vinklas. Utifrån vår frågeställning där vi valt att 

belysa vilka attityder det har rapporterats om i media och vilka det är som uttryckt dessa 

attityder kan vi konstatera att de artiklar som är mer positivt riktade huvudsakligen 

innehåller uttalanden från enhetschefer eller högre chefer inom den kommunala 

ledningen. De handläggare som har uttalat sig i massmedia är ofta negativa till det nya 

arbetssättet och till hur det har eller kommer att implementeras. Många av de handläggare 

som har uttalat sig har sagt upp sig då de inte kan stå bakom det nya arbetssättet. Det 
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framkommer även från fackrepresentanter att oron finns kring hur det sociala arbetet 

kommer att se ut. Hur kan rättssäkerheten uppnås och vem är det som står för det juridiska 

ansvaret?  Den slutsats som vi kan dra av detta är att socialsekreterarna inte har haft 

särskilt stor påverkan på hur det nya arbetssättet ska se ut eller i hur 

implementeringsprocessen ska gå till. Besluten har kommit uppifrån, vilket skapar en 

negativ bild hos många och som påverkar bemötandet från handläggarna i 

implementeringen.	

	

Vi kan utläsa att handläggarnas attityder kring socialt arbete och kring hur socialt arbete 

ska utföras kolliderar med hur robothandläggningen är tänkt att fungera. Det uppstår en 

dissonans och handläggarna kan antingen förändra sina attityder och arbeta med att 

anpassa sig till den nya situationen med robothandläggning eller så håller de kvar sina 

tidigare attityder. Om de väljer att hålla kvar vid sina tidigare attityder blir deras 

förhållningssätt kritiskt till hur det sociala arbetet bedrivs och det kommer att vara svårt 

för dem att stanna kvar i organisationen. Av de artiklar vi studerar framgår att, bland annat 

i Kungsbacka, valde många att säga upp sig. 	

 

Utifrån vår frågeställning hur handläggare av ekonomiskt bistånd upplever att deras 

arbete påverkas av det nya arbetssättet med robothandläggning, har vi fått fram att en 

grundläggande attityd i det sociala arbetet är att man som socialarbetare ska ha kontakt 

med utsatta människor för att bidra till att förbättra deras situation. Särskilt viktigt är detta 

för handläggare inom ekonomiskt bistånd, där man tillsammans med klienten arbetar för 

att klienten ska uppnå ett självförsörjande liv. Att tillsätta en programvara, eller robot, för 

att utföra vissa arbetsuppgifter som en socialsekreterare tidigare har gjort har väckt 

mycket oro inom de kommuner som planerar att införa eller har infört robothandläggning. 

En del arbetsuppgifter kan roboten klara av men en del arbetsuppgifter måste utföras av 

handläggaren. Både våra intervjupersoner och chefer i de artiklar vi studerat pratar om att 

införandet av robothandläggning gällande ansökan av ekonomiskt bistånd kan medföra 

att handläggaren får mer tid till att träffa klienten. Det skulle kunna leda till att 

handläggaren kan arbeta mer motiverande och stödjande med klienten vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till att klienten blir självförsörjande snabbare. Vår studie har inte givit 

det resultatet och robothandläggningen i den kommun vi studerat är ännu inte helt igång 

i den form som det är meningen att den ska vara. Det är alltså för tidigt att dra slutsatser 

kring detta när det handlar om den berörda kommunen. 	



 

43 
 

 

Det som framkommit under våra intervjuer med handläggare i kommunen är att det just 

nu råder personalbrist i arbetsgruppen som deltagit i studien, vilket enligt handläggarna 

har medfört att varje handläggare har fått fler klienter än vad de hade innan det nya 

arbetssättet infördes. Detta medför att de idag upplever att de istället har mindre tid att 

träffa sina klienter än vad de hade innan robothandläggningen infördes. Flera av 

intervjupersonerna berättar att det, förutom implementering av robothandläggning, pågår 

flera andra organisatoriska förändringar i arbetsgruppen vilket gör att det är svårt att säga 

vad som beror på vad. Då robothandläggning är nytt och många hade negativa attityder 

till det nya arbetssättet är det lätt att oron tar uttryck i kritik mot robothandläggningen. Vi 

ser att gruppteorierna ändras och att handläggarnas naiva teorier påverkas. Det finns 

mycket oro i arbetsgruppen och handläggarna ger uttryck för kritik mot 

robothandläggning. Vi ser att det uppstått en dissonans hos intervjupersonerna då deras 

attityder kring hur socialt arbete ska bedrivas inte stämmer med hur det sociala arbetet 

kommer att bedrivas med robothandläggning. Vi kan även se att gruppens groupthink 

stärks när de blir mer enade kring det nya arbetssättet och hur det påverkar det sociala 

arbetet som gruppen bedriver. Intervjupersonerna berättade att de fått negativa attityder 

och inställningar till den nya tekniken dels utifrån vad de hört från andra kontor som infört 

robothandläggning men även av den information som har publicerats i massmedia. 	

 

Utifrån vår frågeställning om hur handläggarnas tidigare attityder till 

robothandläggningen har ändrats under implementeringsprocessen är det viktigaste 

resultatet som vi fått fram att även om handläggarna har negativa attityder och 

förförståelse om det nya arbetssättet med robothandläggning, så har de ändå en 

förhoppning om att det faktiskt kommer att bli bra när arbetssättet väl har satt sig och allt 

fungerar fullt ut som det är meningen att det ska. De socialsekreterare som har deltagit i 

vår studie har svårt att uttala sig om attitydförändringar då de just nu är mitt uppe i 

förändrings- och implementeringsprocessen. De har ännu svårt att se vinster med det nya 

arbetssättet då de upplever sig ha fler klienter nu än tidigare. 	

	

Ett viktigt resultat som vi har fått fram, men som inte direkt kan kopplas till 

frågeställningarna är vikten av information vid en omorganisation.  Den information som 

intervjupersonerna hade önskat var en realistisk tidsplanering för hur implementeringen 

skulle genomföras. De hade även önskat information innan implementeringen om hur 
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robothandläggning kommer att påverka hur det sociala arbetet i arbetsgruppen kommer 

att bedrivas framöver. Får man som handläggare inte information kan tillvaron på arbetet 

bli orolig och det kan påverka hur handläggaren har möjlighet att sköta sina 

arbetsuppgifter. En avsaknad av tidsplanering för en omorganisation kan leda till att 

personalen inte vet vart i omorganisationen de befinner sig eller hur lång tid den kommer 

att ta. Vår tolkning är att socialsekreterarnas attityder kring det nya arbetssättet kanske 

hade sett annorlunda ut om de fått vara med och fått information under beslutsprocessen. 

Implementeringsprocessen kan också ha blivit smidigare om den kommunala ledningen 

redan från början hade haft personalen med sig.   	

	

Vår förhoppning är ändå att arbetssättet med robothandläggning är någonting som kan 

utvecklas till ett bra komplement till socialsekreterarna. Vi ser en potential i att roboten 

kan ta hand om beräkningar och även utvecklas för att ta över andra administrativa delar, 

och att socialsekreterarna då får fokusera på det sociala arbetet nära klienten och arbeta 

tätt både med klienten men även med andra samarbetspartner. Den tidigare forskningen 

visar tilltro till möjligheten till mer tid för handläggarna med klienterna, samarbetet med 

andra myndigheter och samarbetspartners. Det vi kan utläsa av våra intervjuer är att 

samtliga intervjupersoner har samma förhoppning, att de kommer att bli avlastade och få 

mer tid för att arbeta med klienterna	

 

7.2 Vidare forskning	
Det digitaliserade samhället växer idag och det finns inte tillräckligt mycket kunskap för 

att se hur människobehandlande yrken kommer påverkas av digitaliseringen. Intressanta 

frågeställningar för vidare forskning kan vara hur olika yrkesgrupper kommer att 

påverkas när mer och mer av arbetsuppgifterna automatiseras? Hur påverkas samhället 

och interaktionen mellan oss medmänniskor av den digitaliserade utvecklingen? Är den 

digitala utvecklingen positiv eller gör det att vi blir mer och mer avskärmade från det 

sociala samhället?	

 

För att få en mer rättvis bild och för att få fram attitydförändringar kan man genomföra 

en liknande studie som den vi gjort vid ett senare tillfälle, när det nya arbetssättet med 

robothandläggning fungerar som det ska fullt ut och då personalen arbetat med det under 

en längre period. 	



 

45 
 

En önskvärd fortsättning på och utveckling av vår studie kan också vara att göra den 

utifrån ett klientperspektiv. Att ta reda på vad medborgarna anser om den nya tekniken 

och hur lätt/svår den är att använda och förstå. Ett problem med den digitala utvecklingen 

är att den drabbar de individer som inte förstår eller har råd med tekniken. Hur ska dessa 

individer få kontakt och hjälp om första kontakten med socialtjänsten sker via en 

elektronisk ansökan? 	
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Bilaga 1 - Informationsbrev till enhetschef/arbetsgrupp	
Hej!  

 

Vi är två studenter, Mimmi Andersson och Kristin Lindberg och vi läser 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle och är nu på vår sjätte termin.  

 

Vi ska skriva vårt examensarbete inom socialt arbete. Vi har i vårt examensarbete valt att 

göra en studie om införandet av robot i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Vi vill ta 

reda på hur införandet av roboten har tagits emot på arbetsplatsen. Hur såg era attityder 

och förförståelser ut när ni för första gången fick höra om att robothandlägging skulle 

införas på er arbetsplats och hur har den förändrats fram till idag? Vi vill även se hur 

införandet av robothandläggning har påverkat arbetsmiljön och arbetsuppgifterna för er 

socialsekreterare.  

Vi tror att intervjun kommer ta drygt en timme att genomföra. Intervjun är upplagd på så 

sätt att en grupp om fyra till fem personer kommer få diskussionsfrågor ställda till sig och 

tillsammans kommer en gruppdiskussion ske med förhoppningsvis givande svar för vår 

studie.   

Intervjun kommer att spelas in.  

 

Vi har fått tillstånd av XX att genomföra denna studie. Vi vore nu mycket tacksamma om 

alla som är villiga att delta i denna studie så snart som möjligt meddelar detta till oss via 

mejl till Mimmi och /eller Kristin (se nedan). Utifrån inkomna svar kommer vi sedan att 

sätta ihop en intervjugrupp på fyra till fem personer och snarast informera dem som 

kommer att ingå i gruppen.  

 

Vi vill även informera er om att vi håller oss till de forskningsetiska principerna. Därav 

detta informationsutskick. Vi informerar er om studiens syfte, vad er uppgift är samt vilka 

villkor som gäller (informationskravet). Ni själva bestämmer helt över er medverkan, som 

är helt frivillig och ni kan avbryta er medverkan när som helst (samtyckeskravet). All 

information om er eller er verksamhet kommer helt att avidentifieras. I studien kommer 

vi att använda tex “arbetsgrupp” eller “intervjuperson” för att beskriva varifrån vi fått 

informationen. Det enda som kommer framgå är vilken kommun det är. Uppgifter om er 

eller er verksamhet kommer att förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kan ta del av dessa 
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(konfidentialitetskravet). De uppgifter vi får av er kommer inte att användas till något 

annat än just denna C-uppsats (nyttjandekravet).  

 

Med förhoppning om att vi kommer få många svar från handläggare som är villiga att 

delta i denna studie.  

 

Med vänlig hälsning,  

 

Mimmi och Kristin 

 

Kontaktuppgifter: 

Mimmi Andersson: XXX@student.hig.se eller 07XXXX. 

 

Kristin Lindberg: XXX@student.hig.se eller 07XXX. 

 

Vår handledare heter Stefan Sjöberg och nås via mejl: XXX@hig.se eller telefonnummer: 

026-XXX. 

 

 

Bilaga 2 - Frågeformulär djupintervju	
1. Hur var er förförståelse och era attityder när ni först fick höra om införandet av 

digitaliserad handläggning? 

2. Hur hade ni påverkats av det som skrivits i media? 

3. Vilket inflytande har ni som handläggare haft i processen med att införa det nya 

arbetssättet? 

4. Har införandet av digitaliserad handläggning underlättat för er i arbetet? Isåfall 

hur? 

5. Hur har digitaliserad handläggning påverkat den tid ni har för att träffa 

klienterna? 

6. Hur är era upplevelser kring ökning av antal klienterna som når självförsörjning 

i och med att den digitaliserade handläggningen implementerats? 

7. Digitaliserad handläggning eller handläggning som görs av robot görs utifrån 

inlagda variabler som roboten ska ta hänsyn till. Hur tror ni att det påverkar 

mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@student.hig.se
mailto:XXX@hig.se
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klientens bakgrundskunskap, om roboten gör en bedömning om försörjningsstöd 

och om mänsklig handläggare skulle göra en bedömning på samma fall? 

8. Hur tror ni att utvecklingen av digitaliserad handläggning kommer att påverka 

ert arbete? 

9. Hur har er inställning och attityd kring robothandläggning förändrats sedan ni 

först fick kännedom om att robothandläggning skulle införas på arbetsplatsen? 

10. Vad är det som gjort att er inställning har förändrats (om den gjort det)? 

11. Vilka för- och nackdelar med robothandläggning ser ni idag?  

 

Bilaga 3 - Frågeformulär djupintervju	
1. I fokusgruppsintervjun framkom att ledningen först sagt att ni inte skulle ha 

robothandläggning och sedan ändrade de sig efter några veckor/månader. Tror ni 

att beslutet att införa robothandläggning har med ekonomi att göra? Att 

ledningen kan se ekonomiska vinster med att införa roboten? 

2. I tidigare intervju nämndes det att dom sagt att ingen ska få sparken i och med 

införandet av roboten. Men då berättade ni om att dom inte tillsätter alla de 

tjänster som står tomma när någon sagt upp sig? Hur tror du att denna 

nedskärning av tjänster kommer påverka er som är kvar?  

3. Om du hade fått möjlighet att förändra någonting kring beslutet och processen 

med implementeringen av roboten vad skulle det vara? 

4. Hur tycker du att stämningen i arbetsgruppen är nu efter implementeringen? Har 

den förändrats sedan innan beslutet om robothandläggningen kom? 

5. När du först fick höra om robothandläggningen och Trelleborgsmodellen kände 

du någon oro för att implementera arbetssättet på din arbetsplats? 

6. Hur tycker du att attityderna kring robothandläggning har varit i arbetsgruppen? 

Känner du att du blivit påverkad av det som framkommit vid era diskussioner? 

7. Känner du att du blivit påverkad positivt eller negativt av det som förmedlats i 

media kring robothandläggning?  

 

 


