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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur några enhetschefer som arbetar 
med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och hur några brukarorganisationer såg 
på användningen av hembesök som en metod i socialt arbete vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd. I studien valde vi att använda oss av kvalitativ metod som 
baseras på sex semistrukturerade intervjuer, tre brukarorganisationer och tre 
enhetschefer. Resultatet i studien visade bland annat att enhetscheferna och 
brukarorganisationerna stod långt ifrån varandra i synen på hembesök som en metod i 
socialt arbete. Enhetscheferna påpekade att hembesök ger mer legitimitet åt det 
ekonomiska biståndet och brukarorganisationerna menade att hembesök försvårade 
det sociala arbetet. Resultatet analyserade vi med hjälp av Greta Marie Skaus två 
modeller som handlar om relationen mellan makt och hjälp samt olika rum där det 
sociala arbetet kan pågå. Modellerna kan användas på så väl individ nivå som 
systemnivå. Vi kunde se att i hembesöket sker en förskjutning där makten ökar och 
hjälpen minskar. Vidare var enhetscheferna och brukarorganisationerna inte överrens 
om i vilket rum det sociala arbetet ska ske.  

 

 
Nyckelord: Hembesök, legitimitet, ekonomiskt bistånd, obalans, kontroll, anpassning. 
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1 Inledning 

Ansökan om att få ekonomiskt bistånd innebär i praktiken att en människa måste blotta stora 

delar av sitt privatliv i form av kontroller som utförs av socialarbetare. Dessa kontroller ligger 

i många fall inom handläggarens tjänst men ser olika ut beroende på vilket system 

arbetsplatsen tillhör. Med system menar vi hur hårt hållen handläggaren är i förhållande till 

det han eller hon ska utföra i relation till sin arbetsgivare. Den sökande kommer att behöva ta 

ställning till att samtycka till dessa kontroller eller välja att inte göra det. Konsekvenserna 

kommer att se olika ut beroende på vad den sökande väljer. Väljer den sökande att anpassa sig 

efter de premisser som gäller kommer det att innebära att han eller hon blottar sitt privatliv. 

Väljer den sökande att neka finns alltid risken att bli utan ekonomiskt bistånd, då det ofta ses 

som att han eller hon inte medverkar i utredningen.   

”Vi har sparat in mycket pengar sedan vi införde den här modellen”. ”…självklart finns det 

en preventiv bit också”. ”Får man hembesök blir det ju svårare att fuska”. Citaten är hämtade 

från en intervju med kommunalråd Pehr Granfalk i Dagens Nyheter (2010). Han pratar om 

hembesök i samband med att man ansöker om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. 

Granfalk menar att hembesöken i första hand syftar till att skapa bättre kontakt mellan 

socialtjänsten och de som söker hjälp. 

 Uttalanden som det ovan har tillsammans med den obalans som finns i mötet mellan klient 

och socialarbetare, ökat viljan hos oss att undersöka ur olika aspekter hur synen är på 

hembesök inom ekonomiskt bistånd. Då pengar är en central del för människor i att få 

vardagen att gå ihop samt att pengar på så vis rör det mest existentiella i människors liv, vill 

vi bland annat med uppsatsen se om Granfalks uttalanden har någon bäring. Vår erfarenhet är 

att det pratas om fusket inom bidragssystemen i Sverige och att hembesök är ett arbetssätt i att 

försöka kontrollera det samt som Granfalk säger, att göra det svårare att fuska. 

 Fred och Olsson (2002, s.8-9) samt Börjeson (2008, s.142) menar att jobba med 

ekonomiskt bistånd har låg status i jämförelse med annan verksamhet inom socialtjänsten. 

Samtidigt menar de att det borde se annorlunda ut då det är komplext att arbeta stödjande när 

dessutom pengar finns med som en central del i arbetet.  

Hur är det när socialtjänsten ringer på dörren och vill komma in i ens hem? Vad är det de 

vill undersöka? Vad är brukarorganisationernas erfarenheter av hur det uppfattas av den som 

blir hembesökt? Och hur motiveras det av enhetscheferna som beslutar om hembesök som 

arbetssätt?  
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1.1 Problemformulering 

I SoL 4:1 står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt (SFS 2001:453). Den som ansöker om ekonomiskt bistånd i dag får i många 

kommuner information om att socialtjänsten kommer att genomföra ett hembesök som en del 

i utredningen. Forskningen visar att relationen mellan socialarbetare och klient är avgörande 

för om ett förändringsarbete skall ha positiv utgång. Ur detta perspektiv vill vi få mer kunskap 

om hembesöket. Eftersom forskningen också visar att detta är ett minerat område, fyllt av 

obalans och skam vill vi försöka förstå hur några enhetschefer inom socialtjänsten samt några 

brukarorganisationer ser på hembesöket och hur det fungerar som en metod i socialt arbete. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur några enhetschefer som arbetar med 

ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och hur några brukarorganisationer ser på 

användningen av hembesök som en metod i socialt arbete vid ansökan om ekonomiskt 

bistånd. 

 

1.3 Frågeställningar 

På vilket sätt enligt enhetscheferna används hembesök som en del i utredningar om 

ekonomiskt bistånd? 

Hur förstår klienter/brukare hembesöket enligt de undersökta brukar- och 

stödorganisationerna? 

Hur förhåller sig chefer respektive brukarorganisationerna till hembesök som en del i det 

sociala arbetet? 

 

1.4 Definitioner av begrepp 

1.4.1 Ekonomiskt bistånd 

I uppsatsen använder vi främst begreppet ekonomiskt bistånd för de pengar man kan få av 

socialtjänsten om man inte kan försörja sig själv. Ekonomiskt bistånd är en relativt ny term 

och har ersatt den något äldre termen försörjningsstöd. I folkmun kallas dock båda dessa ofta 

för socialbidrag. Innebörden i de tre olika uttrycken är det samma men vi har valt ekonomiskt 

bistånd för det är främst den termen som används i det offentliga samtalet idag. 
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1.4.2 Klient, brukare eller sökande 

Vi växlar i vår uppsats mellan de tre termerna brukare, klient och sökande. Det kan uppfattas 

något förvirrande och kräver därför sin förklaring. Brukare i vår uppsats är den som brukar 

socialtjänstens tjänster, eller någon annan tjänst som samhället bistår med. Termen brukare är 

något politiskt laddad då det ligger inbakat en förståelse av brukaren som aktiv part med 

rättigheter kopplat till det den brukar. Brukarrörelsen är ett vitt begrepp av alla de som brukar 

olika samhällstjänster och som ser det som en självklarhet att de ska ha rätt att påverka 

utformningen av tjänsterna. 

Klient, är ett begrepp som ofta används av socialtjänsten för att definiera dem som 

använder sig av eller blir påtvingade socialtjänstens insatser. Vi skriver ibland också sökande 

med det menar vi den som ännu inte blivit klient eller brukare hos socialtjänsten. Sökande är 

man när man söker ekonomiskt bistånd men ännu inte fått det beviljat 

 

1.4.3 Brukarorganisation och stödorganisation 

I den här studien har vi intervjuat två representanter för två olika brukarorganisationer, de 

beskrivs under avsnittet 6.1. Vi har också intervjuat en person som arbetar på en 

stödorganisation. Det som skiljer en brukarorganisation och en stödorganisation åt är vilka 

som arbetar inom och driver organisationen. Brukarorganisationer är organiserade av just 

brukarna själva medan stödorganisationer är organiserade av dem som vill hjälpa brukarna. I 

vår text skriver vi ibland brukar- och stödorganisationerna men ofta bara 

brukarorganisationerna. När vi skriver det senare menar vi även stödorganisationen. För även 

om den inte drivs av brukare så företräder de brukarna och för syftet i studien är det inte 

nödvändigt att skilja dem åt. 

 

1.4.4 Olika benämningar för socialarbetare 

Enhetscheferna, brukarorganisationerna och forskningen som vi hänvisar till i uppsatsen 

använder olika benämningar för den som utför det sociala arbetet.. Vi vill härmed förklara att 

i uppsatsen betyder handläggare, socialsekreterare, hembesökare, hjälpare och socionom 

samma sak. Det är i det här sammanhanget en person som arbetar inom socialtjänsten. 

 

1.5 Avgränsningar 

I den här studien fokuserar vi på de hembesök som sker inom ramen för socialtjänstens 

ekonomiska bistånd. Vi vill förstå hembesöket som en metod i det sociala arbetet inom några 

enheter för ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten använder sig av hembesök som arbetssätt inom 
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många enheter, till exempel vid utredningar av barn och unga samt vid utredningar om behov 

av hemtjänst. Dessa hembesök studerar vi inte i vår studie. Det finns också juridiska aspekter 

av hembesöket inom ekonomiskt bistånd. Vi nämner några JO-utlåtanden i frågan men lämnar 

där också juridiken.  

 

1.6 Ansvarsfördelning 

Kajsa: 3-3.10. 

Niklas: 3.11, 4-4.3.3 

Tillsammans: 1-2.3, 6-9.1  

 

1.7 Disposition 

Under den här rubriken kommer vi att presentera hur uppsatsen är uppbyggd i syfte att 

underlätta för läsaren.  

Uppsatsens första kapitel har vi valt att kalla inledning. I detta kapitel presenteras valet av 

ämne samt vårt syfte och frågeställningar. Här beskriver vi även hur vi kommer att använda 

vissa begrepp och hur dessa ska förstås av läsaren. 

I kapitel två sätter vi vår forskningsfråga i rätt kontext genom att kortfattat beskriva 

ekonomiskt bistånd och hembesök som arbetssätt samt en kortfattad text kring det så kallade 

fusket. 

I kapitel tre beskriver vi hur vi har gått tillväga vid val av metod, urval, intervjuer och 

litteratursökningar. I detta kapitel kommer en text om vår egen förförståelse och 

metodologiska problem samt de etiska övervägandena vi gjort. Kapitlet innehåller även 

diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

I kapitel fyra presenteras tidigare forskning som gjorts på området. Kapitlet är indelat i tre 

rubriker med tillhörande underrubriker. Rubrikerna i de tre avsnitten handlar om arbetet med 

ekonomiskt bistånd, klienten och socialarbetaren och hembesök. 

I kapitel fem behandlas de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. I kapitlet beskrivs 

Skaus analytiska ansats med två olika modeller som kan förklara makt i förhållande till 

hjälpare och klient samt mellan person och system.  

Sjätte kapitlet innehåller studiens resultat. Kapitlet är uppdelat i åtta avsnitt, ett första där 

intervjupersonerna presenteras kortfattat sedan följer temana hembesök i praktiken, tankar om 

framtiden, socialt arbete, hembesök som kontrollmetod, felaktiga utbetalningar, pengar och 

makt hör ihop och till sist hur ser rättssäkerheten ut. Resultatredovisningen är tämligen 
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omfattande och vi vill ha det så för att läsaren själv ska få en bild av vad som sagt vid 

intervjuerna. Vi tycker också att det ökar uppsatsens transparens. 

 I sjunde kapitlet har vi sammanställt de viktigaste resultaten som vi sedan kommer att 

analysera. 

 Kapitel åtta innehåller vår analys av resultaten. Analysen bygger på Skaus modeller som vi 

redovisat i kapitel fem samt den tidigare forskningen. 

En slutlig diskussion följer i det nionde och sista kapitlet samt förslag på vidare forskning. 

Därefter följer en förteckning över de referenser som använts samt tre bilagor i form av två 

intervjuguider och ett brev. 

 

2 Bakgrund till vår forskningsfråga 

2.1 Ekonomiskt bistånd 

Minas (2008) beskriver att socialbidrag inom Sverige skiljer sig markant från det övriga 

generella socialförsäkringssystemet, detta beroende på att socialbidrag genom sin selektiva 

karaktär endast är avsatt för personer som är behövande. Att vara behövande i detta 

sammanhang avgörs genom en individuell behovsprövning som ska få fram rätt information 

om individen är berättigad eller inte till ekonomiskt bistånd. Förutsättningarna är att personen 

inte har en egen inkomst eller egna tillgångar samt att han eller hon har prövat andra delar i 

det generella bidragssystemet, till exempel bostadsbidrag. Socialbidrag eller ekonomiskt 

bistånd ska fungera som det sista samhälliga skyddsnätet och ska tillämpas för personer som 

inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt i enighet med SoL 

4:1 (SFS 2001:453). 

Den första kontakten med ett socialkontor kan se olika ut beroende på var i Sverige man 

befinner sig. Men i princip går det till så att en person har sin första kontakt via telefon och då 

till en mottagningsgrupp som genomför en första bedömning. Denna bedömning ger då ett 

första svar på om personen kan tänkas vara berättigad till ekonomiskt bistånd och att 

utredningen kan starta. Finner mottagningsgruppen att den sökande inte kommer att vara 

berättigad kommer det i telefonkontakten att meddelas den sökande. Den sökande kan ändå 

välja att ansöka men har då troligen små chanser att få igenom det. Om den sökande får 

bekräftat att den verkar ha rätt till ekonomiskt bistånd och väljer att ansöka kommer personen 

senare få en kallelse för ett nybesök. Vid nybesöket får då personen träffa en socialsekreterare 

som kommer att genomföra den utredning som ska ligga till grund för ett beslut om att få eller 

inte få ekonomiskt bistånd (Minas, 2008). 
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2.2 Hembesök som arbetssätt 

Hembesök genomförs inom ramen för socialtjänstens arbetsuppgifter. Som exempel på detta 

kan det handla om att genomföra hembesök i utredningar om barn som misstänks fara illa 

eller på annat sätt hämmas i sin utveckling. Vid ett sådant hembesök kan värdefull 

information framkomma som annars skulle vara svår att få, till exempel relationen mellan 

barn och vårdnadshavare i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2006, s.55).  

Ett annat exempel där socialtjänsten genomför hembesök är i arbetet inom äldreomsorgen 

som då kan handla om hembesök i sjukdomsförebyggande och i hälsofrämjande syfte, samt 

vid bedömningar om eventuellt bistånd som till exempel hemtjänst, hjälpredskap och 

ombyggnationer som har i syfte att göra vardagen enklare för den äldre. I en rapport utgiven 

av FoU i Väst (2001) framgår det att hembesöket har en central roll för de beslut som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer att fatta. Dessa hembesök framställs i 

rapporten som något vanligt och som en viktig del i utredningen så att rätt beslut kan fattas.  

I Socialstyrelsens (2010, s.105-106) skrift Handläggning och dokumentation inom 

socialtjänsten nämns hembesök som arbetssätt i förhållande till utredningsarbete. I skriften 

framgår inte på vilket sätt ett hembesök bör gå till utan man hänvisar till ett JO-utlåtande. I 

detta utlåtande framgår det att socialtjänsten i vissa ärenden kan ha befogenheter att 

genomföra ett hembesök för att bilda sig en uppfattning om de hjälpbehov den sökande har. 

Utlåtandet fortsätter med att poängtera vikten av att den sökande samtycker till hembesöket, 

om samtycke inte finns får ett hembesök inte genomföras.  

Den som ansöker om ekonomiskt bistånd i dag får i många kommuner information om att 

socialtjänsten kommer att göra ett hembesök som en del i utredningen. I en stadsdel i centrala 

Stockholm skickade socialtjänsten hem ett brev till dem som ansökte där det bland annat stod 

att om de inte medverkade till hembesöket kunde det leda till ett avslag på ansökan. Detta 

brev JO-anmäldes (2010, diarienummer: 6514-2009,6515-2009, 6516-2009) och JO kom till 

den slutsatsen att hembesök ska göras utifrån individuell prövning och inte som en 

rutinmässig del i utredningen.  

I Socialstyrelsens (2003, s.145-147) skrift Ekonomiskt bistånd finns inte hembesök 

förklarat och inte heller som en möjlig väg i utredningsarbetet. I skriften nämns olika sorter av 

kontroller som handläggare kan eller ska genomföra samt vad den sökande ska uppvisa för att 

styrka det han eller hon meddelat till sin handläggare. I skriften kan vi se att den sökandes 

boende eller vistelse är en viktig del som bör kontrolleras, men det nämns inte på vilket sätt 

detta ska ske. 
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Som exempel på en kommuns riktlinjer presenteras nedan ett citat från Stockholms stads 

(2010) riktlinjer för ekonomiskt bistånd och det beskrivs på följande sätt angående hembesök: 

 
Om den sökande inte har ett förstahandskontrakt eller ett andrahandskontrakt som är godkänt av 
fastighetsägaren, dvs. bor i andra hand eller inneboende, ska hembesök alltid göras i samband med 
förstagångsansökan. Syftet är att utreda bostadsförhållande och vistelse samt bedöma om den 
uppgivna hyreskostnaden kan anses vara rimlig (s.64-65). 

 
 

Bergmark (2000, s.148-149) beskriver i en antologi med fokus på socialbidrag att arbetet med 

ekonomiskt bistånd är ett område som utsätts för påtryckningar och förväntningar från olika 

håll. Dessa är ofta motstridiga och kan till exempel handla om önskemål att hålla kostnaderna 

för socialbidrag nere, att stå på klientens sida samt tycke och allmän oro för att fusk kan 

förekomma. Författaren tänker att det är utifrån dessa motstridiga önskemål som metoder 

inom området växt fram. 

 

2.3 Felaktiga utbetalningar 

I budgeten för Stockholms stad år 2007 angavs riktlinjer om att ekonomiskt bistånd skulle ses 

över så att krav på motprestation som regel skulle införas samt att man skulle arbeta aktivt för 

att minska de felaktiga utbetalningarna. Det ledde till att en utredning kallad FUT, felaktiga 

utbetalningar, tillsattes för att se över rutiner och få en uppfattning om hur omfånget av de 

felaktiga utbetalningarna. I rapporten som presenterades i januari 2011 konstaterar man att det 

under år 2010 registrerades 912 ärenden som indikerade på att felaktigheter förelåg. Vidare 

konstaterar utredningen att den största orsaken till felaktiga utbetalningar av ekonomiskt 

bistånd är oredovisade inkomster. Det står för 45 procent av felaktigheterna. Fel boende eller 

vistelse utgör 16 procent och fel hushållsgemenskap 11 procent. Det som skulle kunna 

undersökas med hembesök utgör således 27 procent av orsakerna till felaktiga utbetalningar. 

Utredningen diskuterar inte boendefrågorna utan inriktar sig mer på hur socialtjänsten ska 

samverka bättre med Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden för att minska de 

felaktiga utbetalningarna (2011, Socialförvaltningen Stockholms stad). 

 Vi har varit i kontakt med Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USKAB) där 

vi fått olika siffror på hur många människor som ansökt, fått beviljat och fått avslag på 

ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det som vi då kunde se är att över 370 000 ärenden har 

behandlats under år 2010 (Lena Liljeholm, personlig kommunikation, 7 april, 2011). De 

siffrorna beskriver en helhetsbild över hur många ärenden som bearbetats i Stockholms stad 

inom arbetet med ekonomiskt bistånd. Sätter vi siffrorna om de indikerade felaktiga 
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utbetalningarna i relation till de siffror vi fått från USKAB ser vi att det är 27 procent av 0,2 

procent som är indikerade felaktigheter som rör boendet i någon form hos de sökande. 

Dessa siffror lyfter vi för att läsaren ska få en bild över vad fusket handlar om samt vilken 

omfattning det finns dokumenterat om detta. Vi är medvetna om att detta bara är hur det ser ut 

inom Stockholms stad men vill ändå försöka ge en bild över hur statistiken ser ut. 

 

3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Vi är intresserade av att undersöka hur enhetschefer på ekonomiskt bistånd samt 

brukarorganisationer ser på hembesök. För att uppnå studiens syfte och få förståelse för hur 

enhetschefer respektive brukarorganisationer ser på hembesök, anser vi att kvalitativ metod 

bör tillämpas. De övergripande argumenten för metodvalet är strävan efter närhet till det vi 

vill studera samt att se den studerade företeelsen ur de intervjuades perspektiv. Därmed läggs 

fokus på den subjektiva dimensionen, vilket Bryman (2008, s.361-363) menar är ett 

grundläggande element i kvalitativ forskningsstrategi. Studien baseras på sex 

semistrukturerade intervjuer, tre brukarorganisationer och tre enhetschefer. Kvale & 

Brinkmann (2009, s.18) hävdar att forskningsmetoden kvalitativ intervju, är en unik, känslig 

och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 

vardagsvärld. Genom intervju kan de förmedla sin situation till forskaren ur ett eget 

perspektiv och med egna ord. Vi har angripit studien utifrån ett induktivt förhållningssätt 

vilket innebär att vi började med att samla in empirin genom att göra intervjuer (Thurén, 

2007, s.22). Efter insamling av material har vi analyserat empirin tillsammans med tidigare 

forskning och med hjälp Skaus (2007, s.71-77) modell om ojämlikheten mellan hjälpare och 

klient. 

 

3.2 Förberedande arbete  

För att inspireras till denna uppsats hade vi ett samtal med en av de lärare vi haft under 

utbildningen. Vi hade tidigare haft en diskussion med henne om arbetssätt vid ekonomiskt 

bistånd och då vi förstod att hon hade mycket kunskap i ämnet. Vi var därför nyfikna på 

hennes erfarenheter och åsikter. Under samtalet föddes ett antal olika forskningsfrågor där 

hembesök låg i fokus, de flesta ur ett brukarperspektiv.  

Innan vårt uppsatsskrivande tog fart har vi varit i kontakt med olika myndigheter samt 

kommunala verksamheter för att försöka reda ut vad siffrorna om fusk inom bidragssystemen, 
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speciellt inom ekonomiskt bistånd, betyder och om de ens existerar. Detta för att vi sett 

artiklar och kommentarer från politiker och tjänstemän som uttalar sig om fusk och hur man 

kan få bukt med det. Vi ville då se om det finns underlag för vad som uttalas. 

De kontaktar som tagits för detta är med Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, Stockholms 

stads utrednings- och statistikkontor AB samt med Ekonomistyrningsverket. Genom dessa 

kontakter har vi fått en del information som kommer att användas i uppsatsen 

 

3.3 Litteratursökningar 

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi sökt efter tidigare forskning och litteratur om hembesök 

som genomförs vid enheter för ekonomiskt bistånd. 

Sökmotorn Libris gav oss träffar på litteratur som vi ansåg vara relevant framförallt för att 

få mer kunskap om ämnet samt för att placera vår forskningsfråga i en kontext, dessa träffar 

bestod av litteratur med fokus på socialbidrag. För att hitta rätt litteratur använde vi oss av 

sökorden hembesök+ekonomiskt bistånd, hembesök+socialbidrag, socialbidrag+kontroll, 

hembesök+socialtjänsten, socialbidrag samt hembesök. Vi anser att det var högst relevant för 

oss att få en bred kunskap om vad som skrivits om just socialbidrag då det är det som ligger 

till grund varför ett hembesök genomförs. Litteratur som har fokus på klient och hjälpare 

alternativt socialarbetare fann vi även genom dessa sökord, som även det är mycket relevant 

för uppsatsen. När det gäller litteratur som fokuserar på hembesök och inom ramen för 

ekonomiskt bistånd fann vi inget.   

Vi har även sökt via bibliotekskatalogen på Sköndal med sökord som ovan och hittade viss 

relevant litteratur, men åter med fokus på socialbidrag. Genom sökprogrammet DIVA på 

högskolans sida över artikel- och litteraturdatabaser fann vi en del uppsatser som till viss del 

är av intresse för uppsatsen. Det intresset bestod främst i uppsatsernas referenslistor som 

hjälpt oss vidare i sökandet efter relevant litteratur. 

Socialstyrelsens hemsida tillhandahåller betydande material samt skrifter inom området 

ekonomiskt bistånd där vi använt oss av flera dokument. Även Socialstyrelsens 

statistikdatabas har varit till nytta för oss vid inläsning om vårt ämne. 

Vi har även använt oss av google och sökt efter vad som skrivits om vårt ämne, här hittade 

vi bland annat en FoU-rapport från Västra Götalandsregionen som refereras till i vår uppsats. 

Vi har dock varit försiktiga med det textutbud vi funnit på google då risk finns för oseriösa 

texter. 
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3.4 Förförståelse 

Verkligheten uppfattas inte enbart genom våra sinnen, utan det som verkar vara rena 

sinnesintryck bär även vår egen tolkning (Thurén, 2007, s.58). Hos oss författare finns en 

skiftande grad av förförståelse. 

En av oss har tidigare arbetat med att göra hembesök och beskriver sin förförståelse så här: 

Min ingång till denna uppsats är att jag arbetat vid behov på en mottagningsenhet för 

ekonomiskt bistånd. Min huvudsakliga arbetsuppgift var att genomföra hembesök hos 

människor som ansökte om ekonomiskt bistånd. Dessa hembesök låg som en del i den 

sökandes utredning och hade ofta stor betydelse för kommande beslut. Jag reflekterade 

ständigt över mina arbetsuppgifter samt hur jag skulle kunna genomföra dessa på bästa sätt, 

med hänsyn både mot individen samt mot den enhet jag arbetade för. Frågan om detta var 

socialt arbete ställde jag ofta till mig själv, alltså själva uppgiften att genomföra hembesök 

och det som en nästintill rutinåtgärd vid nyansökningar. Det som jag funderat mycket kring är 

just vad samtycket till att släppa in en myndighetsperson i sitt hem betyder, detta i förhållande 

till vad den individen annars kan gå miste om.  

Den andre av oss har länge varit intresserad av frågor om makt och motmakt och har blivit 

intresserad av hembesök i ljuset av det. 

Att besitta en förförståelse anser vi ha sina för- och nackdelar. Det kan vara till en fördel 

att ha viss faktakunskap inför ämnet man vill studera, men ens förförståelse bär även våra 

värderingar, vilka färgar våra personliga åsikter, samt föreställningar om verklighetens 

beskaffenhet i alltför stor grad. Detta är vi medvetna om och vi för löpande diskussioner om 

det under studiens tillblivande. Med detta med oss in i studien är vårt mål att analysera och 

tolka vårt material så objektivt som vi finner möjligt. 

 

3.5 Datainsamling  

3.5.1 Urval och bortfall 

Vårt urval är bestämt utifrån studiens syfte. Vi har valt att intervjua två brukarorganisationer, 

en stödorganisation samt tre enhetschefer inom ekonomiskt bistånd. Brukarperspektivet har 

varit viktigt sedan de första tankarna kring uppsatsen påbörjades. Initialt var vår intention att 

intervjua enskilda brukare av socialtjänstens ekonomiska bistånd. Vi övergav dock den idén 

tidigt av två skäl. För det första skulle det bli svårt att hitta intervjupersoner på den relativt 

korta tidsperiod vi haft på oss för studien. För det andra insåg vi att de enskilda klienterna 

kanske inte skulle kunna resonera kring socialtjänstens sociala arbete då de eventuellt kan 

vara förstagångsklienter. Det finns inga brukarorganisationer i Sverige för brukare av 
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ekonomiskt bistånd. Därför har vi kontaktat brukarorganisationer som primärt arbetar med 

andra sociala problem men som också har erfarenhet av hembesök i samband med ekonomiskt 

bistånd. 

På myndighetssidan har vi valt att intervjua enhetschefer och inte socialsekreterare som gör 

hembesök. Detta för att vi tror att enhetschefer är mer insatta i hur hembesök som 

arbetsmetod har växt fram och för att det är dem som organiserar hur hembesöken ska gå till 

inom enheten.  

För att få tag i brukarorganisationer använde vi oss bland annat av snöbollsmetoden. 

Bryman (2008, s.434) menar att det är ett bekvämlighetsurval men för oss var det ett effektivt 

sätt att närma oss brukarperspektivet. Den lärare som vi träffade för att bli inspirerade till 

studien tipsade oss om en brukarorganisation med erfarenhet av hembesök. För att bredda 

brukarperspektivet kontaktade vi ett flertal brukar- och stödorganisationer men samtliga utom 

två avböjde då de sade sig sakna erfarenhet av det vi vill studera. Tre av de tillfrågade kunde 

visa på att de hade mycket erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Det resulterade i att vi 

genomförde intervjuer med två brukarorganisationer och en stödorganisation. 

Stödorganisationen uppskattar att 80-90 procent av de människor som organisationen är och 

har varit i kontakt med, inom dess socialjuridiska rådgivning, har erfarenheter av ekonomiskt 

bistånd. Organisationen uppskattar även att cirka tio procent av dessa människor har 

erfarenhet av hembesök då de varit aktuella för ekonomiskt bistånd (Linda, personlig 

kommunikation, 4 juli 2011). Stödorganisationens kunskap i frågan bygger på att de givit stöd 

till människor som är missnöjda med den behandling och eller de beslut de fått av 

socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd. 

Den ena brukarorganisationen som arbetar med missbruksfrågor menar att stora delar av 

organisationens medlemmar har eller har haft ekonomiskt bistånd. Detta som en följd av att 

dessa medlemmar är narkotikamissbrukare som i sin tur ofta innebär att egen försörjning inte 

är aktuell. Brukarorganisationens företrädare som vi intervjuar har haft ekonomiskt bistånd 

under 17 år och ser sig själv som en person med stora erfarenheter av hur socialtjänsten 

arbetar. Hon har också egna erfarenheter av metoden hembesök inom socialt arbete. Hon 

beskriver för oss att hon ständigt hör medlemmar berätta om hembesök och ekonomiskt 

bistånd, då hon dagligen möter medlemmarna i deras föreningslokal. Hon vet inte någon exakt 

siffra på mängden av dessa berättelser men menar att organisationen aldrig talar om sådant 

dem inte har någon erfarenhet av (Vera, personlig kommunikation, 20 juni 2011). 

Den andra brukarorganisationen, som också arbetar med missbruksfrågor, menar att 

samtliga av organisationens medlemmar som har eller har haft ett beroende av narkotika, 
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läkemedel och/eller alkohol har erfarenheter av ekonomiskt bistånd. Vår informant, som är 

ordförande i föreningen, beskriver att många av dessa medlemmar saknar bostad och har 

därför inga erfarenheter av hembesök. Samtidigt beskriver hon att i dagsläget finns ett tusental 

medlemmar som har direkt kontakt med socialtjänsten och får då också hembesök antingen 

med anledningen av att de har en tränings- eller försökslägenhet eller att de får ekonomiskt 

bistånd. Hennes erfarenheter bygger på de medlemmar som hon dagligen möter i 

verksamheten (Maria, personlig kommunikation, 22 juni 2011). 

Vi har eftersträvat en balans i det insamlade materialet mellan brukarorganisationerna och 

enhetscheferna. Därför har vi valt att intervjua lika många enhetschefer som 

brukarorganisationer. Valet av vilka enhetschefer vi kontaktade gjorde vi utifrån information 

vi skaffat oss om huruvida de använder sig av hembesök på enheten. Denscombe (2009, s.52) 

menar att det inom den kvalitativa forskningen inte finns några fasta regler för hur urval av 

intervjupersoner ska gå till. Han påpekar att de flesta intervjupersoner väljs ut just för att 

forskaren tror att de har något viktigt att bidra med till studien. Denna typ av icke 

slumpmässiga urval påverkar givetvis såväl validiteten och reliabiliteten liksom 

generaliserbarheten, vilket vi återkommer till senare. 

 

3.5.2 Intervjugenomförande 

Innan vi skapade våra intervjuguider sökte vi efter material från Stockholms stad och dess 

kranskommuner om hembesök i samband med nyansökan av ekonomiskt bistånd. Det visade 

sig att det inte var helt lätt då de kommuner och stadsdelar som använder sig av det inte är 

tydliga med det i sin information till medborgarna. Därför kom intervjuguiden till 

enhetscheferna att präglas av frågor om hur klienterna får vetskap om hembesöken samt om 

hur hembesöken går till. Till brukarorganisationerna utformade vi en annan guide som 

fokuserade mer på erfarenheter och förståelse av hembesök och socialt arbete.  

Det är viktigt att deltagaren känner sig bekväm i intervjusituationen. Våra informanter har 

därför själva valt tid och plats för intervjun. Således har samtliga intervjuer skett på deras 

egna kontor. Förutom Kvale & Brinkmanns (2009, s.180) kriterier för en framgångsrik 

intervju har vi tagit hänsyn, till det Bryman (2008, s.423) benämner balanserad intervju, det 

vill säga forskaren bör varken säga för mycket eller för lite, utan känna av situationen och 

skapa en avslappnad miljö där alla parter är aktiva. Vi har använt intervjuguiden mer som en 

komihåg lista, vilket resulterade i att intervjusituationen kom att likna ett vardagligt och öppet 

samtal. Intervjuerna avslutas med att intervjupersonen får ytterligare tillfälle att ta upp frågor 

som de ansåg att vi hade glömt. Vi ville att de intervjuade skulle känna sig fullt trygga med att 
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tycka och tänka fritt om hembesök. Därför har vi valt att avidentifiera dem. Med det menar vi 

att de är omnämnda med fingerade namn samt att det inte framgår på vilka föreningar och 

kommuner/stadsdelar de arbetar inom. Intervjuerna är inspelade på MP3. Trots att 

användandet av bandspelare under intervjusituationen kan medföra nervositet för 

intervjupersonerna, påpekar Bryman (2008, s.420) att forskaren ändå bör tillämpa detta för att 

fånga intervjupersonens egna ordalag, speciella fraser och uttryck. Detta är nödvändigt för 

den detaljerade analysen som krävs vid kvalitativ forskning. 

 

3.6 Bearbetning av material 

3.6.1 Transkribering och analys 

Samtliga intervjuer är transkriberade för att möjliggöra en analys. Vi har valt att inte 

transkribera alla ljud som suckar eller skratt. Vi har också valt att inte ta med upprepningar av 

ord och småord som inte har någon betydelse för sammanhanget. Ord som liksom, typ, bara 

och alltså har vi valt att stryka för att göra materialet mer lättarbetat. Ibland har vi ändrat i 

ordföljden för att göra materialet läsbart. Vi menar att detta förfaringssätt inte påverkar 

förståelsen av materialet, inte heller validiteten och reliabiliteten.  

När transkriberingarna var klara gick vi systematiskt igenom samtliga intervjuer och 

markerade de avsnitt som berörde vårt syfte. Utifrån våra frågeställningar har vi därefter hittat 

olika huvudteman, teman som vi i analysen och diskussionen kopplar till tidigare forskning 

och teori för att ytterligare kunna belysa resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.210-215). 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om huruvida de mätningar som gjorts är korrekt genomförda (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.263). Denscombes (2009, s.381) menar att det inom kvalitativ forskning 

inte finns något som är absolut korrekt. Han ser att den kvalitativa forskaren har en: ”tendens 

att vara mycket nära knutet till forskningsintrumentet” (Denscombes, 2009, s.381). Som 

intervjuare blir forskaren en integrerad del av datainsamlingen. Här har intervjuguiden varit 

oss till stor hjälp för att se till att samtliga intervjuade blir frågade om samma saker. Det 

innebär inte att svaren är lika stora i omfång. Det en informant svarat på ingående har en 

annan avhandlat kort. Vi har ställt olika följdfrågor beroende på svaren, gått djupare in på 

vissa ämnen och kanske färgat svaren med våra hummanden och nickanden. Vi tror dock inte 

att det har påverkat vårt resultat i någon större utsträckning. I vår studie har vi uppnått hög 

reliabilitet, eller pålitlighet genom att vara tydliga med metodval och analys samt att 

genomgående göra studien transparent, det vill säga att vi visar vilka beslut vi har fattat och 
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varför. Denscombes (a.a.) menar att det i kvalitativ forskning gör det möjligt att upprepa 

forskningen och komma fram till samma resultat. 

 

3.8 Validitet 

Validitet, som begrepp inom samhällsvetenskapen, innebär att man i en undersökning har 

mätt det man menade att man skulle mäta (Kvale & Brinkmann, 2009, s.264). Inom den 

kvalitativa forskningen är det dock svårt att visa att insamlade data är exakta och träffsäkra 

(Denscombes, 2009, s.380). En del kvalitativa forskare väljer därför att diskutera i termer av 

trovärdighet (a.a.). Vi menar att de organisationer vi har intervjuat har hög trovärdighet vad 

gäller erfarenheter av socialtjänsten och socialt arbete. De tre organisationerna har gjort 

uppskattningar i vilken utsträckning de möter medlemmar eller brukare med erfarenheter av 

ekonomiskt bistånd samt hembesök i samband med sökande av ekonomiskt bistånd och dessa 

uppskattningar tyder på att de har gedigna erfarenheter av ekonomiskt bistånd och hembesök.  

Vi är dock medvetna om att deras syn på hembesök är färgad av deras syn på 

socialtjänstens arbete i allmänhet. Hade vi intervjuat enskilda brukare hade de förmodligen 

kunnat ge oss en mer personlig erfarenhet av just hembesöket. Vi tror dock att den enskilde 

inte hade kunnat reflektera över socialt arbete på samma sätt som brukarorganisationerna och 

den frågan är viktigt för studiens syfte. Vi menar att den samlade kunskap och erfarenhet av 

ekonomiskt bistånd och hembesök som stödorganisationen och brukarorganisationerna 

besitter gör dem mycket trovärdiga i sina reflektioner över hembesök som en arbetsmetod i 

socialt arbete. 

För att ändå uppnå hög trovärdighet utformade vi två intervjuguider, en för 

brukarorganisationerna och en för enhetscheferna. Med dem var vår avsikt att säkra att vi 

ställde rätt frågor. Med rätt avser vi här frågor som hade en tydlig koppling till syftet samt var 

relevanta för den position intervjupersonen har i förhållande till hembesöket. Till 

brukarorganisationerna ställde vi frågor om vilken erfarenhet det finns i organisationen av 

hembesök och inte intervjupersonens personliga erfarenheter. Till enhetscheferna var frågorna 

riktade till personen i egenskap av att inneha en chefsposition. 

 

3.9 Generaliserbarhet  

Huruvida det är möjligt att generalisera kvalitativ forskning är något som diskuteras livligt 

inom forskningsvärlden. Kvantitativa forskare menar att det är en omöjlighet då det ofta inte 

finns tillräckligt med data för att göra resultaten generaliserbara (Bryman, 2008, s.369). 

Bryman (a.a.) menar att de personer som intervjuats i en kvalitativ undersökning inte är 
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representativa för en population. Han menar att resultaten av kvalitativ forskning ska 

generaliseras till teorier och inte till populationer. Kvale & Brinkmann (2009, s.280-281) 

diskuterar också frågan om generaliserbarhet är nödvändig. Han menar att behovet av att 

forskning ska vara generaliserbar bygger på ett antagande om att en viss vetenskap är giltig i 

alla sammanhang och i alla tider. Kvale & Brinkmann (a.a.) menar att i diskursiva och 

konstruktivistiska sammanhang är generaliserbarhet ej gångbart.  

Det finns dock andra kvalitativa forskare som är av helt andra åsikter. Bryman (2008, s.369) 

skriver om Williams som menar att kvalitativa forskare ofta skapar måttliga generaliseringar. 

Med det menar Williams att resultaten kan visa på att de olika aspekter som undersökningen 

visar kan ses som exempel på identifierbara drag. Williams anser också att kvalitativa 

forskare ofta jämför sina resultat med liknande forskning och att man därmed gör måttliga 

generaliseringar (a.a.). Denscombe (2009, s.382) menar att man måste förhålla sig till 

generaliserbarheten på ett annat sätt vid kvalitativ forskning än vid kvantitativ. Han håller inte 

med Kvale & Brinkmann om att generalisering inte är eftersträvansvärd (a.a.). Denscombe 

(a.a.) anser att generaliserbarheten ligger i att kunna se om fynden i forskningen skulle kunna 

överföras till andra jämförbara fall. Han väljer också att tala om överförbarhet i stället för 

generaliserbarhet. Vi instämmer i Brymans (2008, s.369) tankar om att våra informanter inte 

kan sägas representera en hel population men vi lutar oss mer åt Williams i Bryman (a.a.) och 

Denscombes synsätt vad gäller generaliserbarheten. Detta bli extra viktigt i vår studie då vi 

inte har valt ut våra intervjupersoner slumpmässigt utan från föreställningar om att de har 

något viktigt att bidra med till studien. Vi menar att våra resultat bör kunna jämföras med 

liknande forskning för att på så sätt kunna öka kunskapen om vår forskningsfråga.  

 

3.10 Metodologiska problem 

Det finns inga brukarorganisationer för människor som enbart är brukare av socialtjänstens 

ekonomiska bistånd. Om det hade funnits hade det varit en given källa till erfarenheter och 

förståelse av hembesök i samband med sökande av ekonomiskt bistånd. Vi har istället 

kontaktat brukarorganisationer vars primära arbete inte rör ekonomiskt bistånd utan andra 

dimensioner av att vara brukare av socialtjänsten. Vi är medvetna om att det har påverkat vår 

empiri. De två brukarorganisationer och den stödorganisation vi har intervjuat har andra 

erfarenheter av socialtjänsten som givetvis färgar deras syn på förståelsen av hembesök. Att vi 

valde dessa tre organisationer beror på dess trovärdighet och erfarenheter utifrån studiens 

syfte. Vi menar därför att den kunskap och de erfarenheter som dessa organisationer besitter 

är ytterst relevanta i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. 
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3.11 Etiska aspekter 

Vår uppsats ligger som en del i en högskoleutbildning som är på en grundläggande nivå vilket 

befriar den från att etikprövas enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Detta innebär ändå att vi under uppsatsen genomförande ständigt har reflekterat 

kring etiska överväganden då vi genomfört intervjuer med människor. I vår studie har vi varit 

noggranna med att se till att behandla informanterna på det sätt vi själva skulle vilja bli 

behandlade, då en intervjusituation kan upplevas som känslig. 

Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer som bland annat går att hitta i 

skriften Vad är god forskningssed. Där det bland annat går att hitta riktlinjer för hur 

hanteringen, informationen samt hur vi som författare kommer använda det insamlade 

materialet.  

I all hantering av material där namn och personuppgifter förekommer har vi angett fiktiva 

namn och om detta fick intervjupersonerna information. Personerna är alltså avidentifierade. 

Samtliga intervjuer spelades in på MP3-spelare med godkännande från informanterna. Dessa 

inspelningar har förvarats på ett sätt som varit oåtkomligt för obehöriga och dessa 

inspelningar kommer att raderas när uppsatsarbetet är färdigt.  

Vid kontakt med de personerna som vi ville intervjua ställde vi frågan om samtycke både 

via mail och vid intervjutillfället. Vi upplyste samtliga intervjupersoner om att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. Varje informant har fått klara kontaktuppgifter till oss 

författare, om det skulle vara något de vill tillägga eller om det finns allmänna funderingar 

kring studien. 

Vi har varit tydliga med att klargöra att uppsatsen ligger som en del i vår 

högskoleutbildning och vilka som kommer att ta del av den. Information gavs till samtliga 

personer att det insamlade materialet kommer att användas i vetenskapligt syfte och till 

forskningsändamål för att slutföra vår uppsats. 

Då våra informanter intervjuas i sin yrkesroll och inte pratar om personliga upplevelser ser 

vi inte att intervjuerna kan leda till någon skada för de själva, hade vi dock genomfört 

intervjuer med människor i en mer utsatt position, till exempel klienter eller brukare, hade vi 

behövt fundera än mer utifrån ett etiskt perspektiv. 

Samtliga intervjuade personer har tackat ja till att få ett exemplar av uppsatsen när den är 

färdig. 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Arbetet med ekonomiskt bistånd 

4.1.1 Ekonomiskt bistånd, ett nedvärderat arbetsområde 

Bengt Börjeson (2008, s.142) skriver att allmänheten tänker att socialtjänstens främsta uppgift 

är att bistå människor som inte kan försörja sig själva med hjälp och bistånd. Börjeson uppger 

en rad olika uppfattningar om vilka som ses som bidragstagare och på vilka grunder dessa 

människor vänt sig till socialtjänsten för att ansöka om bistånd. 

Börjeson menar att det finns stereotypa uppfattningar och att dessa är en slags verklighet 

som socialsekreterarna på enheter för ekonomiskt bistånd förhåller sig till. Föreställningar och 

allmänt tycke som till exempel att socialtjänsten hanterar skattebetalarnas pengar på ett 

bristfälligt sätt, att det slarvas i noggrannheten samt själva omsorgen av just dessa pengar. På 

motsatta sidan finner vi dem som tycker att socialtjänsten är alltför nitisk i sina bedömningar 

och misstänkliggör i onödan. Börjeson (a.a.) hävdar att arbeta med ekonomiskt bistånd har 

fått en lågstatusstämpel. 

Liksom Börjeson resonerar även Fred och Olsson (2002, s.34-39) kring att en av de mest 

centrala bitarna i människors liv är pengar och att arbeta med försörjningsstöd därför är en av 

de mest komplexa och svåraste uppgifter man kan ha som socialarbetare. Författarna ser att 

komplexitet och svårigheter finns i många andra problemområden inom det sociala arbetet 

men författarna hävdar att pengar rör och berör i princip alla människor på något sätt. Fred 

och Olsson (2002, s.8-9) fortsätter med att beskriva det Börjeson nämnt, det problematiska 

med att yrket inom ekonomiskt bistånd har låg status och vad det kan generera i för 

konsekvenser för klienter som möter dessa socialarbetare. Konsekvenserna skulle då kunna 

bli att man som socialarbetare nedvärderar sina klienter då man själv i sin yrkesroll blir 

nedvärderad av de fördomar som finns om detta område. Dessa fördomar eller föreställningar 

om arbetet inom ekonomiskt bistånd kan bland annat bestå av tankar att jobbet är det minst 

betydande, det enklaste och det som kräver minst kvalifikationer. Detta kan då leda till att 

klienten blir nedvärderad. Författarna ser att förklaringen till detta kan vara att man inte 

känner sig respekterad i sin yrkesroll, då kan det också vara svårt att respektera och ge stöd åt 

andra. 

Börjeson (2008, s.146) beskriver socialtjänstens arbete utifrån socialtjänstlagen och menar 

att socialtjänsten har flera delar i arbetet med bistånd att göra. Det handlar inte enbart om att 

göra bedömningar om behovet av ekonomiskt bistånd finns, samt storleken av det behovet. 

Socialarbetarna ska även bedöma innehållet i vad klienten berättar och försöka ta reda på 
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sanningshalten i det. Detta menar Börjeson (a.a.) är ett arbete som i mötet med klienten 

präglas av misstro.  

Fred och Olsson (2002, s.7-9) menar att de delar inom socialtjänsten som anses vara finare 

eller som kräver mer kvalifikationer är områden där relationer, förändring och behandling står 

i fokus, där yrkesrollen innebär att vara delaktig och medverka till att klienten börjar förändra 

sitt liv och sin situation. Exempel på detta kan då vara arbetet inom barn- och 

ungdomsenheterna inom socialtjänsten. Författarna vänder sig dock starkt emot detta då de 

hävdar att arbetet med ekonomiskt bistånd visst kräver en god relation mellan klient och 

hjälpare samt att förändringsarbetet ligger i att hitta andra vägar än bistånd som huvudsaklig 

inkomst.  

 

4.1.2 Skuld och skam i att inte kunna försörja sig själv 

Fred och Olsson (2002, s.17-18) ser att handlägga ekonomiskt bistånd uppfattas som ett jobb 

med enbart uppgifter som att göra beräkningar och bevilja eller att ge avslag ingår. I praktiken 

innefattar yrket dock betydligt mer. De anser att oavsett vem och av vilken avsikt någon ger 

pengar till någon annan som inte har några så är det alltid en barmhärtighetsgärning. De 

menar att makten ligger hos tjänstemannen som framför sig har en person som vill be om 

något. Författarna ser att skam och makt är två begrepp som finns närvarande i mötet mellan 

de båda. De menar att hantera ett sådant samtal eller möte utan att öka skammen är en 

konstart. Författarnas idé om hur man som socialarbetare kan försöka minska skammen och 

det maktövertag man har som myndighetsperson är att vara mindre formell samt att samtala 

om pengar som en del i klientens emotionella liv. De menar att inom behandling av 

emotionella och psykiska problem är det dominerande synsättet att inte blanda in pengar då 

det skulle störa. Men åter menar författarna att pengar är en central del av människors liv och 

än mer för människor som står utan pengar. Författarna nämner att vid deras möten med 

socialarbetare runt om i landet är känslor som att ens existens och ens överlevnad samt känsla 

av panik av att aldrig ha tillräckligt med pengar ofta förekommande i mötet med klienter. 

Utifrån det kan vi förstå att författarna anser att pengar har stor betydelse i människors liv 

samt vikten för socialarbetaren att samtala om pengar på ett inte så formellt vis. 

 

4.1.3 Legitimitet och reducerad livskänsla 

Erik Blennberger (1997) reflekterar i boken 11 röster om socialbidrag, om socialbidrag ur ett 

etiskt perspektiv. Citatet nedan beskriver det som vi har sett andra författare resonera kring, 
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det vill säga att arbetet med ekonomiskt bistånd är en viktig uppgift både ur myndigheternas 

perspektiv men även för den enskilde individen som har kontakt med samma myndighet.  

 
Socialbidragets handläggare är nyckelpersoner både för socialbidragets legitimitet och klienternas 
livskänsla. Slarv, godtycklighet, likgiltighet eller arrogans kränker klienten och sänker det sociala 
arbetets anseende. Varje gång en klient lämnar en socialbyrå med en reducerad livskänsla är det en 
motgång för det sociala arbetet (Blennberger, 1997, s.34). 

  

Blennberger (1997, s.32-34) menar att etiken har betydelse ur olika aspekter när det 

gäller frågan om ekonomiskt bistånd. Bland annat när det gäller de olika 

kontrollfunktionerna som man kan finna i handläggningen för ekonomiskt bistånd. 

Blennberger i samma bok ser att någon slags kontroll måste finnas när det gäller 

hanteringen av pengar men att den inte ska göra så att bemötandet, där tillit skapas, får 

stå i andra hand. 

 Salonen (1997, s.74-75) ser att ett rådande stigma som fortfarande lever kvar, sedan 

tiden då fattigvård existerade, hos många i synen på socialbidrag. Detta bland annat av 

att det är det yttersta skyddsnätet som ska falla in när alla andra försörjningsmöjligheter 

är tömda och att detta görs genom behovsprövning som i sig innehåller en syn som 

präglas av moral och attityder. 

 Anna Angelin (2009, s.109-110) belyser i sin avhandling upplevelsen av att inte ha 

tillräckligt med pengar som en av anledningarna till att känna konstant oro och att 

ständigt ha svårigheter med att klara sina utgifter. Hon menar i sin slutdiskussion att 

dessa känslor och faktiska situationer försvårar möjligheterna för att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

 

4.2 Klienten och socialarbetaren 

4.2.1 Ojämlika förhållanden 

Billquist (1999) beskriver i sin avhandling att det är ofta via telefon en människa kommer i 

kontakt med socialtjänsten. Att skam- och skuldkänslor i den första kontakten med 

myndigheten också kan prägla detta samtal beskrivs som vanligt. Hon menar att det i detta 

samtal finns en stor risk för att den sökande upplever sig marginaliserad och sedd som bara 

ytterligare ett ärende för myndigheterna. 

 Även Skau (2007, s.56-57) resonerar, i sin bok Mellan makt och hjälp, om begreppen 

makt, skuld och skam som hon ser ligger i den obalans som finns mellan hjälpare och klient. 

Hjälparen har oftast valt sitt yrke utifrån intresse eller utbildning, och Skau (a.a.) menar att det 

är ett fritt val. Klienten har i sin situation en annan ingång och många gånger är det en helt ny 
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situation för individen. Att plötsligt vara klient innebär enligt Skau (a.a.) att lära in i den nya 

rollen. Då hjälparen genomfört liknande möten tidigare har hjälparen redan lärt in sin roll, 

ofta då tvärtemot vad klienten gjort. Obalansen här är då bland annat att makten ligger hos 

hjälparen både utifrån sin roll som professionell men även utifrån den kunskap som hjälparen 

sitter på när det gäller de olika reglerna som gäller vid just detta kontor, till exempel 

handläggning, tjänsteutövning och hur förhållandet klient och hjälpare regleras (a.a.). När det 

gäller den fysiska miljön har hjälparen övertag då det är dennes hemmaplan, som hjälparen 

väl känner till. Klienten kommer då i sin tur att möta hjälparen på bortaplan. Det Skau (a.a.) 

menar kan häva obalansen är om hjälparen går utanför sin professionella ram som styrs av 

sammanhangets struktur. 

Salonen (1998, s.45-48) diskuterar klient som begrepp i antologin Vardagsbegrepp om 

socialt arbete, där han menar att en klient alltid befinner sig i en beroendeställning till någon 

slags samhällig institution, som den enskilde inte styr över. I dessa sammanhang kan klienten 

ses som underordnad myndigheters godtycke. Salonen menar att en klient antingen är eller 

kommer att bli beroende av hjälp. Salonen beskriver klientrollen som att den saknar möjlighet 

till att påverka sin situation och än mer de tjänster som står till buds. Han menar också att en 

klient i värsta fall kan försöka få en annan socialsekreterare eller liknande om missnöje finns. 

Men att byta socialkontor med hänvisning till att man som individ inte är nöjd med det 

bemötande man fått finns inte som alternativ. En annan aspekt Salonen (a.a.) tar upp i boken 

är att en klient måste göra sin överklagan till den person som tidigare fattat det, antagligen, 

negativa beslutet. Salonen anser då att klientens enda handlingsalternativ är att anpassa sig. 

Han menar att det finns olika sorters vägar till att anpassa sig som klient. Till exempel att som 

klient lära sig vad som krävs att sägas för att beslut ska gå i rätt riktning. Klientrollen kan då 

vara av ytligt slag som kan hanteras av individen och på så sätt bli ett så kallat klientproffs. En 

annan del i anpassningen kan vara att individen identifierar sig med klientrollen och blir då 

som individ en klient. När en klient ansöker om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten sker 

direkt en påtvingad underkastelse då klienten måste följa de regler som gäller. Salonen menar 

att i denna situation finns få möjligheter till inflytande. Situationen innebär för klienten ett 

beroendeskap och att han eller hon utsätter sig för prövning och kontroll, något som klienten 

inte kan göra något åt. 
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4.3 Hembesök 

4.3.1 Dolda konflikter 

I vårt sökande efter relevant material om hembesök inom ramen av ekonomiskt bistånd fann 

vi inte mycket skrivet. Vi har då valt att beskriva hembesök som arbetssätt men då sett utifrån 

ett generellt perspektiv. 

Skau (2007, s.65) beskriver hembesöket utifrån hjälparens och klientens perspektiv. 

Författaren menar att ett hembesök kan ses som att det offentliga tränger in i det privata, där 

det offentliga är hjälparen och det privata är klientens hem. Hon fortsätter med att beskriva att 

hembesöket är för klienten ett möte på sitt territorium men helt utifrån hjälparens 

förutsättningar. Enligt Skau (a.a.) innebär hembesöket en tvetydig situation där det ofta 

föreligger dolda konflikter som dock inte kommer fram i möten mellan hjälpare och klient. 

Hon menar att detta kanske beror på att hjälparen har genomfört liknande hembesök tidigare 

och nu inte ser det motsägelsefulla i hembesökssituationen eller att hjälparen känner sig 

osäker i situationen. Hon beskriver hur hjälpares känslor avtrubbas i takt med sin 

professionalisering. Hon menar att en nyutbildad hjälpare låter sig beröras av hembesökets 

olika dolda känslor och konflikter men att detta senare avtar. Ett citat i samma bok beskriver 

denna avtrubbning: ”Vanans makt grumlar den klara blicken och bara i situationer då något 

särskilt dramatiskt inträffar dras slöjan bort” (Skau, 2007, s.65). 

 

4.3.2 Onaturliga möten 

Skau (2007, s.65-66) beskriver utifrån hennes erfarenhet att många socialarbetare underskattar 

innebörden av att göra ett hembesök hos en klient, att innebörden är kantad av konflikter som 

kan leda till att socialarbetaren feltolkar en klients reaktion i viktiga avseenden. Hon återger 

ett exempel hon varit med om när en förälder får hembesök och att föräldern då uppträtt 

märkligt ur socialarbetarnas perspektiv. Mamman som det var i det här fallet ägnade mer tid 

åt att servera kaffe till socialarbetarna som genomförde hembesöket än på ett av sina barn som 

gjort sig illa. Senare, när författaren bekantat sig mer med familjen framkom det att mamman 

varit skräckslagen just inför detta hembesök. Detta ledde då till att hennes tankar helt var 

fokuserade på att klara av besöket på bästa sätt och visa upp ett fint hem så att det inte skulle 

finnas något att klanka ner på. Skau (a.a.) menar att mamman handlade som hon annars inte 

brukar göra på grund av att alla tankar kretsade på att överheten var på hembesök. 

Sammanfattningsvis menar Skau (2007, s.66-67) att sådana här situationer kan inträffa när 

den professionelle inte är medveten om den egna yrkesrollens maktaspekt. Maktaspekten i 
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denna situation visar på svårigheten att för både klient och professionell att agera naturligt i en 

onaturlig situation som hembesök faktiskt är. 

 

4.3.3 Hemmets betydelse 

Lars-Eric Jönsson (2003) har skrivit en artikel som utgår från en studie där syftet är att 

undersöka hur hemmet, det i så många fall problematiska, betraktades och användes i de 

personundersökningar som genomfördes. Han fokuserar på vad hemmet har för betydelse i 

kontakt med bland annat socialtjänsten. För den här uppsatsens syfte ser vi några intressanta 

aspekter i hans artikel. Speciellt om vi ser till två av hans frågeställningar som handlar om hur 

hembesöket och de observationer som gjorts kan kopplas till individen samt vad hemmet och 

individen har för relation. Jönsson (a.a.) beskriver flera fall där hembesök varit en del i en 

personutredning eller liknande. Perioden som hans studie utgår från är 1940-talet fram till 

tidigt 1970-tal och materialet är hämtat ur olika nämndarkiv.  

Under de första årtiondena som hans studie utgår från är bostadsfrågan och då specifikt 

trångboddhet en het socialpolitisk fråga, under dessa årtionden var hembesöken på något sätt 

kopplat till bostaden i sig. Självfallet också tillsammans med annan problematik inom det 

sociala området, då dessa problem ofta knöts till individens bostadsstandard. Ett 

problemområde som författaren beskriver är när barn är inblandade på något sätt. Han lyfter 

ett exempel som under den studerade tiden uppfattades som ett problem, detta var de 

utomäktenskapliga födda barnen som ansetts vara socialt utsatta. Jönsson (2003) skriver att 

när mamman kommit hem med sitt nyfödda barn genomförs i snar anslutning ett hembesök då 

barnet uppfattas som att vara socialt utsatt. Han menar att detta var ett sätt från samhällets sida 

att kontrollera detta, och det via hembesök. I detta exempel fanns ingen annan anledning till 

att genomföra hembesök än att just barnet var född utom äktenskapet. Författaren fortsätter att 

beskriva en rad olika utredningar där hembesök varit en del i utredningen om individen och 

det framgår tydligt att moral och egna värderingar från myndighetspersonen blir centrala i 

dokumentationen som då innefattar den utredde individen. I hans beskrivningar framgår det 

att man från myndighetens sida försöker söka efter individens sanning och detta då i hemmet. 

Han påpekar i sin diskussion på att hemmet under dessa årtionden inte var någon privat sfär 

utan skapades till ett rum för det offentliga där kunskap om individen skulle fås. Hemmet i 

Jönssons (2003) artikel framstår som en plats för det offentliga där maktutövning pågår som 

en del i att hämta in kunskap, en kunskap som också kan leda till att ett visst beslut fattas. 
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5 Analytisk ansats 

Studiens syfte handlar om att beskriva och analysera hur några enhetschefer inom ekonomiskt 

bistånd och hur några brukarorganisationer ser på användningen av hembesök vid ansökan av 

ekonomiskt bistånd. Vi har valt att med Greta Marie Skaus (2007, s.71-77) modeller av 

relationen mellan makt och hjälp samt relationen mellan systemnivå/personnivå och 

hierarkisk orientering/jämlikhetsorientering analysera våra resultat. Skaus modeller fungerar 

på så väl en systemteoretisk nivå som på individnivå. Systemteorin visar också att samspelet 

mellan individ och system är viktigt då de simultant påverkar varandra eftersom människan är 

en del av samhället (Payne, 2008, s.211-214). Skau (2007, s.71-77) exemplifierar sina 

modeller med frågor som till stor del handlar om missbruksproblematik. Vi menar att 

modellerna även fungerar utifrån studiens syfte där hembesök och ekonomiskt bistånd är i 

fokus. Obalansen mellan klient och hjälpare är något som tydligt präglar relationerna inom 

ekonomiskt bistånd.  

Sociologen och forskaren Greta Marie Skau (2007, s.35-37) utgår från Max Webers 

definition av begreppet makt, som: ”möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, 

även i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på” (Skau, 2007, s.36). 

Maktaspekten finns alltid närvarande oavsett situation mellan klient och hjälpare, Skau visar 

detta och menar samtidigt att makten döljs och blir på så vis osynlig. Det som synliggörs hos 

makten är dess hjälpaspekt samtidigt som maktaspekten ligger dold. Makt som begrepp är 

relevant i mötet människor emellan. Makten är närvarande oavsett om den utövas eller inte. I 

mötet mellan klient och hjälpare finns makten med som en möjlighet som oftast blir till 

hjälpapparatens fördel . Skau (2007, 35-37) skriver att makt och hjälp är behövligt, till 

exempel inom socialt arbete, och menar att makt inte är detsamma som en motsats i 

förhållande till hjälpen. Hon menar att makt finns inom alla sorter av professioner.  

I ett obalanserat maktförhållande hamnar de olika parterna i en konflikt. Skau (2007, s.37-

38) hänvisar till att myndigheter tar hjälp av lagar, regler och normer för att rättfärdiga sin 

makt. Det kan leda till att myndigheten gör allvarliga intrång i en individs liv, till exempel 

genom att med makten som verktyg genomföra ett hembesök där offentligheten tränger in i 

det privata. Myndigheterna har lagstiftningen till sin fördel samt tillgång till dokument, 

journaler och medarbetares kunskap. Det ger myndigheten eller hjälparen en överordnad 

position i mötet med klienten. Vilket i sin tur leder till att obalansen i relationen finns där 

innan mötet dem emellan (a.a.). 
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Skaus (2007, s.71-77) två olika modeller kommer nedan att beskrivas kortfattat samt 

illustreras för att enklare förklara innebörden i respektive modell. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan är ett av Skau (2007, s.71-73) skapat koordinatsystem som kan ses som en av 

hennes modeller som kan användas i att jämföra olika delar av till exempel socialtjänsten med 

fokus på deras relativa tyngd på makt respektive hjälp. Hon menar att koordinatsystemet går 

att använda dels på strukturell nivå, alltså hur ett land utformar sin socialpolitik, men också 

hur en hjälpare placerar sig beroende på deras personliga tonvikt på makt- respektive 

hjälpaspekten. I modellen finns fyra olika typer av relationer mellan klient och hjälpare 

presenterade, som vi kommer att använda oss av i analysen av vår insamlade empiri. Nedan 

följer förklaringar till de olika typer av hjälpare som finns i ovan modell. 

 Mycket makt och lite hjälp utmärks av obalans mellan de båda aspekterna. Mycket hjälp 

och mycket makt utmärks av att det råder balans på hög nivå mellan de båda aspekterna. Lite 

hjälp och lite makt utmärks av att det råder balans mellan de båda aspekterna men på en låg 

nivå. Mycket hjälp och lite makt utmärks av att maktaspekten kan ligga nära nollpunkten men 

finns ändå alltid närvarande. 

                 A 
mycket makt/lite hjälp 
 

             C 
lite hjälp/lite makt 
 

                    B 
mycket makt/mycket hjälp  
 

                 D 
mycket hjälp/lite makt 

Makt 

Hjälp 

Figur 1 
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                    (P) 

 

 

Den andra modellen (figur 2) som Skau (2007, s.73-77) har skapat är relationen mellan 

systemnivå och personnivå i förhållande till jämlikhetsorientering och hierarkisk orientering. 

Dessa bildar fyra olika rum där olika relationer mellan hjälpare och klient går att placera samt 

att man kan para ihop detta med fyra olika huvudtyper av professionsutövare.  

Det Skau (a.a.) menar med systemnivå är att den omfattar hjälpapparaten som helhet, det 

vill säga dess normer och regler, värdegrunder, maktmedel, ekonomiska resurser, formella 

kompetens, roller och så vidare. Med personnivå menar Skau (a.a.) den samlade mänskliga 

kompetens som hjälparen kan använda sig av i möten och relationer med klienter. 

I denna modell hittar vi alltså olika rum som är utformade utifrån vilken sorts system de 

innefattar samt att man kan sätta in hjälparen med dess personliga egenskaper som 

professionsutövare. Nedan följer förklaringar till de olika relationer mellan hjälpare och klient 

som finns i ovan modell samt de fyra olika huvudtyper av professionsutövare. 

              Oasen 
”Den räddande ängeln” 

Hierarkisk orientering 

        Växthuset 
”Den goda hjälparen” 

Jämlikhetsorientering 

Tvångskammaren 
    ”Torteraren” 

      Mörkrummet 
”Maktmissbrukaren” 

(S) (S) 

Figur 2 
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Oasen kännetecknas av bristande överensstämmelse mellan system- och personnivå. Här 

hittar vi en jämlikhetsorienterad hjälpare i en hierarkiskt orienterat system. Skau menar att 

ytterligheten i denna dimension är att hjälparen kallas för den räddande ängeln.  

Växthuset kännetecknas av att den står för ett ideal av välfärdsstaten. Mellan klient och 

hjälpare råder ett förhållande som präglas av respekt och tillit, hjälparen kan i detta rum ses 

som den gode hjälparen.  

Tvångskammaren innehåller ett dominerande perspektiv av kontroll och makt. Här ligger 

aspekterna för person och system på samma nivå, det vill säga på en förtryckande nivå. 

Mörkrummet präglas av en motsättning mellan systemet som har tendenser till att söka 

jämlikhet men där hjälparen framhäver makt- och kontrollaspekten i mötet med klienter. Här 

kan hjälparen i sin ytterlighet ses som maktmissbrukaren.  

 

6 Resultatredovisning 

6.1 Beskrivning av informanterna 

Maria arbetar för en brukarorganisation som främst arbetar med missbruksfrågor. 

Organisationen startade i slutet av 60-talet och Maria har arbetat där i ca 10 år.  

Linda arbetar sedan något år tillbaka på en organisation som ger socialjuridisk rådgivning 

till personer som söker deras hjälp. Linda är socionom. 

Vera arbetar på en brukarorganisation som organiserar brukare av narkotika. Hon är själv 

före detta missbrukare och har lång erfarenhet av socialtjänsten. 

Eva är enhetschef på ekonomiskt bistånd i en kranskommun till Stockholm. Hon är socionom 

i grunden och har arbetat som chef på enheten i ett par år. I kommunen bor ca 65000 personer 

och har borgerligt styre. 

Gerd är gruppledare på enheten för ekonomiskt bistånd i en Stockholmsstadsdel. Hon är 

socionom. Stadsdelen präglas av miljonprogramsområden och hög in- och utflyttning. 

Kommunen har borgerligt styre. 

Tina är enhetschef på ekonomiskt bistånd i en kranskommun till Stockholm. Hon är 

socionom och har varit chef på enheten i ett par år. I kommunen bor ca 65000 personer och 

har borgerligt styre. 

 

6.2 Hembesök i praktiken 

6.2.1 Enhetschefernas tankar om syftet med hembesök 
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Eva säger att det finns olika syften med hembesök. Ett är att hjälpa den sökande med att svara 

på frågor och fylla i ansökan. Ett annat är att kontrollera att boendet stämmer överrens med de 

uppgifter den sökande har lämnat. Senare under intervjun formulerar också Eva detta syfte: 

”Sen när det gäller barnperspektivet är det jättebra också då när vi kommer hem och ser på 

plats hur familjen har det, hur barnen har det, man kan se, observera, mycket mer…” 

Gerd beskriver att syftet med hembesök är att utreda vistelsebegreppet. På hennes enhet 

vill man utreda om sökande bor i stadsdelen och för att konfirmera det gör de ett hembesök. 

Gerd säger: ”För oss är det jättebra, dels för att vi ser att folk bor på sitt ställe och med hur 

många de bor men också hur det ser ut hemma hos folk, många har ju haft extremt dålig 

boendestandard om man får säga så”. Gerd menar dock att de på socialtjänsten inte har 

någon möjlighet att göra någonting åt boendefrågan. Hon ser det som en storstadsproblematik 

och ett resultat av att människor får bosätta sig vart de vill. JO’s uttalande om hembesök är 

något som även Gerd pratar om. Hon tydliggör att det inte handlar om någon husrannsakan 

utan att syftet är att: ”kunna fastställa människors situation. Och jag tycker det är jätte viktigt 

att få en beskrivning hur människor har det i sitt liv och hur de bor”. 

Tina resonerar kring att ett syfte med hembesöken är att ta ansvar för skattemedlen och att 

ge de som behöver ekonomiskt bistånd legitimitet. Hon menar att de inte ska behöva känna 

sig sneglade på eller ifrågasatta och uttrycker: ”jag tycker fortfarande att det finns en klar 

vinst med att få bort de som faktiskt inte har här att göra i ett så tidigt skede som möjligt för 

det gynnar varken dem som kommer hit och uppgett falska uppgifter så att säga eller de som 

verkligen behöver vår hjälp”. 

 

6.2.2 Hur hembesöken infördes inom chefernas enheter 

Eva är osäker på hur det hela började i hennes kommun, för när hon kom dit var det redan en 

arbetsmetod. Hon tror att det hade att göra med att arbetsbelastningen var stor för de 

socialsekreterare som arbetade med ekonomiskt bistånd och att det var svårt för dem att hinna 

göra hembesök. Därför skapades två tjänster specifikt för detta. 

I Gerds stadsdel följer man stadens riktlinjer och det är dem som gör att man nu, som Gerd 

uttrycker det: ”… hembesök på ett mer systematiskt sätt”.  

På Tinas enhet infördes det när hon blev chef för att hon hade positiva erfarenheter av 

hembesök från den kommunen där hon arbetade tidigare. Tina beskriver det som att det är 

bättre att ta reda på att den sökandes uppgifter stämmer på ett tidigt stadium. Eller att som hon 

uttrycker: ”någon faktiskt har en fullständig misär hemma och tänk om vi hade gjort det där 

hembesöket så hade det ju undvikit att det blivit så här illa”. Samtidigt som enheten 
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diskuterade detta och personalen var kluven kom det ett politiskt beslut om att de skulle börja 

arbeta med hembesök vid nyansökningar av ekonomiskt bistånd. 

 

6.2.3 På vilka grunder hembesöken genomförs på chefernas enheter 

Eva är noga med att poängtera att hembesöken inte genomförs rutinmässigt, utan att de följer 

JO’s riktlinjer. Hon säger att de på hennes enhet gör hembesök hos dem som det finns ett 

syfte med att göra hembesök hos. Eller, som hon uttrycker det, om det finns oklarheter i 

boendefrågan gällande hur stor lägenheten är eller hur många som bor där. 

 Gerd berättar att de gör hembesök enligt stadens riktlinjer, det vill säga till dem som inte 

har ett eget förstahandskontrakt eller ett av hyresvärden godkänt andrahandskontrakt. I hennes 

stadsdel har hälften av dem som söker ekonomiskt bistånd inget eget kontrakt utan bor i andra 

hand eller inneboende. Gerd säger också att det görs en individuell prövning vid varje ärende 

och att JO har uttalat sig om att det är så det ska gå till. Ändå menar Gerd att det är svårt att 

neka att en person bor på den adressen där den är skriven. 

 

6.2.4 Information till de sökande från de olika chefernas enheter 

Eva berättar att de informerar tre gånger om hembesök. Först när en sökande ringer till 

socialtjänsten och sedan skickar de hem ett brev med tider och tidsbokning. Oanmälda 

hembesök görs också. Men Eva säger att det inte förekommer så ofta, till exempel om 

personen aldrig är hemma vi avtalad tid för hembesök, då kan det finnas en anledning till att 

göra ett oanmält hembesök. Eva menar att de är tydliga med varför hembesök genomförs och 

säger att allt dokumenteras noggrant.   

På Gerds enhet upplyser man de sökande via telefon att det kan bli tal om hembesök. Sedan 

när de träffar personen berättar de igen att de gör hembesök och att dessa görs på fredagar 

mellan klockan ett och fyra på eftermiddagen. Spontana hembesök görs endast om som Gerd 

själv uttrycker: ”… man misstänker något i hästväg som man kan ifrågasätta”. På Gerds 

enhet genomförs hembesöken på rullande schema, det vill säga att samtliga handläggare gör 

hembesök enligt schemat. 

När man ringer till socialtjänsten i Tinas kommun för att ansöka om ekonomiskt bistånd så 

blir man upplyst om att de gärna skulle vilja göra ett hembesök men att det naturligtvis är 

frivilligt.  Här är det två specifika socialsekreterare som har till uppgift att genomföra 

hembesök . Tinas enhet genomför planerade hembesök men också oanmälda om det finns 

starka skäl. 
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6.2.5 Vad socialtjänsten undersöker under hembesöket 

Eva beskriver hur det kan gå till och vad man undersöker:  

Ja allting, till exempel om det är en man som säger sig bo där, då tittar vi efter och ser om det 
ser ut som att det är en man som bor där men finns inte en pryl som är manlig, att det bara är 
kvinnliga artiklar där. Det kan visa sig att personen inte hittar de grejer som personen säger att 
den har i lägenheten, inte hittar sina kläder i garderoben till exempel.  

 

Eva tycker, som nämnts ovan, att det också är bra för att man kan upptäcka om barn far illa: 

Ja, säg om det är väldigt stökigt, om det är en person som bor i misär, ibland framkommer det 
tyvärr, då blir vi misstänksamma och om det är ständiga hyresförseningar, personen har inte 
pengar i slutet av månaden det finns inte pengar till mat. Så hembesöket ger mycket. Om det 
är barn och ungdom inblandade så informerar vi våra arbetskamrater att vi finner viss oro.  

 

Är det ett som Eva kallar vanligt hembesök så tittar man efter storleken på lägenheten och hur 

många som bor där. 

Gerd säger att de tittar efter om personen bor där. Den sökande får visa sitt rum och vart 

den sover. Gerd vill också att personens namn ska finnas på dörren så att de kan nå fram med 

sina utskick. I Gerds stadsdel är bostadsbristen ett stort problem och det leder till att många är 

trångbodda därför finns det en poäng i att se hur många som bor i en lägenhet. Gerd beskriver 

ett scenario: ”… det kan ju också vara så att man bor tio personer i en lägenhet. Och ska då 

alla tio ge 3000 kr till hyresvärden då blir det rätt mycket pengar också, så det finns ju den 

aspekten också”. Gerd tänker att man kan komma åt detta genom att hyran man begär avslås 

med hänvisning till att den inte kan vara skälig för om grundhyran är till exempel 5000 kr och 

hyran för ett rum är 6000 kr eller att det bor tio personer i en lägenhet och då kan man anta att 

man inte har ett eget rum. 

Gerd säger att detta kan få en del konsekvenser för den sökande och att så kan det naturligtvis 

vara, men att då får man hitta den lösningen då. En annan konsekvens som Gerd pratar om är 

att man, ibland, på grund av trångboddhet inte får sova som man behöver och det kan i sin tur 

påverka att man inte orkar vara på jobbtorg och söka jobb på dagarna. Gerd tycker därför att 

det är bra att handläggarna får den inblicken i en klients liv för det är något de kan behöva ta 

hänsyn till i utredningen. 

Tina berättar att hembesökarna blir visade runt i lägenheten och att man då ser om alla som 

sägs bo där har sängar och uttrycker att: ”om barnen har sängar, om det är väldigt skitigt 

eller om alltså hur det ser ut på något sätt”. Hon säger också att det ibland händer att något 

rum är låst och då frågar man om det och sen är det inte så mycket mer menar hon. Om de gör 

hembesök i ett hem där till exempel barnen inte har sängar då säger Tina att de upplyser 

familjen om att de kan söka extra bistånd för det. 
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6.2.6 Enhetschefernas tankar om den sökande nekar hembesök 

Eva säger att om en klient inte vill ha hembesök så försöker de hitta andra lösningar, om det 

går. Om det inte går, om utredningen inte går att göra klart utan hembesök då blir ansökan 

avslagen. Gerd beskriver ett liknande scenario:  

 
Vill du inte så kan det påverka resultatet av utredningen. Att det kanske blir ett avslag men det 
är ju som allting annat, vill man inte lämna in sin deklaration till exempel. Så då gör man en 
bedömning om det behövs göras ett hembesök och vi inte får göra det, ja då kan det vara ett 
skäl till ett avslag.  

 

Gerd berättar att det ibland är så att förstahandsinnehavaren säger nej till att den som hyr in 

sig ska få hembesök och då har socialtjänsten ingen rätt att göra det. I sådana situationer görs 

andra kontroller enligt Gerd. 

Tina menar att ett nekande till hembesök inte får ligga till grund för ett avslag av ansökan 

enligt det nya JO-utlåtandet. Därför säger hon att om man inte vill få hembesök så har man 

rätt att avstå. Det är bara i särskilda fall som ett nekande kan få konsekvenser. Om 

socialsekreteraren anser att det är något som inte stämmer då insisterar de på att få göra 

hembesök. 

 

6.2.7 Enhetschefernas uppfattning om hur klienter förstår hembesöken 

Eva trodde, när de började med hembesök, att det inte skulle uppskattas av klienterna men 

hon menar att så blev det inte. Eva säger tvärtom att hembesöken uppskattas av många. Hon 

tror att en del uppskattar att träffa socialtjänsten på hemmaplan i stället för att behöva gå till 

socialkontoret. Eva tror inte heller att klienterna tycker att det är ett problem att det blir fler 

socialsekreterare inblandade. För på hennes enhet är det två personer som arbetar med 

hembesök som går hem till de sökande och alltså inte den handläggare som den sökande 

sedan kommer att träffa. Eva beskriver det så här: ”Vi har olika roller också. Handläggaren 

står som hjälpare, ta hand om personen, hjälpa vidare till annan försörjning och 

hembesöksgruppen gör hembesök och när det inte stämmer är det de som får stå för det de 

har observerat.”  

Eva tror att klienterna inte klagar på att det är många inblandade dels för att de uppskattar 

att få träffa någon men också för att socialtjänsten är tydliga i informationen till de sökande 

om hur det hela kommer att förfaras. Eva tolkar också det som att de som inte gillar hembesök 

som att folk i regel inte tycker om något nytt. Eva tror att det är viktigt på vilket sätt man 

framför att man vill göra hembesök. Hon menar att man kan göra det på ett sätt så att det inte 

blir kränkande eller laddat för den som ska få hembesök. Eva tror att det kan uppfattas som 



 33 

mer positivt om man framställer önskan om att få göra hembesök som ett erbjudande för den 

sökande. 

Gerd tror att det kan vara så att klienten kan bli kränkt av hembesök men att olika 

människor blir kränkta av olika saker. Hon jämför det med att hon kan bli kränkt av att bli 

ombedd att visa färdbevis när hon åker kollektivt. Att känslan av att någon tror att man fuskar 

inte är bekväm. 

Tina säger att de betonar frivilligheten i hembesöken och att det bara är någon enstaka 

sökande som sagt nej. Hon berättar: ”de flesta som jag uppfattar det tycker ändå att det är 

rätt så okej att träffa någon å hemmaplan för man får visa vem man är på ett annat sätt”. 

 

6.2.8 Enhetschefernas syn på det positiva med hembesök 

Eva tycker att det är viktigt att de som arbetar med att göra hembesök tycker att det är kul att 

träffa människor i deras hemmiljö. Hon menar att de två som är hembesökare på hennes enhet 

har varit med och skapat mycket positiva möten hemma hos folk och att de sökande har fått 

mycket mera hjälp och svar på frågor. Hon säger: ”Som socialarbetare måste jag hela tiden 

tänka vad kan jag göra för den här personen att det blir rätt och att personen får hjälp i 

detta.” Eva tycker också att det är mindre känsligt att motivera ett hembesök som en del av en 

nyutredning än att längre in i processen misstänka på att något inte stämmer. Hon tycker att de 

fallen kan bli väldigt känsliga. Eva menar att det är positivt för alla medborgare att hembesök 

görs för att klargöra om man är berättigad till ekonomiskt bistånd. Hon funderar dock över 

dem som inte vill ha hembesök i sitt hem ser att det kan vara svårt för dem. Hon tror ända att 

det genom ett bra möte och en bra relation mellan socialarbetarna och klienten går att lösa det. 

Tina berättar om att de på hennes enhet tillsatte en fokusgrupp av brukare för att få deras 

synpunkter på bemötande och service. Av 60 tillfrågade deltog nio personer och två av dem 

uttryckte att det var positivt med hembesök och menade att då blir man sedd i sin egen 

situation. 

 

6.2.9 Hur brukar- och stödorganisationerna förstår hembesöken 

Vi frågar Maria som arbetar på en brukarorganisation hur brukarna ser på att det är två 

personer samtidigt som kommer hem till en i ens hem. Maria tänker att det handlar om 

säkerhet och resonerar så här: 

 

man får inte vara ensam med klienten, men man ger ju ett budskap med det att man uppfattar 

den här personen som farlig. Och man kan ju bli farlig för mindre faktiskt. Betraktas man som 
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farlig kan man ju faktiskt bli ganska farlig. Det samma gäller väl när man kommer två 

personer, det ä nån sorts maktdemonstration, den som blir besökt vet ju att det här är en 

säkerhetsåtgärd, de får inte gå själva för att jag är farlig. Då är det ett system som ser ut så och 

Kalle eller Stina behöver inte uppfatta mig som farlig men det underförstådda budskapet finns 

ju kvar. Sen kan man förstås vända på det, det är också ett skydd för Stina att inte en ensam 

manlig socialsekreterare kommer hem så, så det inte ska kunna hända oegentligheter, saker 

som inte är okej. Det finns alltid en framsida och baksida.  

 

Linda på stödorganisationen berättar om en man hon haft kontakt med där socialtjänsten 

gjorde ett oanmält hembesök: 

 
De kom åtta på morgonen till den här familjen och bara ringde på och frågade inte om de fick 
komma in i lägenheten. Två manliga socialsekreterare varav en var enhetschef och så gick de 
bara in i lägenheten och den här mannen sa att ni får inte komma in för hela min familj ligger 
och sover och de bara jaja men då kan ni ju se er om i stjärnorna efter bidrag. Vi har rätt att 
komma in här så ni vet. Och stövlade in och öppnade skåp och började ifrågasätta om de 
bodde där, gick in i badrummet och så här bara vart har ni tandborstarna, jamen de har vi i 
köket. Varför då och här är det bara tre tandborstar och ni är ju fyra i familjen, riktigt såhär 
ifrågasatte allt och betedde sig väldigt kränkande. Och hans fru låg och sov inne i sovrummet 
och så berättade han för mig att de ville gå in där men han sa att min fru ligger och sover där 
naken. Han stoppade dem men de försökte ta bort honom flytta på honom vi ska se alla 
rummen annars kan ni inte få bistånd så där men han lyckades stoppa dem och tillslut sa han 
att ni får gå, ni får inte vara kvar här och då gjorde de väl det men han var liksom helt knäckt 
kom hit och grät och han kände sig så kränkt i sitt eget hem. 

  

Ett annat fall som Lindas organisation har arbetat med är en kvinna som under en tid har mått 

psykiskt dåligt. Hon skulle få hembesök och väntade på att socialtjänsten skulle höra av sig 

för att boka tid. Men det gjorde de inte utan i stället kom de oanmälda. Kvinnan visste inte 

vilka det var som ringde på dörren och på grund av att hon mådde dåligt vågade hon inte 

öppna. Hembesökarna drog i hennes brevinkast och kvinnan blev mycket rädd. Hon 

kontaktade sin ordinarie handläggare då hon misstänkte att det kanske var hembesökarna som 

varit där. Nästa gång de kom satt kvinnan på toaletten för hon hade magbesvär och det ledde 

till att hon fick avslag på sin ansökan igen. Tillslut gjorde hennes ordinarie handläggare 

hembesök och efter det kunde kvinnan beviljas bistånd. Linda ser att det kan bli komplicerat 

när man förväntas öppna för okända människor. 

Linda berättar också hur ”fel” det kan bli för dem som till exempel läser svenska för 

invandrare (SFI) som en motprestation för att få ekonomiskt bistånd. Läser man SFI och 

uppbär ekonomiskt bistånd då rapporterar skolan till socialtjänsten om en elev inte varit 

närvarande och det kan leda till avslag. Hon berättar om ett par i en söderförort som fick 

avslag på sin ansökan om bistånd till hyran:  
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De hade ett kontrakt och var skrivna där men under en väldigt kort tid. För soc gjorde ett 
hembesök och då var paret inte hemma och hon kunde ju bevisa att hon varit på SFI. Hon 
hade det just den tiden. Och de hade sagt att håll er hemma för vi ska göra ett hembesök, 
jamen då får jag ju avslag om jag inte varit på SFI. Ja så hon var hemma en hel dag och 
väntade men då kom de inte så gick hon till skolan och då kom de. 

 

Linda funderar kring hur utsatt en person som söker ekonomiskt bistånd kan bli då den inte 

har ett förstahandskontrakt eftersom den som innehar förstahandskontraktet måste godkänna 

att ett hembesök genomförs: 

man kan ju tänka sig vad som händer om den personen som har förstahandskontraktet säger 
nej och socialtjänsten inte får komma. Vad händer med sekretessen vad händer om man inte 
vill berätta att man har socialbidrag för sin värd? Jag tänker att det är nog jobbigt att inte ha 
något förstahandskontrakt så man är i ett pissigt läge från början och då ska man ha ännu 
hårdare kontroll av dem. 

 

Linda berättar om en man som vänt sig till dem för att få hjälp att överklaga sitt avslag om 

ekonomiskt bistånd. Den här mannen hade varit på möte på socialtjänsten och då föreslog 

socialsekreteraren att de skulle gå hem till honom för att titta på hans boende. I beslutet stod 

det att mannen verkade ha svårt att hitta hem, att han irrade runt och att det fanns en massa 

barnsaker i hans rum. Linda hjälpte honom att överklaga beslutet men då överklagan gjordes i 

hans namn vet hon inte utgången av det. 

 

6.3 Tankar om framtiden 

6.3.1 Enhetschefernas syn på framtiden 

Gerd tänker att det är svårt att tänka hur det kommer att se ut i framtiden med hembesök som 

arbetssätt. Hon nämner att försörjningsstöd kanske inte ens existerar om tio år, hon menar att 

man kanske har löst ersättningsfrågan på annat sätt. Hon menar att det skulle kunna finnas 

andra generella bitar och det bästa vore självklart om folk hade andra ersättningar eller 

fungerande a-kassor. 

 Tina har till en början en negativ bild om hur det kan se ut om tio år inom hennes område, 

hennes farhåga är att det kommer bli mer åtstramningar i alla system och att det kommer leda 

till att hennes arbetsområde kommer att sitta med människor som inte egentligen borde vara 

där. Hon tänker att det då inte skulle handla om socialt arbete utan istället enbart om 

utbetalningar till sjuka människor. Senare berättar hon att hon ändå tror på en positivare bild 

då hon själv uppfattar sig som positivt tänkande. Det hon syftar på är hur systemet med 

sjukförsäkringen idag ser ut, där hon tror att en förändring kommer att ske på något vis för 

dem som är allra sjukast. Hon tycker att det är helt värdelöst hur det ser ut idag och speciellt 

då för människor som är psykiskt sjuka. Hon tycker även att systemet är fel för de fysiskt 
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sjuka men kan se att det är vettigt för de personer som är nyinsjukna. Hon menar det är 

konstigt att för de sjukskrivna inte finns några övergångsregler. Ett citat får avsluta Tinas 

tankar om framtiden: ”… och sen blir arbetsmarknaden mer specialiserad och för dem som 

inte har alla hästar hemma, som inte förmår att plugga klart gymnasiet blir det tufft”. 

 

6.3.2 Brukar- och stödorganisationernas syn på framtiden 

Linda tror att den framtida politiken kommer att hänga ihop med hur det då kommer att se ut 

med arbetssätt som hembesök. Hon tror att om det blir en fortsatt borgerlig regering kommer 

socialtjänsten få mindre pengar och att fler människor då kommer att slinka igenom maskorna 

och kommer på så sätt att hamna i utanförskap. Hon tror att kontroller av typen hembesök 

kommer att öka. Hon menar att det inom Stockholm redan är en stor del, med bland annat 

fuskutredningen, som hon tror många människor enbart jobbar med. Hon anser att de 

generella välfärdssystemen ska fånga in de flesta men att det idag inte är så. Linda tycker att 

försäkringskassa, a-kassa samt sjukförsäkring måste återställas till hur det var tidigare. Hon 

menar att då var det färre människor som slank igenom. Hon fortsätter och säger att forskning 

visar på att det inte är lika stigmatiserande att ha a-kassa ett tag, då är det inga kontroller som 

det är med socialbidrag och som ifrågasätter en som individ varje månad. 

 Vera tror att om tio år kommer det att ha blivit fler privata aktörer som genomför det arbete 

som idag bedrivs av kommunen. Hon tänker också att privata försäkringar kan ha blivit mer 

utbrett då. Vera ser då att det enbart skulle vara för dem som har råd med det. Hur skulle det 

se ut är frågan hon ställer sig själv? Hon tror dock att det kommer att lättas upp inom 

beroendevård men samtidigt tror hon att en åtstramning kommer att ske inom socialtjänsten. 

Det Vera vill se och anser är viktigt är att hjälp ska ske på den hjälpsökandes villkor och att 

det ska vara tydligt. 

 

6.4 Socialt arbete 

6.4.1 Enhetschefernas syn på socialt arbete  

Eva säger att utifrån sin yrkesroll att socialt arbete är bra när människor slipper bli långvariga 

med ekonomiskt bistånd. Hitta en annan försörjning är den första uppgiften som hon säger till 

sina handläggare. Samtidigt menar Eva att förändringsarbetet är svårt speciellt om personen 

har andra problem, som till exempel missbruk. Eva fortsätter med att berätta att i hennes 

kommun så finns det flera olika insatser som kan kopplas till människor som är i behov av 

egen försörjning men som kan ha svårt att ordna det själv. Med det här tycker Eva att 
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handläggarna inte är ensamma med att jobba med förändringsarbetet då enheten är kopplad 

till andra instanser som kan bidra med viss sysselsättning. 

 Gerd beskriver att utifrån hennes position är det sociala arbetet att göra bedömningar om 

någon har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte och att sedan förmedla dessa personer vidare. 

Hon säger att det är andra enheter som står för att peppa folk till att komma igång med att 

arbeta. Gerd hänvisar bland annat till att jobbtorg finns till för att personer snabbare ska kunna 

komma in på en eventuell arbetsmarknad.  

 Tina anser att socialt arbete är bra när man tycker om sina klienter. Det kan självklart vara 

svårt att tycka om alla och lika mycket men hon tycker att bara man hittar en liten del i en 

klient att tycka om blir arbetet bättre. Hon anser att om man som socialarbetare inte kan hitta 

den här lilla biten att tycka om borde man byta arbete. Hon tycker att inom ekonomiskt 

bistånd handlar det sociala arbetet om en blandning av att peppa folk och ställa krav. Hon 

menar att det handlar om motprestationer men att det måste vara tydligt och anpassat för 

individen. Samma gäller de förväntningar man har på varandra, Tina säger att även det är 

viktigt. Hon tror även på att arbeta med handlingsplaner kan underlätta det ovan nämnda, då 

både klient och socialarbetare vet vad man kommit överens om i och med att det finns 

nedskrivet. När Tina började på sin nuvarande arbetsplats skrev hon ner för sig själv det hon 

anser vara socialt arbete kopplat till ekonomiskt bistånd och som ser ut på det här sättet: 

 

Vårt uppdrag är att på bästa och snabbaste sätt bistå personer på vägen till egen försörjning. 

Alla människor har i grunden en vilja att klara sig själva. Alla människor har egna resurser, 

styrkor och svagheter och vår professionalitet ligger i att hitta olika personers resurser och 

stärka dem och identifiera personer som behöver extra mycket stöd på vägen till 

självförsörjning eller ett drägligt liv, alla blir ju inte självförsörjande, så är det. All tid vi lägger 

ner och allt bistånd ska syfta till något, lite det här varför man inte ska jobba med dem som 

inte behöver oss och de som inte behöver socialtjänstens insatser ska heller inte finnas hos oss. 

Vi ska på ett bra sätt sålla bort dem. Detta ger oss och dem som behöver vår hjälp bättre 

anseende och mer tid till det som är vårt uppdrag. 

 

6.4.2 Brukar- och stödorganisationernas syn på socialt arbete 

Maria på brukarorganisationen anser att man inom modern socialt arbete bortser helt från 

relationens betydelse samt att det handlar om att möta människor. Hon menar också att idag är 

det en usel organisation som gör att personal inom socialtjänsten känner sig anfallen av för 

många ärenden, det här menar hon är mänskligt. Hon tror att det här gör att personal tappar 

lusten att jobba socialt och att för många blir det svårt att gå hem och känna sig nöjd med vad 
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man har presterat på jobbet. Maria säger att komma ut i verkligheten och få tilldelat sig att det 

är det här man ska göra och inget annat, att man inte ska tänka utan bara utföra det här är ett 

stort slöseri med socialsekreterare. Organiseringen måste, enligt Maria, vara på ett sätt som 

behåller lusten för det sociala arbetet. 

 Maria fortsätter med att beskriva socialtjänsten utifrån hennes perspektiv och menar på att 

det är besynnerligt att socialtjänsten har delar som handlar om arbetsplikt. Hon menar att man 

skapar en arbetskraft som aldrig kommer att möta den vanliga arbetsmarknaden. Hon tycker 

att dessa pysselsättningar är just ett pyssel som sällan ger något mer. Hon menar på att det 

finns moralistiska förtecken i det här som säger att man minsann inte ska kunna sitta hemma 

och rulla tummarna. Maria anser att de här funktionerna inte gör det så lätt att renodla det 

sociala arbetet.  

 Linda på stödorganisationen ser hembesöket som socialt arbete när det handlar om när en 

längre relation mellan klient och socialsekreterare funnits och att klienten börjar visa upp 

tecken på att må sämre, till exempel psykiskt, då kan det vara befogat med ett hembesök och 

då med tanke på säkerhetsaspekten tillsammans med någon annan som klienten träffat 

tidigare. Hembesöket måste genomföras respektfullt och av personer som klienten har en 

relation till, det här anser Linda som grundläggande.  

När Linda reflekterar kring vad socialt arbete är kopplat till ekonomiskt bistånd menar hon 

att pengar är en existentiell fråga, pengar till mat och hyra är verkligen grundläggande, enligt 

henne. Hon fortsätter med att berätta om att hon varit med många människor som fått avslag 

hos socialtjänsten när de ansökt om ekonomiskt bistånd, och att detta inneburit att de blivit 

vräkta eller fått vräkningshot. Socialt arbete för Linda är att bygga upp en relation 

tillsammans och ge stöd ekonomiskt under den tiden, om det är att personen i fråga inte kan 

försörja sig själv. På detta sätt kan man också arbeta mer för att personen ska bli 

självförsörjande. Linda säger att socialtjänsten måste våga göra okonventionella lösningar 

ibland. Till exempel att stå för en termins studier för att se om det var det här just denna 

person behövde. Hon menar att många människor som kommer från länder utanför Europa är 

kritiska till att ta lån, studielån till exempel. Då skulle detta nämnda arbetssätt vara ett sätt att 

motivera en människa till att våga ta steget. Linda vill att fler inom socialtjänsten ska våga 

göra okonventionella lösningar för människor samtidigt som det ska finnas tid till att bygga 

relationer. Hon säger att som det ser ut idag när många handläggare sitter med 80-100 

ärenden, då är det ju uppenbart att det knappast går att göra ett bra socialt arbete. 

Precis som Maria menar Linda att organiseringen inom socialtjänsten är knepig och att det är 

stort problem med att jobba med ekonomiskt bistånd, då det har låg status. Hon tycker att 
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många jobbar med detta för att komma vidare i sin karriär men att få faktiskt vill stanna. Hon 

uttrycker att hon kan förstå detta. 

 Linda ser att socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd blivit som en mini 

försäkringskassa eller mini a-kassa, och att de individuella behoven försvunnit. Hon tycker att 

ramlagskonstruktionen är en bra tanke men att i kombination av dålig ekonomi och 

sparåtgärder samt en liten bit av moral innebär att det blir en dålig konstruktion för då ser man 

inte längre till människors behov. Linda ställer själv frågan om detta arbete kräver 

socionomer, hon svarar själv på det och menar att det antagligen inte gör det. Hon tycker att 

som det ser ut nu när en handläggare har kanske 90 ärenden och i princip enbart handlägger 

pengar, då tycker Linda att arbetsuppgifterna inte kräver socionomer. Samtidigt tycker hon att 

det måste vara socionomer på dessa poster då det handlar om livsavgörande beslut som 

påverkar en persons hela situation. Linda anser att det som behövs är mer tid åt varje individ 

socialarbetaren möter, tid för att bilda en relation med den man möter tillsammans med 

respekt är avgörande. Hon säger att detta skulle ge ett mänskligt bemötande och att det i sig 

skulle vara en bra grund för att jobba vidare med individens behov. Hon säger även att som 

socialarbetare kunna motivera sina beslut väl, då det ofta skulle visa på att det har genomförts 

en mer rättssäker bedömning som grundar sig i vad praxis och lagar säger. 

 Vera som jobbar på brukarorganisationen berättar om en undersökning hennes organisation 

gjort där nästan samtliga av de 350 svarande ger uttryck för sorg och besvikelse över att aldrig 

kunna säga som det är i mötet med en myndighet. Vera tycker utifrån svaren att detta visar på 

att säger man som det verkligen är kan det till exempel innebära en utskrivning från ett 

behandlingshem. Vera anser att det är en omöjlig arbetssituation att vara en och samma 

person som stödjer en klient när allt har kraschat och samtidigt vara den person som drar 

undan mattan för en om man som klient inte uppfyllt allt man blivit ålagd att göra. Vera ser 

det svårt att bygga upp förtroende och tillit utifrån de förutsättningarna. Hon tycker att ett 

system som kontrollerar och är repressivt aldrig någonsin kan bygga upp ett förtroende. Vera 

tycker inte att det här arbetssättet är bra vare sig för klient eller för socialarbetare. 

 Maria beskriver hur hon skulle vilja att socialtjänsten agerar från det många inom 

myndigheten gör idag. Hon säger att alla skulle må bra av att uppdraget som socialtjänsten i 

stort har, borde förtydligas och att lagstiftning ska vara mer betydande än årets 

budgetberäkningar. Hon tror att personalens pressade arbetssituation går ut över de klienter 

som de träffar och inte över chefer och politiska beslut. Hon menar att personal måste börja 

skälla uppåt och inte nedåt. Hon tror att personalen gör detta i sin vanmakt och tänker att det 

inte är så svårt att begripa men hon önskar att det kunde ta en vändning. Maria fortsätter med 
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att säga: ”Jag tror man blir härsken på sina klienter när man skickat de 13 gånger på ett 

behandlingshem, det borde de få slippa”. 

Maria berättar att hon i sin yrkesroll sett människor göra stora förändringar i sina liv utan 

inblandning av socialtjänsten eller kontrollinsatser och menar på att det händer hela tiden. 

Hon fortsätter med att säga att socialtjänsten borde ställa sig frågan hur går förändring till. 

Nyckelord för Maria är förändringens villkor och hon fortsätter med att säga: ”Jag tycker inte 

att man inom socialtjänsten ställer sig frågan vad som ska till för att göra en förändring 

möjlig, vad är det som ska till för att den här människan ska nå förändring”. 

 

6.5 Hembesök som kontrollmetod 

6.5.1 Enhetscheferna om brukarnas syn på kontroll 

När vi träffar enhetscheferna berättar vi för dem vad brukar- och stödorganisationerna har sagt 

om hur de ser på hembesök. Vi är nyfikna på hur enhetscheferna förhåller sig till frågan om 

kontroll och Eva uttrycker då:  

 
Men jag tror att det är var och en utifrån sin egen värdering som man säger så. Jag tror inte att 
de här personerna, om de vet exakt hur det går till och till vilka vi gör hembesök hos, man 
öppnar sig för att kunna få mer information. Som medborgare tror jag inte att man är glad över 
att vi ska betala ut bistånd utan att vi vet klart om personen är berättigad eller inte. Som vanlig 
medborgare eller brukarorganisation är man glad över det? 

 

Eva tycker att det är viktigt att få bra underlag till besluten om ekonomiskt bistånd för då kan 

man med gott samvete säga att man fördelar skattepengarna rätt. 

Gerd menar att en stark indikator på att en sökande bor där den uppgett är om den är 

skriven där. Vi frågar henne då om hembesöken i termer av kontroll behövs och det tycker 

Gerd och beskriver det: ”Ja, vi får igen den här aspekten att på något sätt få en beskrivning 

av hur personen bor och hur det ser ut. Så visst finns det det”. 

Gerd menar att de kontroller hembesökarna genomför i de sökandes hem inte är värre än 

när man som äldre söker bistånd för hemtjänst. På frågan om hur hon tänker kring brukar- och 

stödorganisationernas syn på hembesöken och at dem bland annat ser det som en sorts 

övervakning svarar hon: 

 
Övervakning kan det ju knappast vara, vi är ju inte där jämt. Vi gör ett hembesök, och det är ju 
naturligtvis en typ av kontroll, och det kan man ju naturligtvis ha olika synpunkter på, absolut. 
Kanske att man upplever det som obehagligt eller kränkande. En del uppfattar ju fortfarande att 
det är stigma att ha försörjningsstöd, absolut. Så är det. Det är den respekten vi måste ha när vi gör 
hembesök, att vi har en form av, att vi visar hänsyn och respekt och att vi gör det här för att vi vill 
se hur folk har det och bor. 
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Gerd förstår att det kan vara kontroversiellt med hembesök och hon menar att så har det alltid 

varit. Däremot tror hon att samhället ser annorlunda på hembesök nu än för 20-30 år sedan. 

Hon menar att det då fanns en annan typ av kollektiv anda där individen var underordnad. 

Idag är individen överordnad och kollektivet underordnat tycker Gerd. Gerd resonerar likt Eva 

om att det handlar om att ge legitimitet åt frågan om ekonomiskt bistånd. För hon tror inte att 

förvaltningen spar särskilt mycket pengar på att göra hembesök. 

Tina tycker att brukarorganisationerna har rätt till sina åsikter och hon tillägger: 

 
Det är en kontroll och det ska jag inte sticka under stol med på något vis, alltså det vore löjligt att 
påstå något annat men det är också för att se om man har andra behov än vad vi har 
uppmärksammat här. För folk kan ju komma hit och vara, man har träffat en person under lång tid 
och så plötsligt kommer det från hyresvärden att det är en sanitär olägenhet och det finns ingenting 
i personens uppenbarelse som visar detta.  

 

Tina ser att de inom hennes kommun har sparat en del pengar, sedan de införde hembesöken, 

på att inte betala ut pengar till personer som inte har rätt till ekonomiskt bistånd. Hon tycker 

att det är en viktig aspekt. En annan aspekt är också det som hon pratar om ovan: 

…att upptäcka när folk har problem och man har ju kommit hem i ett hem där barn inte haft 
sängar till exempel och det är kanske inte det första man ansöker om när man kommer hit för att 
det är inte så kul alltid att komma hit och det är jättemycket man får svara på en massa frågor och 
man kanske är jättenervös och sådana här saker. Och vi har varit hemma hos folk där har stått 
flaskor, väldigt mycket flaskor framme och där man ändå har kunnat erbjuda hjälp. Jag tycker att 
det är ett dubbelt syfte verkligen. Det tycker jag. Det är inte jätteofta folk lever i misär när man 
kommer hem till de vanliga hembesöken, men det händer och det är väl jätteviktigt att uppleva 
tycker jag. 

 

För att kunna kontrollera uppgifter som handläggaren inte tror överensstämmer med 

verkligheten gör de på Tinas enhet oanmälda hembesök: 

 

Då gör vi oanmälda och gärna tidigt eller sent på dagen. För att om man nu säger att.. Om vi vet 
att en person är arbetslös till exempel och säger att den bor i en lägenhet här och så tror vi att nej 
den bor minsann inte här då åker vi dit rätt tidigt på morgonen för då bör den personen inte hunnit 
därifrån och ofta när man plingar på och sen så är det någon annan som öppnar och sen så frågar 
de efter den här personen bara och så säger de att nej han bor inte här utan han bor.. jaha okej, vi 
förstår. 

 

6.5.2 Brukar- och stödorganisationernas syn på kontroll 

Maria tycker att inslagen av kontroll i utredningar om ekonomiskt bistånd kan vara okej om 

det är tydligt att det just handlar om kontroll, hon säger på det här sättet: 

 

Jag tror socialtjänsten skapar de här konflikterna, det är alltså socialtjänsten som skapar 
motståndet. Bara därför att man alltid kan förklara för folk, så här ser det ut, jag måste 
kontrollera dig därför att så här ser det ut. Okej, det kan man ta. Du kan få det här men inte det 
här, för att mina ramar ser ut så. Okej, och då spränger man inte socialbyrån i luften alltså, det 
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gör man inte. Om man blir bemött och behandlad som folk, och det igen i allt socialt arbete 
tycker jag. Det finns inga genvägar utan man måste vara trovärdig. Man får inte manipulera folk 
för då blir folk arga. 

 

Vi frågar henne om hur hon ser på att vissa socialsekreterarna som gör hembesök tycker att 

det är trevligt att komma hem till folk för att många uppskattar att få hjälp med sin ansökan i 

hemmet och Maria svarar: 

 
Allt det där med dubbla nivåer är ju svårt alltså. Och jag tror ju att mycket skulle vara vunnet 
om man kallar det för vad det är. Vi vill kontrollera att du bor där du säger du bor, då det är en 
förutsättning för dig att få den här ersättningen. Då måste vi veta var du bor. Okej, det kan man 
ta, det tror jag. Men låtsas ingenting annat, det tror jag är en grundgrej, alltid. 

 

Däremot tror Maria att hembesök skulle kunna vara ett bra tillfälle att skapa relationer. Hon 

tror också att hembesök kan uppfattas som positivt av en del och nämner att många av deras 

brukare är extremt ensamma människor och då kan ett besök från socialtjänsten betyda 

mycket. Hon understryker dock att det är viktigt att det finns en överenskommelse om vad det 

är för relation och vilken funktion man har i den. Hon kan se att det finns ett syfte med att 

göra hembesök när någon har sökt ekonomiskt bistånd och säger: ”Just det här med 

förstagångsansökningar, det kanske är rimligt. Att man faktiskt kollar att de bor där de sagt 

de bor. Men då måste man säga det! Vi vill kontrollera att… inte låtsas som något annat”. 

Linda anser att kontrollerna handlar om att det ska vara svårt att få socialbidrag och att det 

finns en dimension av uppfostran i det hela. Hon undrar vad det är hembesökarna kontrollerar 

och uttrycker: 

 

Och då har ändå människor visat ett kontrakt, hur långt ska man gå i kontrollerna? Komma varje 
vecka för att titta att inte något har förändrats? Om du redan har bestämt dig för att du inte tror 
att den här personen bor här då ser du vad du vill se. Ja det stod en nalle här, så stod det i det 
beslutet jag läste, att det stod en nalle i rummet, alltså kan inte en vuxen person bo där.  

 

Linda funderar mycket på vad det gör med en människa att bli kontrollerad och vad man 

uppnår med att kontrollera människor som man egentligen vill få stärkta. Linda tänker att man 

är i ett utsatt läge när man söker socialbidrag, och vad hjälper det att kränka den människan 

ännu mer. Hon berättar som ett exempel att betala en hyra och att det är ett stort beslut att ge 

avslag på men som en socialsekreterare kan bestämma det för hon att tycker det. Linda menar 

att sådant bryter ned människor. Med detta menar Linda att man inte åstadkommer att 

människor känner sig stärkta och söker sig ut. 

Vi frågar Vera hur brukarna i hennes organisation ser på hembesök som en form av kontroll: 
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Nej men det är ju inget vidare. Det borde naturligtvis vara någonting som jag som vuxen människa 
bestämmer över vilka jag vill släppa in i min bostad och eftersom att socialbidrag får man ju inte 
beroende på hur det ser ut i mitt hem eller hur så jag har svårt att se kopplingen. Om man skulle 
söka någon form av städbidrag då skulle det vara enklare att begripa. 

 

Vera är skeptiskt till att kontroll är en effektiv metod i socialt arbete och menar att för varje 

metod som socialtjänsten kommer på finns det sätt att fuska. Hon anser att socialtjänsten 

istället för att ställa sig frågan hur det kommer sig att människor fuskar istället göra något åt 

det. 

 

6.6 Felaktiga utbetalningar 

6.6.1 Enhetscheferna om det som kallas fusk 

Eva berättar att det finns en FUT- utredning även i hennes kommun. Det projektet är nu inne 

på sitt andra år och de har 30 ärenden där och det är ärenden som inte bara handlar om 

boendefrågor utan också om inkomstuppgifter. På Evas enhet har de ca 450 hushåll i månaden 

som söker bistånd varav ca 300 blir beviljade. Eva säger att de märker när de gör hembesök 

att det framkommer mer. 

Eva berättar att det primära syftet med hembesök inte är att sänka kostnaderna och ge 

avslag utan att enheten istället utgår från att den som berättigad till bistånd ska ha det. Och de 

som inte är berättigade ska då inte ha det tillägger hon. 

Gerd tycker att siffrorna angående FUT är en rätt stor del och säger:  

 
Ja, ja, om boendefrågan är på 27 procent av 0,2 procent så är ju det nästan hälften av de 0,2 
procenten så då är det väl en viktig del i att slippa det här med FUT. Något som är trist för den 
enskilde att blir, gå igenom en rättsprocess. Där man kanske inte har den fulla förståelsen för 
vilka konsekvenser det innebär att sätta en fel ruta eller att man skiter i en ruta. Så då är det väl 
ännu bättre att utifrån preventivt sätt. Jag visste inte att det var så pass mycket som 27 procent 
som var kopplat till boendefrågan.  

 

Gerd menar att ekonomiskt bistånd, historiskt sett, alltid varit omgärdad av kontroll och att 

det är viktigt att förstå det historiska sammanhanget. Hon beskriver att redan på den tiden när 

kyrkan jobbade med problemet så var det ifrågasatt varför en person som inte jobbar ändå ska 

få ersättning.  

Gerd anser att kontrollerna har med legitimiteten för ekonomiskt bistånd att göra. 

Alternativet, tänker Gerd är att man går mot en utveckling liknande den i många Europeiska 

länder där man inte har samma generella välfärdssystem.  

När vi intervjuar Tina och nämner siffrorna 27 procent av 0,2 procent säger hon: 

 
I mina öron låter det extremt lite med 0,2 procent. Verkligen. Då måste man ha, antingen så 
uppmärksammar man det inte vilket kan vara för man har extremt hög arbetsbelastning på många 
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Stockholmsdistrikt eller också av andra skäl väljer man att inte anmäla till FUT för det är inte alls 
så som det ser ut i andra kommuner som har FUT handläggare.  

 

Tina beskriver att det i hennes kommun hade drygt 800 hushåll som fick ekonomiskt bistånd 

och att det är i 1,6 hushåll som det är något. Hon fortsätter med att berätta att det under de 

första fyra månaderna som de gjorde hembesök var det sex hushåll som fick avslag som en 

direkt följd av hembesöken. Vi frågar Tina om inte snacket om att det är många som fuskar 

bidrar till än mer stigmatisering av att vara en som får ekonomiskt bistånd.  

Tina svarar:  
 

Jag tycker nog att jag har en rätt så bra människosyn och jag tycker att det är jättekul att träffa 
klienter och så, det tycker jag verkligen. Och jag tycker att alla som har behov av våra insatser på 
något vis verkligen ska få den bästa hjälp de kan få. Men och därför blir man besviken varje gång 
man upptäcker att något inte stämmer naturligtvis. Det är alltid ett nederlag på något vis. Men 0,2 
procent låter ju löjligt. 

 

Liksom Gerd och Eva tycker också Tina att det är viktigt att de som behöver ekonomiskt 

bistånd ska har rätt till det utan att samhället ska se på dem som fuskare. Hon menar att 

snacket i samhället om att det fuskas mycket gör att det blir viktigt att visa på dem som inte 

fuskar. Tina berättar: 

 

Och sen tror jag också att det handlar mycket om synen på ekonomiskt bistånd. Jag menar det 
här med FUT det kom ju för tre år sedan. När jag började jobba 1989 kollade man väldigt lite 
utan man gick ju verkligen på vad personerna sa. Det är klart att man tittade på lönespecar och 
så där men det har ju blivit en allmän åtstramning också på alla bidrag. Det är inte lika lätt att 
bli sjukskriven och få sjukpenning och det är inte, nu vill jag verkligen inte jämföra detta med 
det som hänt på försäkringskassan men ändå man har ju lite mer koll och mycket utav det tror 
jag är på gott för att man ska liksom komma in för lätt och få ekonomiskt bistånd. Man gör 
folk en björntjänst för ju fortare man kommer ut till egen försörjning, det är ju det absolut 
bästa. 

 

6.6.2 Brukar- och stödorganisationer om det som kallas fusk 

Vi har läst Stockholm stads FUT- rapport och det är 0,2 procent av alla ansökningar om 

ekonomiskt bistånd under 2010 där man misstänker felaktigheter i de lämnade uppgifterna. 

Av dessa 0,2 procent utgör boendefrågor 27 procent. Solnas kommunalråd säger att hembesök 

minskar fusket. Informanterna fick utifrån detta reflektera fritt.  

Maria uttrycker då:  
 
Ja, hur kan man förstå det, att det är samma moralistiska kontext som idén med att kontrollera 
sjuka människor inom Försäkringskassan. Tittar man på de här siffrorna så är det ju liksom 
promilletal det handlar om. Men vad kostar insatserna för att kontrollera, kostar nog hur 
mycket som helst. Jag tror att det inbyggt i alla system och att det alltid finns folk som vill 
luras och bedra, men jag tror inte att det generellt så. Jag tror inte att folk luras bara så där. 
Och om man nu gör det, så är det väl klart att man inte får va. Men det är ju utan proportioner, 
och jag tycker det är något sorts tecken i tiden tänker jag. 
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Linda tror att det handlar om kontroll och att det ska vara svårt att få socialbidrag. 

Hon fortsätter med att säga:  
 
Alla de här utredningarna jag läst om Stockholm handlar om att minska utgifterna för 
socialbidragen och det man föreslår är att öka kontrollen. Absolut alltså det ska vara lite 
uppfostring och lite kontroll och det ska kännas lite förnedrande, så tror jag att det är. 

 

Vera undrar vad det är för fusk socialtjänsten tror att de ska upptäcka och uttrycker: 

 

Vad är det för fusk de upptäcker om de kommer hem till mig? Det här är för trubbiga 
verktyg för att få det att fungera. Om man verkligen vill luras så funkar inte sådana där 
verktyg för det är så lätt att kringgå dem. Det låter så… Socialbidrag det är 3500 kronor 
plus månadskort och hyra alltså. Det är ju mycket jobb för några få tusenlappar och jag 
skulle alltså inte tro att, att fuska sig till ett socialbidrag det är ju svårt. Det finns enklare 
sätt att skaffa tre tusen kronor på. 

 

6.7 Pengar och makt hör ihop 

6.7.1 Enhetschefernas syn på pengar och makt 

Eva upplever att det finns blandade känslor om hembesök och att vissa tycker att det är bra då 

det visar att kommunen inte bara betalar ut pengar. Hon menar på att det är en trygghet. Eva 

berättar också att det finns folk som ringer och anmäler varandra. 

 Gerd gör jämförelser mellan biståndsbedömningar av gamla människors behov i hemmet 

och hembesök inom ekonomiskt bistånd och menar att det är samma situation. Gerd menar att 

utsattheten är densamma men att den ena handlar om pengar och den andra om 

omvårdnadsbehov. Att det i detta fall handlar om pengar menar Gerd inte spelar någon roll. 

Hon säger att hembesöken är en del av kontrollerna man har. Hon berättar att de begär in 

kontoutdrag från samtliga som ansöker om ekonomiskt bistånd och det är en annan kontroll 

för att se eventuella tidigare inkomster. De här delarna ingår i utredningsmetodiken menar 

Gerd. Hon fortsätter med att beskriva att det inte är så kul för någon att visa upp kontoutdrag 

för någon annan, om det där skulle framgå att man använt pengar till saker som inte anses 

vara okej. Det menar Gerd är lika kränkande som ett hembesök. Gerd påpekar att det inte 

alltid uppfattas som något negativt att genomföra dessa kontroller då det ingår i utredningen. 

Gerd menar att hembesök görs från fall till fall och att JO anser det vara okej, om det görs 

utifrån en individuell bedömning. Gerd tillägger att om ett hembesök inte kan genomföras på 

grund av till exempel förstahands hyresvärden så kan andra kontroller räcka, med till exempel 

kontoutdrag och kvitton på att hyran är betald. 

Tina förutsätter att de anställda som svarar i mottagningstelefonen är klara med att man har 

rätt till att avstå från hembesök och menar samtidigt att det kan vara knepigt att säga nej då 
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det kan påverka ens beslut. Tina berättar att hon tänker hur det är på BVC 

(barnavårdscentralerna), där det genomförs hembesök som man också har rätt att avstå ifrån, 

men att det säkert inte är många som gör det. Tina anser att det kan vara svårt att neka ett 

hembesök då vissa människor befinner sig i en sådan svår situation som att inte ha pengar till 

mat och hyra och menar igen att det kan vara knepigt att då neka hembesök. Hon säger ändå 

att de flesta inte tycker att ett genomfört hembesök var så farligt eller till och med att det var 

ett trevligt besök och att om detta är ett sätt som kan hålla bort dem som inte ska hit borta, har 

det ett värde i sig. Tina fortsätter med att säga: 

 

Det kan låta hur cyniskt som helst men jag tycker inte att dem som kan fixa det här på annat 
sätt ska vara här. För det är inte bara pengarna, det tar ju en massa tid också. Tid som vi skulle 
kunna lägga på dem som verkligen behöver vår hjälp istället. 

 

6.7.2 Brukar- och stödorganisationernas syn på pengar och makt 

Linda tycker att det är svårt att avgöra om hembesök kan vara bra eller inte bra. Hon menar att 

så fort det handlar om att någon vill ha något, pengar till exempel, så uppkommer en 

beroendesituation. Hon berättar om tiden då hon arbetade med ungdomar där de hade 

utredningsplikt. På det stället genomförde hon hembesök för att se om barnen for illa på något 

sätt och då menar Linda kan det vara bra att se barnen i deras hemmiljö. Hon tycker att när 

syftet enbart är kontroll så blir det integritetskränkande. 

Vera anser att det är lögn när man använder argument som att skapa bättre relation genom att 

genomföra hembesök. Hon menar att alla påtvingade kontakter gör att man bara blockerar ut 

dem. Vera fortsätter att berätta:  

 
…om man har tröskat i den här myndighetskvarnen och är van att vara tvungen att gå och be om 
förutsättningarna för det som behövs för att man ska kunna leva i någon form ett drägligt liv, då lär 
man ganska snabbt att de här grejerna kommer aldrig gratis. Det är alltid villkorat på ett eller annat 
sätt och man blir rätt så duktig på att känna av hur de där villkoren ser ut. Och sen så uppfyller man 
ju dem naturligtvis och det är en rent strategisk åtgärd för man behöver det där som de här 
människorna håller i handen, och det är väl motsatsen till en god relation eller hur? 

 

Veras tankar om att Stockholms stad genomfört en omfattande utredning när det gäller 

felaktiga utbetalningar där boendefrågan finns med till viss del. Och att det kan föranleda att 

hembesök genomförs är att hon uppfattar att det står för attityder. Hon menar att genom detta 

spikar man fast en syn på människor som behöver försörjningsstöd och att den synen då blir 

till att man är fuskare eller oärlig och är i behov av att kontrolleras bara för att man ansöker 

om ekonomiskt bistånd. Hon fortsätter med att säga att om man gör den här gruppen till något 
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så osympatiskt som möjligt så kan det vara ett stöd för att inte behöva hjälpa de i så stor 

utsträckning. 

 

6.8 Hur ser rättssäkerheten ut 

6.8.1 Enhetschefernas syn på rättssäkerhet 

Eva berättar att hembesöken genomförs för att komma närmare rättssäkra utredningar. Hon 

ger ett exempel på om en person får halva boendekostnaden utbetalt från socialtjänsten men 

att det sen visar sig vid ett hembesök att personen i fråga visar att sin sovplats är en soffa i 

barnrummet. Då menar Eva att personen inte ska ha halva hyran då sovplatsen är som den är. 

Eva fortsätter med att berätta att det just detta hennes enhet vill komma närmre. Att se hur det 

faktiskt ser ut så att skattepengar inte godtyckligt betalas ut eller avslås. Eva tycker att 

juridiken är klar och tydlig gällande hembesöken. Hon menar att precis som JO uttalat kan 

hembesök genomföras om det är nödvändigt för att kunna göra en utredning. Hon menar att 

bortsett från juridiken är det viktigt att lägga fram det på rätt sätt för individerna som ska få ett 

hembesök, så att det inte blir så laddat. Hon menar på att de inte stött på några svårigheter. 

 Gerd menar först att det inte är rättssäkert att göra bedömningar från ett hembesök men 

rättar sig sedan och menar på att de går på vad folk berättar och sällan ger avslag. Hon 

fortsätter med att berätta om det skulle vid ett hembesök visa sig vara en tom lägenhet med 

endast en pinnstol i ena hörnet, att då skulle det finnas skäl till ett avslag. Hon avslutar med 

att säga att så här nästan aldrig är fallet. 

Tina berättar att om hembesökarna drar förhastade slutsatser om boendet brukar den 

som genomför nybesöket fråga personen om något är oklart. Om det fortfarande verkar 

förekomma oklarheter görs ibland ytterligare ett hembesök . Tina menar att de hellre 

friar än fäller i bedömningen av om någons boende verkar underligt. 

 

6.8.2 Brukar- och stödorganisationernas syn på rättssäkerhet 

I bedömningarna hur en människa bor menar Maria att det viktiga som maktutövare är att veta 

om att man också är den som betraktar boendet hos någon. Maria tror inte att socialarbetare 

sinsemellan pratar om sin roll men att det faktiskt är myndighetsutövning man bedriver. Om 

personerna som genomför hembesöken kan fatta riktiga beslut baserat på det de sett säger 

Maria att det beror på. Maria menar att bor man inte där man sagt att man bor är det väl då 

kanske inte så svårt att upptäcka, hon menar att det kan man ju se men det går alltid att fuska 

om man vill det. Till exempel att byta namnskyltar på dörren för en dag. 
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På frågan om hur Maria tänker kring att det inte finns någon laglig grund till att genomföra 

rutinmässiga hembesök tänker hon att det finns någon slags systematisk lagtrots bland 

kommuner. Hon menar på att det kommunala självstyret är en förbannelse ibland. Detta för att 

man ignorerar till exempel ett JO-utlåtande. Hon fortsätter att diskutera detta och menar att 

kommunen knappt får något vite, inte som är kännbart i relation till det inträffade och 

individens känslor som blivit drabbad. Hon menar att det sällan delas ut vite till kommunerna 

om det inte är uppenbart rent juridiskt. Maria tänker att detta är en sort systematisk lagtrots 

och får en kommun vite kan den ju alltid bestämma sig för att ignorera även det, och hålla fast 

vid kommunens självbestämmande. Maria fortsätter och tänker att det borde ha blivit mer 

rabalder om hembesöken som genomförs runt om i landets kommuner. Men det sker väl i det 

tysta menar hon. Maria är medveten om att personerna som får ett hembesök inte är röststarka 

och det bidrar till den tystnaden som det är om detta. Maria påpekar att rent juridiskt får man 

inte göra på det här sättet och hon tycker att de utlåtandena som gjorts av Socialstyrelsen, 

SKL och JO borde ha mer formell tyngd.  

 När Maria beskriver hur hon ser på kommuners olika riktlinjer samt hur lagen ser ut, anser 

hon att det är ett svårt område. Hon anser att socialtjänsten begår brott varje dag sett till rätten 

till bistånd då man regelmässigt sätter lagstiftningen ur spel. Maria tror att på många 

socialkontor ser man inte det som lagen ger människor rätt till. Hon menar på att 

socialtjänstlagen är knepig då den är en ramlag som ger tolkningsutrymme samtidigt som det 

är lurigt att se var de precisa laggränserna går. Maria på brukarorganisationen tycker att man 

på enheter inom socialtjänsten hänvisar socialarbetarna till ett regelsystem men att det 

egentligen menas att det är så här vi gör här. Genom detta arbetssätt menar Maria att man 

systematiskt åsidosätter rättighetsperspektivet. För den enskilde blir det då svårt att göra något 

åt situationen, det är svårt att vända sig till någon annan instans när det här är den instans som 

är det yttersta skyddet. Maria menar att då får man som enskild acceptera det och finna sig i 

det regelverk som existerar på socialkontoret. Ännu svårare är det när fler huvudmän är 

inblandad men Maria menar att det också kan vara svårt för ett socialkontor när två olika 

enheter är kopplade till en individ. Maria upplever att de två sällan är sampratade om deras 

gemensamma klient. Maria ser att de här exemplen kan innebära att en individ hamnar mellan 

stolarna. Maria menar att systemet är upplagt för lagtrots, speciellt när flera handläggare finns 

kopplade till en individ, man kan då alltid hänvisa till någon annans ansvarsområde och då 

mitt slutar här.  

 Maria påpekar att juridiken är avgörande då rättssäkerheten är det enda skyddet mot 

moralister och de politiska moralisterna som bara vill visa sina muskler. Maria menar 
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personal inom socialtjänst och andra myndigheter måste tänka mer utifrån perspektivet 

rättssäkerhet. Hon tror då att mötet mellan socialarbetare och klient skulle kunna lyfta 

personer istället för att reducera de.  

 Linda beskriver ett exempel på hur en stadsdel i Stockholm hanterar ansökningar om 

akutbistånd. I regel ges lite pengar för detta bistånd och då speciellt till barnfamiljer. Nu har 

denna stadsdel istället för att ge ca 50 kronor i bistånd som familjen skulle kunna disponera 

själv får familjerna nu hämta matlådor på ett servicehus. Äter personerna som får denna form 

av bistånd inte fläskkött får de pannkakor. Linda säger att på det här sätter får inte stadsdelen 

göra, dels för att JO påpekat att former som dessa är stigmatiserande. Men i detta fall menar 

Linda ignorerar stadsdelen i det för dem beviljar ju bistånd. Linda fortsätter med att ge 

exempel på hur stadsdelar i Stockholm ser tillbaka tre månader för att beräkna normöverskott. 

Linda menar att enligt rättspraxis och Socialstyrelsens riktlinjer säger att det ska vara en 

månad tillbaka. I detta fall menar Linda att alla Stockholms stadsdelar gör fel då Stockholms 

riktlinjer inte följer rättspraxis och Socialstyrelsens riktlinjer. Utöver detta tycker Linda att 

Stockholm har helt okej riktlinjer men hon menar att de även ska följas. 

Vera menar att när socialtjänsten gör en bedömning till exempel vid ett hembesök så 

definierar de också en verklighet och om denna definition kan verka möjlig blir det också det 

som gäller. Med detta menar Vera att det inte är rättssäkert med dessa bedömningar. 

 

7 Sammanfattning av resultat 

7.1 Oenig bild av hembesöket 

Hembesök som en metod i att arbeta med ekonomiskt bistånd förstås helt olika av 

enhetscheferna och brukarorganisationerna. Enhetscheferna tycker att det blir mindre laddat 

att gå hem till en person innan den har blivit klient hos socialtjänsten. En av 

brukarorganisationerna kan se att det kan fylla en funktion, om det bara är kontroll av boendet 

utifrån hyra, storlek och antal boende i lägenheten. Annars tycker brukarorganisationerna att 

hembesök endast är giltigt då det finns en upparbetad relation mellan socialarbetare och klient 

där de inblandade känner tillit och respekt. Brukarorganisationerna ser generellt inte kontroll 

som något som hör hemma i socialt arbete. Socialt arbete handlar till stor del om att bygga 

relationer mellan de inblandade menar brukarorganisationerna. Om kontroll ska förekomma 

menar de att det ska vara tydligt exakt vad det är som ska kontrolleras och i vilket syfte. 

Enhetscheferna tycker att de är tydliga med informationen. Enhetscheferna ser att hembesöket 

också är ett tillfälle att se hur människor lever och att man kan upptäcka något som man ska ta 
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hänsyn till i utredningen eller för att det är bra att få en bild över hur människor lever . När de 

talar i termer av att få en bild av hur någon har det blir syftet luddigt liksom informationen. 

Brukarorganisationerna tycker att hembesök kan bidra till att feltolkningar görs och de 

undrar vad det är som socialtjänsten tror sig kunna se i ett hem. Oanmälda hembesök, vilket 

samtliga enhetschefer arbetar med på sina enheter, har brukarorganisationerna mycket 

negativa erfarenheter av. 

Brukarorganisationerna ser att den arbetsbelastning som finns inom ekonomiskt bistånd 

inte är till fördel för varken brukarna eller handläggarna och deras tanke är att socialtjänsten 

inte fungerar som den ska. 

 

7.2 Legitimitet 

Enhetscheferna tycker att hembesöken är en bra metod för att visa medborgarna att man tar 

ansvar för skattemedlen och att det är rätt person som får bistånd. Här blir diskursen om fusket 

viktig. För enhetscheferna är det en viktig aspekt att förhålla sig till. De vill visa att det på 

deras enheter inte går att fuska till sig bidrag. Brukarorganisationerna däremot tycker att 

fusket är i så litet omfång och menar att det alltid kommer finnas klienter som fuskar. De vill 

istället se att socialtjänsten lägger resurserna på det sociala arbetet, att ge stöd åt människor att 

förändra sina liv, och inte till att öka kontrollerna. 

 

7.3 Makt och maktlöshet 

Enhetscheferna säger att många klienter uppskattar hembesöken och att det ofta blir bra möten 

mellan den hembesökta och hembesökarna. Det är viktigt tycker enhetscheferna att det är rätt 

personer som utför hembesöken och att de visar största möjliga respekt för den sökande. 

Enhetscheferna reflekterar inte mycket över vad avsaknad av pengar gör med människor. 

Brukarorganisationerna ser att den som ansöker om ekonomiskt bistånd är i en extremt utsatt 

position där ett skräckscenario är att bli vräkt för att man inte kan betala hyran. 

Brukarorganisationerna är skeptiska till att hembesök som en metod i socialt arbete gynnar 

förändringsprocessen i att gå från biståndstagare till självförsörjande, vilket de tror, liksom 

enhetscheferna är varje individs önskan. Enhetscheferna tycker att hembesök som en metod i 

socialt arbete i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd fungerar bra då den ger 

legitimitet åt det ekonomiska biståndet. 
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8 Analys av resultat 

Här nedan analyserar vi resultatet. Vi kopplar ihop Skaus modeller som vi redovisat i kapitel 

fem samt den tidigare forskningen med de viktigaste resultaten från intervjuerna. 

 

8.1 Klienten underordnad socialarbetaren 

8.1.1 (O)möjligheten att säga nej till hembesök 

Klienten är beroende och underordnad socialarbetaren och saknar möjlighet att påverka sin 

situation (Salonen, 1998). Enhetscheferna menar att det är frivilligt om man som sökande vill 

ha hembesök eller inte. Hur denna frivillighet ser ut för den sökande är dock en annan fråga. I 

bästa fall räcker det med andra kontroller av boendet men det är lång ifrån säkert. Om en 

sökande nekar till hembesök är risken därför stor att ansökan avslås med motiveringen 

medverkar inte till utredning. Den sökande har inte möjlighet att byta socialtjänst och är 

därmed helt underordnad systemet. Här kan vi placera klienten och socialtjänsten vid A i 

Skaus koordinatsystem. Socialtjänsten utövar mycket makt men ger lite hjälp.  

 

8.1.2 Tillitsfulla möten? 

De tre enhetscheferna tycker att det är viktigt att det är rätt personer som gör hembesök. De 

måste tycka att arbetssättet är roligt och de måste visa största möjliga respekt för dem de gör 

hembesök hos. Detta överrensstämmer med Skaus (2007) syn på att det är viktigt att 

socialarbetaren är mogen i sin roll. Blennberger (1997) bekräftar att det är viktigt med respekt 

då han menar att kontroller behöver göras men att det är viktigt att det blir ett tillitsfullt möte. 

Börjeson (2008) menar dock att den misstro som blir en naturlig följd av att kontrollera 

huruvida något är sant präglar mötet mellan klienten och socialarbetaren. 

I hembesöket finns dolda konflikter anser Skau (2007). Det offentliga tränger in i det 

privata på det offentligas villkor. Mötet sker på klientens territorium men på socialarbetarens 

villkor. Socialarbetarna är, då de har arbetat ett tag inom fältet, avtrubbade och ser inte hela 

situationen, ser inte vad de gör med klienten. Enhetscheferna i vår studie ser att hembesöken 

kan upplevas som kränkande för klienten men deras resonemang saknar insikt om 

konsekvenserna av att uppleva sig kränkt. Här ser vi exempel på det Skau (a.a.) menar är 

avtrubbning. Risken med att som hembesökare bli avtrubbad är att det man själv uppfattar 

som att man gör en svår situation till något positivt, ett möte som sker i Skaus oasen, förstås 

av klienten på motsatt sätt, vilket brukarorganisationerna också ger exempel på. Klienten 

upplever hembesök som något som pågår i mörkrummet. De vet att hembesöket är en del av 
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kontrollfunktionen men upplever obehag då hembesökarna ska avdramatisera intrånget i det 

privata. 

 

8.1.3 Individen blir klient 

Salonen (1998) ser problem i att överklaga till den som gjort utredningen. Det gör även två av 

de tre enhetscheferna. På Evas och Tinas enheter är det inte den som handlägger ärendet som 

gör hembesök. Just för att den långsiktiga relationen inte ska bli påverkad av utslaget av 

hembesöket. På Gerds enhet är det helt slumpmässigt vem som gör hembesöket hos den 

sökande. Det kan vara den egna handläggaren men också någon av dennes kollegor. Här ser vi 

att det finns olika tankar bakom organiseringen av hembesöken men sett ur Salonens (a.a.) 

perspektiv har det föga betydelse. Han menar att oavsett vem eller vilka man möter i sin 

kontakt med socialtjänsten påtvingas den sökande underkastelse och anpassning. 

Anpassningen innebär att lära sig att säga vad som krävs. Och att inte säga fel saker. Vera ger 

exempel på det när hon pratar om deras brukarundersökning där många har svarat att de aldrig 

kan säga som det är till de som ska hjälpa en. Anpassningen kan leda till att man blir ett 

klientproffs, att man lär sig vad som krävs för att få tillgång till det man ansöker om. 

Anpassningen kan också leda till att klientrollen internaliseras i individen och man blir klient 

(Salonen 1998). Här ser vi att relationen mellan socialarbetare och klient inte kan frodas i 

Skaus växthus utan glider över till oasen och i värsta fall, om klienten upplever sig illa 

behandlad, till mörkrummet. 

Linda på stödorganisationen berättar om en man som inte hittar hem och irrar runt när 

socialarbetaren vill att han ska visa sin bostad i samband med besök på socialkontoret. 

Mannens förvirring kan bero på att han blir stressad, han vill kanske inte visa sitt hem och 

försöker anpassa sig till underordningen. Socialsekreteraren feltolkar situationen. Skau (2007) 

beskriver att det är svårt att agera naturligt i en onaturlig situation. Här ser vi en avsaknad av 

insikt i vad maktaspekten får för konsekvenser. Om vi utöver anpassningen till 

underordningen lägger till vad det innebär att be om pengar för att överleva, vilket Fred och 

Olsson (2002) beskriver som en oerhört skör situation, är det inte svårt att se att många möten 

mellan klient och socialarbetare kan tolkas väldigt fel. Makten ligger hos socialarbetaren, 

skammen hos klienten. 

 

8. 2 Det sociala arbetet 

Enhetscheferna och brukarorganisationerna ger olika beskrivningar av vad socialt arbete är 

för dem. För enhetscheferna är det utifrån deras perspektiv viktigt att klienterna, för deras 
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bästa, inte blir långvariga på enheten utan går vidare till annan försörjning. Tina reflekterar 

över det sociala arbetets förutsättningar. Hon nämner att det är viktigt att hitta något som man 

tycker om hos sin klient. Här ser vi att Tina vill att det sociala arbetet ska ske i växthuset. Tina 

pratar också om motprestationer utformade efter varje individs förutsättningar. Skau har nog 

svårt att se att relationer som bygger på att du får endast något av mig om jag får något av dig 

kan gro i växthuset. Här glider det sociala arbetet över till ett hierarkiskt system där 

socialarbetaren är överordnad klienten och socialarbetaren kan vara den goda som arbetar i ett 

förtryckande system och förändringsarbetet ska ske i oasen. 

Brukarorganisationerna vill att det sociala arbetet ska ske i växthuset. För dem är 

grundbultar i socialt arbete tillit, ärlighet, långsiktighet och kreativa lösningar. Vidare vill 

brukarorganisationerna att relationen mellan system och individ eller socialarbetare och klient 

ska präglas av lite makt och mycket hjälp. Den relationen finner vi vid bokstaven D i Skaus 

koordinatsystem. Villkorat socialt arbete, där det krävs motprestationer för att få hjälp, präglas 

av mycket makt och mycket hjälp som vi finner vid B i Skaus koordinatsystem.  

Socialtjänsten och brukarorganisationerna står långt ifrån varandra i synen på relationen 

mellan makt och hjälp i det sociala arbetet. I socialtjänstens fokus står inte bara klienten utan 

också det ekonomiska biståndets legitimitet. Det gör det omöjligt för dem att befinna sig på 

samma punkt i koordinatsystemet som brukarorganisationerna. Att det blir en krock som går 

ut över möjligheterna till att bedriva socialt arbete där individens förändringsprocess står i 

fokus torde ingen tvivla på. 

 

8.3 Kontroll med moraliska förtecken 

8.3.1 Dolda konflikter 

Enhetscheferna beskriver att syftet med hembesök är att kontrollera att sökandens uppgifter 

om boendet stämmer. De anger också det något mer luddiga syftet att se hur den sökande har 

det. Exakt vad hur de har det innebär är svårt att precisera för enhetscheferna. Det kan vara att 

det är bra att se, som enhetschef Eva uttrycker det: ”hur familjen har det, hur barnen har 

det”, eller som enhetschef Tina säger: om det är ”skitigt” eller ”om barnen har sängar”, eller 

till sist som enhetschef Gerd beskriver: ”hur många de bor men också hur det ser ut hemma 

hos folk, många har ju haft extremt dålig boendestandard ”. Här ser vi att syftet med 

hembesök glider från kontroll av lämnade uppgifter till något som är kontroll av hur den 

sökande lever och organiserar sitt hem. Den här dimensionen av hembesöket är ett typiskt 

exempel på dolda konflikter (Skau, 2007).  
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Socialtjänsten informerar att de ska kontrollera boendeuppgifterna men passar också på att, 

utan att upplysa om det, kontrollera hur man lever. Den sökande är inte omedveten om detta 

men eftersom det inte är uttalat sker det i det dolda. Givetvis påverkar detta relationen mellan 

hembesökarna och den hembesökta och kan leda till feltolkningar av situationen. Här ser vi 

hur enhetscheferna försöker flytta hembesökets position i Skaus koordinatsystem från A, 

mycket makt/lite hjälp till B, mycket makt/mycket hjälp. Socialtjänsten vill legitimera sina 

kontroller med att dessa förbättrar det sociala arbetet och i slutändan ger mer hjälp åt 

klienterna. Om hjälpen uppskattas av klienterna säger inte enhetscheferna något om och hur 

hjälpen ser ut är något oklart. Gerd säger till exempel att de just inte kan göra något åt att 

boendestandarden är låg och att många är trångbodda. Eva säger att om de ser något som inte 

är bra ur ett barnperspektiv för de vidare den informationen till barn- och ungdomsenheten. 

Tina berättar att de kan tipsa familjer som saknar sängar att de kan ansöka om extra bistånd 

till det. Att hjälpen ökar för att socialtjänsten genom hembesöken inte bara kontrollerar 

boendefrågan, utan även hur den sökande har det, är en föreställning hos enhetscheferna som 

inte är belagt med fakta.  

 

8.3.2 Finns den objektiva blicken? 

Ekonomiskt bistånd som behovsprövad insats präglas av moral och attityder (Salonen, 1997). 

Det beskriver också brukarorganisationerna. De reagerar på hembesöket som ett sätt att 

komma åt de felaktiga utbetalningarna. Maria på brukarorganisationen säger: ”Ja, hur kan 

man förstå det, att det är samma moralistiska kontext som idén med att kontrollera sjuka 

människor inom Försäkringskassan”.  Linda säger: ”Absolut alltså det ska vara lite 

uppfostring och lite kontroll och det ska kännas lite förnedrande, så tror jag att det är”. 

Brukarorganisationerna har en tydlig bild av socialtjänstens arbete som inte förekommer i 

växthuset utan som ur makt- och kontrollaspekten snarare sker i tvångskammaren. 

Enhetscheferna menar att rättsäkerheten är hög när de gör hembesök. Socialtjänsten 

granskar boendesituationen med en objektiv blick, dokumenterar och fattar beslut om bifall 

eller avslag på ansökan. Brukarorganisationerna i sin tur är mer skeptiska till rättsäkerheten. 

De menar att hembesökarna gör tolkningar som är präglade av en syn på hur man bör bo och 

leva. Jönsson (2003) visar i sin forskning just detta fenomen med att moral och egna 

värderingar från myndighetspersonen blir centrala i dokumentationen. När enhetscheferna 

diskuterar rättsäkerheten är avsaknaden av insikt i den här frågan tydlig. De vill koppla ihop 

rättsäkerheten med att hembesöken leder fram till om personer är berättigade bistånd eller 

inte. Och att de därmed kan garantera att de använder skattepengarna rätt och riktigt. Skau 
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uttrycker att ”vanans makt grumlar den klara blicken…” (2008, s.65), och enhetschefernas 

oförmåga att reflektera om den objektiva blicken finns blir ett tydligt exempel på det.  

 

8.4 Legitimitetens pris 

För enhetscheferna är ett viktigt syfte med hembesöken att öka legitimiteten för ekonomiskt 

bistånd. Det är inte ett syfte som syns utåt, alltså inte det som är syftet gentemot klienterna, 

men i intervjuerna återkommer samtliga flera gånger till vikten av legitimitet. Legitimiteten 

består av två nivåer som växelverkar. Den ena är att visa skattebetalarna att myndigheten inte 

slarvar med deras pengar. Den andra är att minska stigmat för de som behöver ekonomiskt 

bistånd genom att minimera riskerna för misstro mot att de missbrukar skattepengar. Att 

arbeta med ekonomiskt bistånd har låg status (Börjeson, 2008; Olsson & Fred, 2002). 

Hembesöket blir då en metod som höjer legitimiteten och därmed statusen. De som arbetar 

med ekonomiskt bistånd kan luta sig tillbaka i trygghet av att de på ett effektivt sätt har sållat 

bort dem som inte är berättigade biståndet. Konflikten uppstår när klienten blir offer för 

önskan om att höja det ekonomiska biståndets status. Den jämlikhetsordning som 

brukarorganisationerna eftersträvar, där förändringsarbetet sker under tillitsfulla och kreativa 

miljöer försvinner då kontrollerna ökar. Den låga statusen att arbeta med ekonomiskt bistånd 

är omgärdat av och allt vad det innebär med lite resurser, dålig kompetensutveckling och hög 

arbetsbelastning vilket bidrar till att skapa frustrerade socialarbetare. Frustrationen leder till 

att den nedvärderade socialarbetaren i sin tur nedvärderar sin klient. Maria pratar om det när 

hon säger att handläggarna måste skälla uppåt istället för nedåt. Linda ser också att med en så 

pass hög arbetsbelastning som handläggarna har är det svårt för dem att hinna med ett reellt 

förändringsarbete med klienterna. Relationen mellan socialarbetare och klient kännetecknas 

då av mycket makt och lite hjälp. 

 

8.4.1 Framtidens system 

Enhetschefernas syn på det ekonomiska biståndet i framtiden präglas av dystra prognoser. 

Gerd menar att det kanske inte finns något bistånd att söka om tio år och Tina är orolig för att 

biståndet ska vara reducerat till att betala ut pengar till sjuka och att det sociala arbetet är 

utraderat.  Enligt Tinas syn att se på det skulle då slutligen relationen mellan systemet och 

individen och relationen mellan klienten och socialarbetaren ha positionerat sig på A i Skaus 

koordinatsystem. Maktutrymmet blir stort då hjälpapparaten har makten över avslag och bifall 

men det sociala förändringsarbete som kan leda till hjälp är obefintligt. Om utvecklingen går 

åt det håll som Gerd förutspår finns det ingen hjälp att få och således ingen som kan utöva 
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makt heller. Det blir då ett välfärdssystem som präglas av individuella lösningar likt det i 

USA. Det här är ingen utveckling som enhetscheferna strävar mot. Tvärtom är de bekymrade. 

Här blir hembesök som ett sätt att legitimera socialtjänstens arbete och den samhälleliga 

vikten av ekonomiskt bistånd en viktig aspekt. Brukarorganisationerna ger i sina 

framtidsprognoser också uttryck för att kontrollen kommer öka och välfärdsstatens insatser 

minska. Här är de två motpolerna ganska överrens i sin syn. 

 

8.5 Slutsats 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur några enhetschefer som arbetar med 

ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och hur några brukarorganisationer ser på 

användningen av hembesök som en metod i socialt arbete vid ansökan om ekonomiskt 

bistånd. 

Ekonomiskt bistånd som område inom socialtjänsten präglas av låg status. För att höja 

statusen, genom att hitta på metoder som kvalitetssäkrar det arbete man utför, har hembesök i 

samband med nyansökningar av ekonomiskt bistånd uppfunnits. Hembesöket i sig är en 

maktutövning och gör att relationen mellan makt och hjälp förskjuts i Skaus koordinatsystem. 

Socialtjänsten och brukarorganisationerna kommer längre ifrån varandra i synen på hur 

relationen mellan makt och hjälp ska se ut i socialt arbete. Enhetscheferna ser att 

användningen av hembesök som en metod i socialt arbete i samband med ekonomiskt bistånd 

har flera viktiga funktioner vilka de främsta är kontroll och legitimitet. Att relationerna mellan 

makt och hjälp förskjuts längre ifrån varandra är inte, enligt enhetscheferna, ett skäl till att 

avskaffa metoden hembesök.  

Brukarorganisationerna i studien ser att hembesök som metod i socialt arbete försvårar en 

tillitsfull relation mellan socialarbetare och klient.  Brukarorganisationerna menar att socialt 

arbete ska ske i växthuset och ser därmed hembesöket som något som förstör möjligheterna 

till en mer jämlik och tillitsfull relation mellan socialarbetare och klient vilket påverkar det 

sociala arbetet. Att bli kontrollerad i sitt hem är kränkande och att anpassa sig till den 

maktutövningen är inte gynnsamt för klienten, menar brukarorganisationerna. Socialtjänsten, i 

den här studien representerade av enhetschefer inom ekonomiskt bistånd, i de undersökta 

kommunerna glider mellan rummen i Skaus modell beroende på vem de sätter i fokus. Om det 

är klienten som är i fokus så sker det sociala arbetet i växthuset. Om det däremot är 

legitimiteten av ekonomiskt bistånd som socialförsäkringssystem sker det sociala arbetet i 

oasen. Här blir nämligen systemet hierarkiskt då socialtjänsten tar sig rätten att kontrollera 

klienternas hem. 
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9 Diskussion 

Vi anser att vi har uppnått vårt syfte med studien. Intervjuerna vi har gjort beskriver hur några 

enhetschefer som arbetar med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och hur några 

brukarorganisationer ser på användningen av hembesök som en metod i socialt arbete vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd. I analysen kopplar vi ihop beskrivningarna med Skaus 

teorier om obalans mellan makt och hjälp. 

Det är inte helt okomplicerat att samla in information från två grupper som står så långt 

ifrån varandra i förståelsen av socialtjänsten. Enhetscheferna försvarar socialtjänstens arbete 

och brukarorganisationerna kritiserar det. Det har bidragit till att kunskap som vi har fått till 

en viss del har förändrat vår syn på hembesökets betydelse. Eller för att vara mer exakt kan vi 

nu förstå de två motpolernas ståndpunkter på ett mer reflekterat sätt. Att legitimiteten för 

enhetscheferna var en central fråga var vi inte förberedda på. Utifrån deras position som 

förvaltare av skattemedel är den för oss inte svår att förstå. Brukar- och stödorganisationernas 

svidande kritik av socialtjänstens sociala arbete var vi förberedda på men deras exempel 

gjorde att vår förståelse för kritiken djupnade. 

Makt och maktlöshet liksom relationen mellan makt och hjälp är centrala begrepp inom 

socialt arbete anser vi. Vi vill därför lyfta några av de resultat vi finner extra intressanta i 

studien.  

Vi är förvånade över att enhetscheferna inte reflekterat mer kring pengar och dess 

betydelse för klienten. Pengar är makt och avsaknad av pengar är därmed maktlöshet. Vi 

menar att det är i ljuset av detta som vi måste förstå klienternas förhållningssätt till 

hembesöket. När enhetscheferna säger att många klienter uppskattar hembesöket eller att de 

inte tycker att det är så farligt ser vi att det handlar om anpassning. Socialtjänsten har det som 

man behöver för att kunna överleva, nämligen pengar till mat och hyra. För att få det tror vi 

att många människor går med på vad som helst. Behov av integritet, privatliv och känsla av 

att ha kontroll över situationen får stå tillbaka för överlevnaden. Det ter sig som ett självklart 

val, men vad gör det med människor som tvingas välja?  Brukarorganisationerna ser den här 

problematiken och vi instämmer med dem att det inte leder till att människor får bättre 

självkänsla och styrka att förändra sitt liv. 

Kontroll är en delikat fråga i socialt arbete. Brukarorganisationerna kan se att vissa typer 

av kontroller kan vara legitima om det tydligt framgår vad som ska kontrolleras. Vad vi ser är 

att enhetscheferna har en dold agenda: att undersöka hur de sökande har det. Den här agendan 

är knepig att sätta ord på utan att återkomma till maktaspekten. För vad är det enheter för 
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ekonomiskt bistånd vill undersöka om det inte är kopplat till ansökningsförfarandet och dess 

utredning? Att människor organiserar sitt hem och liv på sitt egna vis tycker vi inte är något 

som ska undersökas av handläggare inom socialtjänsten. Vi ser det som att enhetscheferna 

inte anser att hembesöket som kontroll är socialt arbete, utan att det blir det först när 

hembesöket också syftar till att hjälpa människor ur misär. Vad skulle hända om detta syfte 

kommunicerades med dem som ska bli hembesökta? Vi tänker oss att brukarorganisationerna 

skulle reagera kraftigt på det, då det inte överensstämmer med deras syn på att det sociala 

arbetet bör ske i Skaus växthus. 

Vi förstår att ekonomiskt bistånd som en del av det sociala arbetet kämpar med att höja 

statusen inom fältet. Vi ser också att legitimiteten i det här sammanhanget har en viktig 

betydelse. Frågan kvarstår dock om hembesöket i samband med ansökan om ekonomiskt 

bistånd är en metod som handlar om socialt arbete. Med det som har framkommit i denna 

studie vågar vi påstå att det inte gör det. Hembesöket handlar om kontroll, och kontroll är inte 

socialt arbete. Dessutom menar några av enhetscheferna att det är möjligt att kontrollera 

boendet på andra sätt än genom hembesök. Vi tycker det är synd att enhetscheferna fokuserar 

på att öka legitimiteten för ekonomiskt bistånd genom ökade kontroller av de sökande. Vi 

önskar att legitimiteten för ekonomiskt bistånd skulle öka genom välarbetade utredningar 

präglade av tillit och respektfulla möten där relationsbyggandet mellan socialarbetare och 

klient står i fokus. 

Slutligen vill vi poängtera att vi anser att Skaus modeller om relationerna mellan makt och 

hjälp samt de olika rummen i vilket det sociala arbetet sker verkligen har varit ett stöd för att 

förstå komplexiteten i vårt material. I vår analys konstaterar vi att enhetscheferna och 

brukarorganisationerna i vår studie inte kan enas om i vilket rum det sociala arbetet ska ske. 

De är heller inte överrens om hur balansen mellan makt och hjälp ska se ut. I studien visar vi 

att Skaus modeller har bäring. Det är så vår analys bör förstås och generaliseras. 

 

9.1 Förslag på vidare forskning 

Det är av största vikt att klienterna som blir hembesökta kommer fram i forskningen. 

Enhetscheferna säger att många tycker det är positivt att bli hembesökta och vi har ingen 

anledning att misstro att så kan vara fallet ibland. Vi är dock nyfikna på hur många det 

egentligen är. Det skulle absolut kunna vara så att brukarrörelsen har en mycket mera negativ 

syn på detta än den enskilda brukaren, då det i organisationerna finns en samlad kunskap om 

socialtjänstens arbete som präglar synen på deras arbete. Vi vill inom en snar framtid se hur 

den som aldrig varit i kontakt med socialtjänsten tidigare förstår hembesöket. Detta är inte 
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minst viktigt med tanken på att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat. Än så länge saknas 

det bevis för att hembesöket leder till ett bättre socialt arbete. 

Vi vill också att hembesöket ska belysas mer ur ett juridiskt perspektiv. Som det är nu kan 

hembesöket strida mot artikel 8 i Europakonventionen som handlar om individens rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Hur väl stämmer det 

praktiska arbetet som sker inom enheter för ekonomiskt bistånd överens med lagar och 

praxis? 

Vi tror att det skulle gagna ekonomiskt bistånd som en del av socialtjänstens arbete, att det 

forskades mer på det området. Det om något skulle kunna bidra till ökad legitimitet. 
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Bilagor 
Intervjuguide enhetschefer 
Studiens syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur några enhetschefer som arbetar med 
ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och hur några brukarorganisationer ser på 
användningen av hembesök som en metod i socialt arbete vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. 
 
Studiens frågeställningar 

1) På vilket sätt enligt enhetscheferna används hembesök som en del i utredningar om 
ekonomiskt bistånd? 
2) Hur förstår klienter/brukare hembesöket enligt de undersökta brukar- och 
stödorganisationerna? 
3) Hur förhåller sig chefer respektive brukarorganisationerna till hembesök som en del i det 
sociala arbetet? 
 

Frågor 

Vad är syftet med hembesök? 
Vet du på vilka grunder det beslutades att hembesök skulle börja genomföras inom din enhet? 
Vad tror du är orsaken till att fler och fler enheter inom ekonomiskt bistånd använder 
hembesök som del i utredningar vid nyansökningar? 
- Hur ser det ut hos er? 
 
På vilka grunder genomförs ett hembesök? 
Vilka får hembesök?  
Hur går ett hembesök till? 
- Vad är det man undersöker i hemmet? 
- Kan dom som gör hembesök göra rättsäkra bedömningar? 
- På vilket sätt? 
 
 
(Hur stor del i utredningen är hembesöket?) 
Vilken betydelse har hembesöket i utredningen? 
När i klientens nyansökan får de vetskap om hembesöket? 
Vad händer om en klient inte medverkar till hembesök? 
 
Hur uppfattar du att klienter förstår hembesöken? 
På de brukarorganisationer vi träffat talar de om hembesöken som kontroll och övervakning. 
Hur ser du på det? 
Tycker du att det är förenligt med socialt arbete? 
 
 
Hur är socialt arbete när det är bra? 
Kan hembesök bidra till det? Hur? 
Hur tycker du att det fungerar med hembesök som arbetssätt? 
Vad är positivt med hembesök? 
Vad är svårt med hembesök? 
- Hur vill du att det ska vara? 
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Intervjuguide brukar- och stödorganisationer 
Studiens syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur några enhetschefer som arbetar med 
ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och hur några brukarorganisationer ser på 
användningen av hembesök som en metod i socialt arbete vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd. 
 
Studiens frågeställningar 

1) På vilket sätt enligt enhetscheferna används hembesök som en del i utredningar om 
ekonomiskt bistånd? 
2) Hur förstår klienter/brukare hembesöket enligt de undersökta brukar- och 
stödorganisationerna? 
3) Hur förhåller sig chefer respektive brukarorganisationerna till hembesök som en del i det 
sociala arbetet? 
 
Frågor 
Intervjuguide brukar- och stödorganisationer 
Vad har ni som organisation för erfarenhet av hembesök i samband med nyansökan av 
ekonomiskt bistånd? 
Vad gör socialtjänsten vid hembesöken? 
 
Hur förstår era brukare hembesöken? 
Hur förstår er organisation hembesöken? 
 
En anledning till hembesök är, enligt kommunerna själva, att skapa bättre relationer mellan 
klient och socialarbetare. Hur ser du på det? 
 
En annan anledning, enligt kommunerna, är att minska de felaktiga utbetalningarna. Hur ser 
du på det? 
Solnas kommunalråd säger också att hembesök minskar ”fusket”. Hur ser du på det?  
 
Hur är socialt arbete när det är bra? 
Kan hembesöken bidra till det? 
 
Att göra rutinmässiga hembesök vid nyansökan om ekonomiskt bistånd är en ganska ny 
företeelse. Hur tror du att det kommer se ut om tio år? 
Är det något du vill tillägga, som vi har missat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

Brev om informerat samtycke 
Vi heter Kajsa Lindqvist och Niklas Lindau och studerar till socionomer vid Ersta Sköndal 
högskola. Vi skriver för närvarande på en C-uppsats med fokus på hembesök som en del i 
utredningen för ekonomiskt bistånd samt upplevelsen av hembesök. Du har blivit tillfrågad 
om att bli intervjuad eftersom du kan ha kunskaper och erfarenheter om det vi är intresserade 
av. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara 
på vissa frågor. Intervjun beräknas ta en timme. Resultatet av intervjun kommer att 
presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om dig lämnas ut och du kommer att 
avidentifieras i uppsatsen. 
Under den tid intervjumaterialet bearbetas kommer det att förvaras oåtkomligt för obehöriga, 
därefter kommer det att förstöras. 
Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för vad som gäller informerat samtycke och 
konfidentialitet. 
 
Om du har frågor kring eller synpunkter på intervjun eller något i anslutning till denna kan du 
kontakta oss på telefonnummer: Kajsa: 0739-819682 Niklas: 0735-725042 
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