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SAMMANFATTNING 
I en tid av hårdnande ekonomiskt klimat och större social rörlighet än någonsin tidigare har 
samhället tvingats skapa specifika organisationer för rådgivning till medborgare som har 
ekonomiska problem. Detta är till gagn inte bara för dem som får hjälp, utan också för 
myndigheterna som med effektiva insatser undviker att samhällets ekonomiska resurser används 
till det som individen själv kan åstadkomma. Därför har jag valt att sätta mig in i såväl 
organisationers struktur och liv som den moderna budgetrådgivningen jämförd mellan en stor och 
en liten kommun i samma geografiska område. Därvid fann jag att budgetrådgivningen oavsett 
om den pågår i en stor eller liten kommun med sådana helt olika förutsättningar uppvisar både 
skillnader och likheter i sin organisation.  
Detta stämmer med kontingensperspektivet vars utgångspunkt är att organisationer ska betraktas 
som öppna system vilka har utbytet med omgivningen som grundläggande idé. 
Budgetrådgivningen i den stora och i den lilla kommunen har enligt min undersökning anpassat 
sig till den miljö de verkar i, i syfte att nå bästa möjliga resultat. Lagen kräver av kommunerna att 
budgetrådgivning ska tillhandahållas, organisationen skapas efter lagens krav – men 
tillämpningen skiljer sig åt beroende på omgivningen. 
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1 INLEDNING  
Inom sociologin studeras relationer mellan individ och samhälle. När samhället förändras på 
många områden följer också organisationerna med genom att de anpassar sig till sina miljöer och 
omgivningar. Stora förändringar har skett i organisationsformerna det senaste århundradet och 
det finns ingen anledning att anta att de organisationsformer som är vanliga idag kommer att vara 
det också om hundra år. 
 
Det senaste decenniet har medfört stora rörelser på alla ekonomiska områden och därmed även i 
samhället. Konkurrens och förändringstempo har blivit både hårdare och snabbare. Dessa nya 
tendenser påverkar även organisationer och i samband därmed studiet av organisationer. 
Förändringar i organisationsformer och organisationsförhållanden kommer att ske på grund av 
förnyelser på olika håll i samhället. Ny teknik, ny kunskap och högre levnadsstandard leder till 
förändringar i organisationer i och med att de anpassar sig efter de villkor och krav som ställs, 
annars blir det svårt att överleva. Större kunskap i bland annat psykologi, sociologi och 
beteendevetenskap om människans beteende i till exempel organisationer leder också till att det 
uppstår förändringar och att organisationer kan förändras. Förändringar i organisationer uppstår 
efter hand som de politiska beslutsfattarna ser att de måste svara mot kommuninvånarnas krav 
och behov. 
 
Den offentliga diskussionen om välfärden ger också människor insikt om vad som är rimligt att 
kräva från samhället i form av sociala insatser. Samhällsutvecklingen leder till att anställda och 
samhällsmedborgare kommer att ställa nya krav på de organisationer de arbetar i. Människor 
känner sitt eget värde, kräver respekt och jämlikhet, rättigheter och rättvisa. 
 
Organisationsförändringarna sker inte automatiskt, inte snabbt och inte alltid i samma riktning 
men över längre perioder blir ändå förändringarna synliga. Olikheter mellan organisationer kan 
också bli tydliga. Medborgarnas krav och önskemål innebär att organisationsstrukturen drivs i 
bestämda riktningar samtidigt som tekniska och ekonomiska förhållanden kan dra åt andra håll. 
 
Organisationer ska lösa generella uppgifter i olika typer av sammanhang. Samhällets komplexitet 
med välutvecklad arbetsfördelning, olika regler för samhörighet, interaktion, belöningar och ofta 
med uppfattningar om vilka mål man bör försöka uppnå gör det svårt att organisera på ett likartat 
sätt. Man kan nog våga påstå att alla yrken och yrkesgrupper har sin egen organisationsteori, 
varför det kan vara betydelsefullt för större organisationer att utveckla ett gemensamt språk som 
kan underlätta förståelsen och samarbetet över alla yrkesgränser. 
 
I vårt samhälle har det efter hand utvecklats en skarp gräns mellan arbete och fritid, vilket 
medfört att en arbetsgivare i princip inte ska ha inflytande över sina anställdas privatliv. Detta 
utesluter inte att det förekommer en viss påverkan, det vill säga att man vid anställningar kan få 
frågor om exempelvis fritidsintressen, familjesituation och framtidsplaner. En arbetsgivare har 
rätt att leda och fördela arbetet men ska inte blanda sig i den anställdes privata förhållanden (som 
arbetsgivaren förr både kunde och gjorde). Mycket tyder på att det dagliga livet i många typer av 
organisationer har blivit mindre likriktat och mer informellt. Många av de sociala uppgifter som 
tidigare låg hos arbetsgivaren, har nu flyttats över till den offentliga sektorn. Nuförtiden frågar 
man inte arbetsgivaren till råds när det gäller privata problem utan vänder sig huvudsakligen till 
vänner, familjen eller i förekommande fall  till samhällsapparaten. 
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Efterfrågan på ekonomisk rådgivning från enskilda hushåll har ökat stadigt sedan mitten på 1980-
talet. En anledning till detta kan vara skuldsaneringslagen som ger kommunen i uppgift att lämna 
råd och anvisningar till skuldsatta personer. Upprinnelsen till lagens tillkomst var hushållens 
överskuldsättning under 1980-talet och början av 1990-talet. Detta var bland annat en effekt av 
den ökade utlåningen till hushållen som följde efter kreditmarknadens avreglering. Problemen 
blev akuta i samband med den ekonomiska krisen i början på 1990-talet då effekterna av 
skattereformen slog igenom. Skuldproblemen drabbade inte som tidigare enbart vissa grupper -  
det blev vanligare att se problemen som bredare och mer omfattande. 
 
I och med att skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 ålades kommunerna uppdraget att bistå 
med ekonomisk rådgivning,  utan precisering om hur eller i vilken omfattning. Det är upp till 
kommunerna att själva organisera verksamheten. Både organisationsformerna och 
arbetsmetoderna är fortfarande under utveckling och skiljer sig ofta på flera sätt mellan 
kommunerna. Eftersom budgetrådgivning varken handlar om myndighetsutövning eller normalt 
sett är ett högprioriterat område inom socialtjänsten är den i viss mån sårbar för ekonomiska och 
politiska förändringar på framför allt det lokala planet. 
 
Samtidigt som efterfrågan på budgetrådgivning ökar minskar antalet skuldsaneringsärenden hos 
kronofogdemyndigheterna. Ibland framhålls som orsak därtill den förbättrade konjunkturen,  att 
myndigheterna tillämpar bestämmelserna alltför strängt eller att de skuldsatta avstår från att 
begära sanering för att de är medvetna om den svåra och tunga processen som väntar om de 
medges skuldsanering. Kommunerna avlastar i stor utsträckning kronofogdemyndigheten från 
skuldsaneringsärenden. Samtidigt visar det sig att kommunernas betydelse för rådgivningen ökar 
och här spelar budgetrådgivarna en viktig roll. Det stöd och den närhet en budgetrådgivare kan ge 
i sitt arbete är betydelsefullt. Detta visar en granskning som Riksdagens revisorer (2000) har 
gjort. 
 
Utvecklingen av den ekonomiska rådgivningen och etableringen av skuldsaneringslagen har inte 
varit helt okontroversiell. Omfattande politiska diskussioner har förekommit kring moraliska 
frågor i sammanhanget, bl a har det funnits ideologiskt och etiskt motstånd. Av en del har detta 
tolkats som utslag av moralism, förmynderi och kontroll av svaga grupper. 
 
Budgetrådgivning är en relativt ny företeelse för kommunerna. Myndighetsansvaret är ett 
dilemma eftersom det inte finns någon egentlig samordning mellan myndigheterna. 
Gränsdragningen mellan Konsumentverkets och Socialstyrelsens ansvar är fortfarande oklar även 
om det är Konsumentverket som har ett huvudansvar för den statliga konsumentpolitiken. En 
förutsättning för att invånarna i kommunerna ska få vetskap om att budgetrådgivning finns och 
att denär till för alla, är att de nås av information om verksamheten. Det är vanligt i kommunerna 
att man inte vågar informera i vad man ser som alltför stor utsträckning då man inte har resurser 
att ta emot den förväntade ökningen av hjälpsökande. 
 
I allmänhet ligger kommunens ansvar att tillhandahålla budgetrådgivning på en tjänst som 
sorterar under kommunstyrelse, socialnämnd eller någon annan politisk nämnd. Variationen på 
hur landets kommuner prioriterar sina verksamheter med budgetrådgivning kan vara stor (det 
finns kommuner som inte ens tillhandahåller tjänsten). Kommuner med likartad struktur och 
storlek kan ha olikheter i fråga om organisation och resurser i till exempel i sätt att bedriva 
kommunala verksamheter. Det finns sannolikt kommuner med olika struktur och storlek där man 



 7

kan hitta likheter i fråga om organisation och resurser av de kommunala verksamheterna, såsom 
exempelvis budgetrådgivningen.. 
 
Erfarenhet och kunskap kan ge ökad förståelse och genom ökad förståelse kan man börja tänka i 
nya banor, få bättre framförhållning och åstadkomma förändringar. Sannolikt behövs bättre 
samverkan mellan olika funktioner i samhället som berörs av ämnet. Samhällets insatser skulle 
kunna fungera som ett sammanhållet nätverk som tillsammans arbetar för att stärka den 
samverkan som är nödvändig för att samhälleliga åtgärder ska ge resultat. Berörda yrkesgrupper 
kan ges möjligheter att testa nya idéer och söka sig utanför traditionella gränser och därmed i 
bästa fall få större möjlighet att åstadkomma resultat som stärker de utsatta. 
 
1.1 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet beskriver jag syftet med uppsatsen och på vilket sätt jag har gått tillväga för 
att uppnå resultatet. En presentation av ämne och metod görs och här ges även en redovisning för 
hur materialet har bearbetats. Jag har därtill definierat några ord och begrepp. 
 
Kapitel 2 inleds med en teoretisk bakgrund och en modell för hur jag valt att presentera teorierna. 
Därefter beskrivs de organisationsteorier som jag valt att studera och funnit relevanta och 
intressanta för denna studie. Jag tar upp vad jag sett som de viktigaste aspekterna och synsätten i 
varje teori. Kapitlet avslutas med en teoretisk sammanfattning.  
 
I kapitel 3 beskrivs bakgrunden till varför budgetrådgivningen finns och vad den innebär. 
Merparten av informationen i detta kommer ur litteratur från Konsumentverket eftersom utbudet 
av annan litteratur i ämnet är synnerligen begränsat. 
 
Organisation av budgetrådgivning redogörs för i det fjärde kapitlet. Där tas kommunernas ansvar 
i samband med offentlig förvaltning upp. Även kommunernas organisation och 
rådgivningsverksamhet i allmänhet beskrivs. 
 
I det femte kapitlet berättar jag något om budgetrådgivaren och hennes/hans roll och kompetens 
såsom den kan förväntas vara i den  verksamhet som bedrivs. 
 
Kapitel 6 handlar om Höganäs och Malmö kommuners budgetrådgivning, hur de organiserat sina 
verksamheter, hur de samverkar med sina omgivningar och hur rådgivarna arbetar. 
Beskrivningen, som ligger till grund för analysen, sker utifrån premissen att vara så objektiv som 
möjligt och innehåller endast fakta som inhämtats från intervjuer, litteratur och statistiska 
uppgifter. 
 
I analysen som görs i det sjunde kapitlet framställs tolkningarna av det material som framkommit 
i beskrivningen. Till grund för analysen ligger även de teoretiska perspektiven. 
 
Diskussion kring den empiriska och teoretiska studien förs i kapitel 8. Här diskuterar jag kring 
resultaten av undersökningen, samt framför några tankar och funderingar i ämnet. 
 
1.2 Problemformulering 
Uppsatsen handlar om hur den kommunala verksamheten med budgetrådgivning fungerar och är 
organiserad i två kommuner, nämligen Höganäs och Malmö. Den behandlar även organisationen 
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av verksamheten och hur denna påverkar budgetrådgivarens arbetssituation. Studien går ut på att 
jämföra de två kommunerna. Om man gör en jämförelse och genom den hittar skillnader eller 
likheter kan detta vara till hjälp och skapa en grund för att kunna skapa förbättringar och 
effektivisera organisationer och deras verksamhet. Det är erfarenhetsmässigt en fördel att få 
möjlighet att använda sig av kunskap för att undvika misstag. Förhoppningsvis kan man 
därigenom förbättra kompetens och service. 
 
Eftersom kommunerna åläggs att bistå med budgetrådgivning till sina kommuninvånare så får 
rådgivningen en viktig roll för många människor. Kommunernas betydelse för rådgivningen 
kommer sannolikt att öka. Det är därför viktigt att oklarheter om ansvar reds ut. Om man 
dessutom kan utbyta kunskap och få erfarenheter av varandra ökar det möjligheten att förbättra. 
 
Efter att ha talat med och träffat personer som arbetar med budgetrådgivning har jag fått 
uppfattningen att budgetrådgivningen kan fungera på olika sätt i olika kommuner. Insikten om 
detta gav mig idén att det kunde vara intressant att se om det verkligen förhåller sig så, att samma 
verksamhet kan skilja sig åt enbart för att den bedrivs i olika kommuner. Det blir då intressant att 
se om sättet att bedriva samma typ av verksamhetär påverkat av hur organisationen i kommunen 
ser ut. Det kan samtidigt vara av intresse att se det ur budgetrådgivarens perspektiv eftersom det 
är hon eller han som i praktiken bistår med den tjänst som är ålagd kommunerna. Följaktligen 
bestämde jag mig för att studera två kommuner och deras verksamhet med budgetrådgivning. 
 
1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att jämföra två kommuners organisation och 
verksamhet med budgetrådgivning.  Jag vill få reda på hur två kommuners budgetrådgivning 
fungerar, och se om det finns likheter eller skillnader i sätt att organisera och bedriva 
verksamheten. Hur ser kommunernas organisation av budgetrådgivningen ut? Vilka skillnader 
respektive likheter kan man finna? Är kommunens storlek och sociala struktur av betydelse för 
hur verksamheten är organiserad och hur den bedrivs? 
 
Ett delsyfte är att studera hur några av budgetrådgivarna i de två kommunerna upplever sin 
arbetssituation och hur de ser sin roll som rådgivare. Jag vill veta hur de uppfattar och ser sin 
situation i organisationen. Hur upplever budgetrådgivarna sin roll och arbetssituation? Finns det 
likheter och skillnader i deras sätt att arbeta? 
 
1.4 Avgränsningar 
Jag avser inte att undersöka i vilken grad lagen om skuldsanering och budgetrådgivning efterlevs 
i de båda kommunerna. 
 
1.5 Ämnesval  
Eftersom jag själv är på väg ut i förvärvslivet och hoppas få ett givande arbete som jag vill kunna 
påverka så har jag valt att intressera mig för organisationsteori. Medinflytandet ökar successivt, 
gamla tiders mössan-i-hand-attityd har helt försvunnit. Kommuninvånarna har flera möjligheter 
att påverka. En är att utöva sin rösträtt i kommunalvalen, en annan de allt mer ökade 
möjligheterna att bilda opinion, exempelvis genom att skriva insändare, delta i offentliga möten, 
ta kontakt med politiker och genom att själva anordna möten. Samhället är mer positivt inställt 
idag än någonsin tidigare till att dess medborgare deltar aktivt i beslutsprocesserna. 
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Många av de förhållanden i samhället som möts av ofta berättigad kritik, t ex bristande jämlikhet, 
stress och arbetsmiljö, är nära knutna till olika slags organisationer. Exempelvis står feminismen 
på flera av de politiska partiernas program och ett skäl till det kan vara partiernas behov av fler 
kvinnor som väljare vilket man hoppas få genom att framhålla deras rätt till samma villkor som 
männen i arbetslivet. Stressen och utbrändheten är en stor fråga för de fackliga organisationerna 
som genom att peka på detta kan engagera fler intresserade medlemmar. Det innebär inte att man 
är intresserad av att enbart gynna egna intressen eller att man är "blind" för andras synpunkter. 
Man kan också se förbi sina personliga intressen och vilja bidra till att skapa ett bättre samhälle 
för alla. 
 
Olika värderingar, normer och attityder kan lätt kollidera vid studiet av organisationer. Intresset 
för organisationsteori förefaller öka för närvarande eftersom ämnet studeras inom många 
områden och anknyts till olika problemställningar och syften. Detta gäller organisationer inom 
både den privata och den offentliga sektorn. Man kan säga att organisationsteorin hela tiden är 
under uppbyggnad och därför är det intressant att vara med och möjligen få medverka till att 
vidareutveckla kunskapen om budgetrådgivningens existens och funktion. 
 
Mitt syfte är att förtydliga processen genom att visa hur den i vissa stycken kan skilja mellan två 
kommuner och att öka intresset för ämnet genom att ta upp det till diskussion. Jag menar att 
endast med  hjälp av kunskap kan man förbättra på djupet. Organisationsforskningen utförs och 
utvecklas tätt inpå förändringar i arbetslivet liksom begrepp och problemställningar uppstår i ett 
ofta medvetet samspel med näringsliv och förvaltning. 
 
Mitt intresse för budgetrådgivning har vuxit fram under en tid då jag hört och sett hur människor 
har drabbats på olika vis av de växlande konjunkturerna i Sverige de senaste åren. Samtidigt har 
skuldsanering diskuterats i media och  flera debatter i medierna har handlat om människor som 
hamnat i svåra situationer, ofta på grund av dålig ekonomi. Jag har även träffat och talat med 
personer som arbetar med budgetrådgivning och jag har hört många olika synpunkter och åsikter 
om hur budgetrådgivningen fungerar. Det är lätt att få uppfattningen att budgetrådgivning inte 
alltid fungerar på samma sätt i alla kommuner. Det framstod som intressant för mig att försöka se 
om olika former av olika sociala och ekonomiska sammanhang eventuellt kan visa att man 
organiserar en verksamhet som budgetrådgivningen på olika sätt.  
 
1.6 Metodval  
Den här uppsatsen består av både en empirisk och en teoretisk studie. Den empiriska studien har 
skett i form av intervjuer och samtal. Den teoretiska studien har jag gjort genom att fördjupa mig 
i olika teorier och genom att jag letat fram och läst relevant litteratur i ämnet. För uppsatsen valde 
jag att huvudsakligen använda mig av en kvalitativ metodundersökning. När man använder 
intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod strävar man inte efter generaliserbarhet utan 
snarare efter att försöka visa verkligheten genom den intervjuades ögon. (Henwood & Pidgeon 
1993:15). För att få ett bra jämförelsematerial har jag i den kvantitativa  metodundersökningen 
använt mig av statistiska uppgifter. 
 
För att kunna göra en utvärdering av det insamlade materialet och göra tolkningar av det gör jag i 
den här studien en jämförelse mellan två kommuner. Om man vill kunna hitta och se skillnader 
och likheter i teorierna, organisationerna och arbetssätt hos budgetrådgivarna i kommunerna 
måste det finnas jämförelsepunkter att utgå från. Därför har jag tagit vissa utvalda 
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jämförelsepunkter, systematiskt jämfört de båda kommunerna och analyserat mina tolkningar av 
dem. 
 
Jämförelser utgör en grund för att för att man ska kunna göra påståenden om empiriska 
regelbundenheter. En jämförelse bildar även grunden för att kunna göra utvärderingar och 
tolkningar av rådande förhållanden. I denna breda mening är jämförandet som metod centralt 
inom samhällsvetenskapen i dagsläget. Utan jämförelsepunkter är det svårt att skaffa säkerhet om 
vilken betydelse miljön kan ha i en jämförande studie. (Ragin 1987:1). 
 
Intervjuerna i denna studie har dels gjorts genom personliga besök med intervjuer, dels genom att 
skicka e-mail och att ta kontakt per telefon. Syftet med den kvalitativa metoden är att utforska 
och beskriva hur människor upplever sin situation och förhållanden. Det är viktigt att påpeka att 
deltagarna i den kvalitativa undersökningen enbart representerar sig själva, vilket innebär att vad 
en individ förmedlar inte kan generaliseras till andra. (Patel & Tebelius 1987:122). Tolkningen 
syftar till att ge materialet innebörd och struktur. Genom jämförelsen av olika typer av material 
och genom att se dem som delar i ett större sammanhang kan förhoppningsvis förståelsen öka och 
förklaring ges till den aktuella frågeställningen. 
 
För att kunna göra en jämförelse av Höganäs och Malmö kommuners bakgrund och sociala status 
har jag valt att använda dels litteratur, dels statistiska fakta och uppgifter. De statistiska 
uppgifterna har hämtas från kommunernas hemsidor där fakta om kommunerna presenteras. 
Uppgifterna bygger på siffror från Statistiska Centralbyrån. 
 
Målet med intervjuerna är att få en bild av hur budgetrådgivarna uppfattar och värderar sin 
verklighet. En intervjuguide (bilaga 1) har använts och samma frågor har ställts till samtliga 
budgetrådgivare som intervjuats. Alla intervjuer är inspelade på band och har lyssnats av och 
skrivits ner för att lättare kunna tolkas och analyseras. Intervjuerna gjordes på budgetrådgivarnas 
arbetsplatser och tog mellan en och två timmar per intervju. I samband med intervjuerna gjorde 
jag minnesanteckningar för att klargöra mina egna intryck för mig själv. Till några av 
budgetrådgivarna har jag återkommit med telefonsamtal för att följa upp några av svaren och 
klargöra vissa tvetydigheter. 
 
En annan intervjuguide (bilaga 2) gjordes för att kunna intervjua en ansvarig politiker i varje 
kommun. Den första kontakten med dem skedde per telefon varvid jag undrade om de var villiga 
att besvara frågor som hade med budgetrådgivningen att göra. Då jag fått deras medgivande och 
godkännande till att ställa upp på detta skickades frågorna med e-mail till var och en och de 
besvarades per e-mail. Inga förtydligande behövdes göras med frågor eller svar varför ingen 
ytterligare kontakt har förekommit med dem. 
 
De personliga besöken och intervjuerna med budgetrådgivarna har jag upplevt som positiva 
eftersom det känns lättare med personlig kontakt och är lättare att genomföra en intervju med 
direktkontakt än per telefon. Vid en personlig träff är intervjupersonen också förberedd inför 
intervjusituationen på ett annat vis än om den görs per telefon. 
 
Under arbetets gång har jag talat med personer som gett mig värdefulla tips och svarat på många 
frågor och funderingar. Det har inte skett i form av intervjuer utan det har varit telefonsamtal och 
diskussioner, som givit mig värdefull information och hjälp för analys av arbetet. 
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1.7 Urval och bearbetning av material 
För denna studie har jag valt att jämföra två kommuner och deras organisation och verksamhet 
med budgetrådgivning. Att valet föll på Höganäs och Malmö kommuner beror på att jag redan i 
annat sammanhang hade kommit att diskutera ämnet med budgetrådgivaren i Höganäs. Det var 
en intressant diskussion och jag beslöt mig för att fortsätta studera detta. Via budterådgivaren i 
Höganäs fick jag kontakt med budgetrådgivningen i Malmö. Valet av dessa två kommuner för 
min studie visade sig givande på grund av deras olika storlek. Det blir därför intressant att se om 
två olika typer av kommuner kan ha gemensamma nämnare eller om det huvudsakligen är 
markanta skillnader. 
 
På budgetrådgivningen i Höganäs arbetar en enda budgetrådgivare och det är hon som har 
intervjuats. Intervjun skedde vid personligt möte och med bandupptagning. Budgetrådgivaren har 
även givit mig material i form av rapporter, broschyrer och ett antal artiklar. Avdelningschefen på 
socialkontoret i Höganäs har också försett mig med några skrifter. Nämndsordföranden i Höganäs 
kommun har intervjuats per e-mail med skriftliga frågor och skickat tillbaka svaren på samma 
sätt. Höganäs kommun har en hemsida med information om kommunen och där presenteras 
statistiska uppgifter, som jag har använt mig av i den kvantitativa undersökningen 
 
På Malmös budgetrådgivning arbetar sex personer med rådgivningen. Två av budgetrådgivarna 
har intervjuats. Dessa två intervjuer gjordes vid personliga möten, var och en för sig, med 
bandupptagning. En av de andra rådgivarna, som även är arbetsledare för budgetrådgivningen har 
givit mig material i form av rapporter och broschyrer. Med honom har jag dessutom haft löpande 
telefonkontakt. Det var han som valde ut de två personer som jag intervjuade på rådgivningen i 
Malmö. Kommunalrådet i sociala frågor i Malmö kommun har intervjuats med per e-mail med 
skriftliga frågor och svarat på samma sätt. 
 
Jag har under arbetets gång pratat med några socialsekreterare, ett par skuldrådgivningskonsulter 
(en specialistfunktion som bistår budget- och skuldrådgivare) på Konsumentverket i Stockholm 
och med chefen för skuldsaneringsenheten i Skåne län. Jag har även haft löpande telefonkontakt 
med rådgivaren i Höganäs och arbetsledaren för rådgivningen i Malmö under hela arbetet med 
uppsatsen. 
 
Vissa svårigheter uppstod när jag började sökandet efter relevant och varierande litteratur i ämnet 
budgetrådgivning. Det visade sig finnas påfallande sparsamt med skrifter i ämnet. Merparten av 
information om budgetrådgivning har jag funnit i Konsumentverkets litteratur. Utöver detta finns  
inte så mycket mer skrivet, annat än några rapporter från olika institutioner vid några av landets 
universitet. Några rapporter från vissa kommuner och deras budgetrådgivningar har jag dock fått 
tag på och också haft nytta av. Orsaken till att inte finns så mycket dokumenterat om 
budgetrådgivning än så länge är bland annat att professionen är relativt ny och att det därmed inte 
har hunnits med att få fram särskilt mycket litteratur. 
 
Analysarbetet av intervjuerna och litteratur har skett parallellt med insamlandet av materialet. 
 
Hur väl dessa två kommuners verksamheter representerar övriga budgetrådgivningar i landet är 
svårt att säga eftersom det inte finns så många undersökningar gjorda om budgetrådgivning - men 
det är inte heller syftet med denna uppsats. 
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1.8 Definition av ord och begrepp 
Budgetrådgivning betyder ”ekonomisk planeringshjälp för enskilda, som lämnas av bl a den 
kommunala konsumentvägledningen, bankerna eller socialkontoren.” (Nationalencyklopedin, 
1990). Begreppet budgetrådgivning används när det handlar om rådgivningen i kommunens regi. 
Ibland kallar man det även för hushållsekonomisk rådgivning. 
 
Miljön är enligt organisationsteoretiker en organisations omgivning, dess tillstånd och hur den 
påverkar organisationen. Omgivningen är den värld som organisationen opererar eller agerar 
inom. (Bruzelius & Skärvad 1995:33) 
 
Organisation är en form av gruppbildning, präglad av formalisering, d v s skrivna regler och 
instruktioner, organisationsplaner och vissa juridiskt bindande avtal. Motsatsen är en grupp, som 
är spontan och informell. En organisation har en arbetsdelning och en administrativ apparat som 
med olika regler, värderingar och avtal som grund försöker säkra koordinering, kontinuitet och 
måluppfyllelse. (Bakka m fl 1999:15) 
 
Budgetrådgivare är beteckningen på den tjänsteman inom socialtjänsten, den kommunala 
konsumentverksamheten eller den inom annan kommunal förvaltning som utövar 
budgetrådgivning eller hushållsekonomisk rådgivning och som arbetar med olika former av 
skuldsanering. 
 
Nätverk (eng network) kan användas som verb och kan bl a ha betydelsen av personers 
ansträngningar för att utvidga bekantskapskretsen med sikte på karriären eller utökning av 
kundkretsen. En parallell till network är "web" där nätet jämförs med ett spindelnät. (Bakka m fl 
1999:83) 
 
Skuldsanering innebär enligt lagen att en fysisk person som uppfyller vissa villkor helt eller 
delvis befrias från betalningsansvaret för betalningen av de skulder som omfattas av beslutet. 
Med skuldsanering avses både sådan frivillig skuldsanering som fastställs av 
kronofogdemyndigheten och tvingande skuldsanering som beslutas av tingsrätten. 
 
2 TEORI 
2.1 Teoretisk bakgrund 
Teorier ska helst inte betraktas som totala sanningar, utan snarare användas som ett par glasögon 
som man kan ta på sig och betrakta världen genom. Teorier kan på så vis bli vägledande och 
användas som hjälp för att försöka förstå vissa fenomen. 
 
Organisationsteorin avser att vara generell. Dess mål är att gå utöver enskilda branscher och 
enskilda sektorer i samhället. Hur generell den kan bli är en svår fråga. Av både praktiska och 
teoretiska skäl är det fördelaktigt att ha en gemensam definition på organisation, tvärs över alla 
branscher och näringsgrenar och tvärs över skiljelinjen offentlig - privat. Eftersom 
organisationsteorin är ett relativt nytt ämnesområde är materialet om organisationsförhållanden 
ännu ganska begränsat och innebär en utmaning för organisationsforskningen. (Bakka m fl 
1999:11) 
 
I följande kapitel kommer några vetenskapliga teorier att belysas för att skapa en grund till och 
förståelse av analysen av budgetrådgivningens organisation och verksamhet i Höganäs och 
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Malmö. Många organisationsteorier utgår från att organisationer och deras miljö ömsesidigt 
påverkar varandra. Det är inte bara organisationen som påverkas av miljön, även det omvända 
gäller, det vill säga att relationen är reciprok. 
 
Weber fäste stort avseende vid de samhällsmässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av 
byråkratin historiskt sett. Human Relationrörelsen studerade organisationer på experimentell bas. 
I denna studie har jag valt att fördjupa mig i de organisationsteorier och former som har 
markerade ramar i nedanstående modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Kontingensperspektivet 
Länge studerades organisationer som om de existerade i ett tomrum, utan någonting runt 
omkring. Synen på organisationer som självtillräckliga slutna system började först på 1960-talet 
ifrågasättas på allvar. (Burns & Stalker 1961) Det var denna skolbildning som kom att bli känd 
som contingency theory, kontingensperspektivet. 
 
Kontingensperspektivet på organisationer har blivit etablerat som ett dominerande synsätt inom 
den moderna organisationsanalysen. Enligt denna situationsanpassade organisationslära finns det 
inte något bästa sätt att organisera eller strukturera företag eller organisationer. Dock är 
organisationsformen av stor betydelse för företagets eller organisationens prestationsförmåga och 
effektivitet. (Burns & Stalker 1961:97). 
 
Utgångspunkten för kontingensperspektivet är att organisationer ska betraktas som öppna system 
där utbytet med omvärlden är av grundläggande betydelse för förståelsen av organisationens 
problemsituation och dess inre struktur. Kontingensperspektivet försöker visa att under givna 

Kontingensperspektivet 
(situationsteori) 

Webers byråkratiteori Human Relationrörelsen 
(Socialpsykologi) 

Systemteori 

Öppna system 

Omgivningens påverkan Nätverk Professionell byråkrati  

Figur 1 Teoretisk bakgrund 
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förutsättningar är några organisationsformer mer effektiva än andra och ger bättre 
anpassningsförmåga. Därav ska man däremot inte dra slutsatsen att det utifrån givna 
förutsättningar går att nå den optimala organisationsformen. (Bakka m fl 1999:85) 
 
Inom kontingensperspektivet frågade man sig hur det kunde komma sig att organisationer såg så 
olika ut sinsemellan, och att likadana organisationer hade så varierande framgång. Svaret man 
kom fram till var att olika organisationsformer är olika lämpliga, beroende på omständigheterna. 
En av de viktigaste faktorerna är omgivningens utseende, varje organisation har en miljö som 
man måste förhålla sig till. Organisationer formar sina strukturer så att de på bästa sätt ska kunna 
hävda sig mot dessa element i miljön. (Borell & Johansson 1996:66) 
 
2.3 Organisationen som öppet system 
De viktigaste idéerna och uppfattningarna inom kontingensteorin är att organisationer är öppna 
system som kräver omsorgsfull ledning för att kunna tillfredsställa och balansera inre behov och 
för att kunna anpassa sig efter förändringar i omgivningen. Det finns dock inget som kan kallas 
det bästa sättet att organisera utan den mest lämpliga formen är beroende av uppgifterna eller den 
miljö som man lever i. Ledningen måste i första hand vara inriktad på att uppnå en god passform 
och anpassning. Olika typer eller "arter" av organisationer behövs i olika typer av miljöer. 
(Morgan 1999:53). 
 
Richard Scotts teorier om hur organisationer är uppbyggda och strukturerade redogörs för ur tre 
olika perspektiv, nämligen det rationella, det naturalistiska och det öppna. De rationella och 
naturalistiska perspektiven anser Scott vara "stängda" från sin omgivning. Däremot poängterar 
Scott att för att en organisation ska kunna överleva måste den bestå av olika sorters aktörer och 
detta redogör han för i det öppna systemperspektivet. Individer influerar med sina personliga 
åsikter och kunskaper, vilka i sin tur är värdefulla faktorer som är nödvändiga för ett öppet 
system. Därmed kan deltagarna inte förväntas följa samma mål. Organisationen blir istället 
färgad av ett flertal mål. Ur det öppna systemperspektivet anses organisationen inte vara en 
formell struktur utan ett system av oberoende aktiviteter. Här söker man inte rutinmässigt efter 
sätt att överleva utan det mest väsentliga är den öppna kontakten och interaktionen med 
omgivningen, där man agerar och är verksam. (Scott 1992:25) 
 
I ett öppet system menar Scott att en mängd omgivningsfaktorer styr organisationsstrukturen 
(ordningen av delarna inom en helhet), men även organisationens verksamhet och resultat. I det 
öppna systemperspektivet ses organisationen som ett system där bl a information och material 
strömmar ut och in. Man kan säga att organisationen lever i ett samspel med sin omgivning. Detta 
leder till att organisationer är beroende av sin miljö och omgivning, och följaktligen förändrar 
organisationen  sig för att bli så effektiv som möjligt. (Scott 1992:26) 
 
2.3.1 Professionell byråkrati 
Henry Mintzberg har utvecklat en mycket omfattande teori om hur olika organisationsformer 
uppstår, hur de fungerar och vilka karaktäristiska problem de utvecklar. Hans framställning utgör 
en central nyckel till forskningen om organisationsstruktur och organisationsformer. Mintzberg är  
en situationsteoretiker som lägger avgörande vikt vid hur olika omvärldsfaktorer präglar 
organisationsformer och organisationsproblem. Den terminologi  han infört och de variabler han 
använder har fått stor utbredning inom organisationslitteraturen. Ännu finns inte hans böcker 
översatta till svenska. (Bakka m fl 1999:79) 
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Efter studier vid McGill-universitetet har Mintzberg identifierat olika "arter" eller 
organisationstyper när det gäller organisationer. Den viktigaste delen i det arbetet syftar till att 
visa att en effektiv organisation är beroende av att man skapar en sammanhängande uppsättning 
relationer i den strukturella uppbyggnaden. (Morgan 1999:60) 
 
Mintzberg konstruerar fem olika organisationstyper på grundval av en mycket omfattande 
genomgång av forskningslitteratur. Organisationstyperna eller arterna är den enkla strukturen, 
maskinbyråkratin, professionsbyråkratin, ad hocratin och den divisionaliserade formen. Enligt 
Mintzberg präglas en professionell byråkrati av horisontell specialisering, vilket betyder att 
samordningen av de professionella personerna sköts genom standardisering av fackkunskaper och 
kännedom. Det betyder att samordningen sker genom att man systematiserar kunskaperna, man 
har lärt sig och vet vad man kan förvänta sig av sina kolleger. Under en operation t ex behöver 
endast få ord bytas mellan läkare och sköterskor för att ett professionellt arbete ska kunna utföras. 
Ett annat exempel är lärarna som undervisar i samma kurser och egentligen inte behöver träffas 
för att veta vad den andre förmedlar till sina elever. (Mintzberg 1993:190) 
 
Professionsbyråkrati eller professionell byråkrati präglas av horisontell specialisering, 
decentraliserad kontroll (frihet under ansvar) och ger personalen stor självständighet. Den är 
avpassad för att hantera förhållandevis stabila betingelser och relativt okomplicerade uppgifter. 
Den professionella byråkratin har visat sig vara en lämplig struktur för organisationer där 
personer med speciella färdigheter och kunskaper behöver stort handlingsutrymme och ges 
tillfälle att använda sitt omdöme för att kunna vara effektiva i sitt arbete. Man finner oftast denna 
form av organisation i stabila och komplexa miljöer, till exempel högskolor, sjukhus, skolor och 
expertorganisationer. (Morgan 1999:60) 
 
Det mest utmärkande, enligt Mintzberg, för den professionella byråkratin är koordinering genom 
standardisering av fackkunskaper. I arbetskärnan finner man specialister - professionella personer 
som har betydande kontroll över sitt eget arbete. Kontroll över det egna arbetet i detta 
sammanhang betyder att de professionella arbetar relativt oberoende av sina kolleger, och 
närmare sina kunder eller klienter. Exempelvis så arbetar läraren ensam i klassrummet, relativt 
dold för sina kolleger och överordnade, likaså arbetar läkare som behandlar sina egna patienter 
men håller kontakt med sina kolleger. (Mintzberg 1993:190) 
 
”Operating core” är ett centralt begrepp hos Mintzberg. Det rymmer den kärna av 
arbetsaktiviteter som utgör organisationens existensberättigande, dess fundamentala kompetens, 
antingen det är fråga om produktion eller undervisning av skolelever. Det är inte lätt att översätta 
begreppet ”operating core”, men arbetskärna eller produktionskärna kan vara relevanta termer. 
(Borell & Johansson 1999:80) 
 
Strukturen i en organisation som professionell byråkrati är huvudsakligen byråkratisk så till vida 
att dess samordning och uppbyggnad har formats av regler och normer som förutbestämmer vad 
som ska göras och vad som ska uppnås. Regler eller normer i en professionell byråkrati 
härstammar ur och skapas oftast utanför den egna strukturen. Dessa allmänna regler finner man 
även hos andra professionella byråkratier inom liknande typer av sammanslutningar.  I en 
professionell byråkrati förlitar man sig på sakkunnigheten i en miljö av professionell karaktär, det 
vill säga förmågan hos experterna. Andra former av standardisering är svåra att förlita sig på i 
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den professionella byråkratin. Själva arbetsprocesserna är för komplexa för att kunna 
systematiseras i en analys. Det är svårt att t ex föreställa sig att standardisera en läkares arbete när 
hon eller han går ronder eller att observera en lärare i klassrummet och försöka att systematisera 
hennes eller hans arbete. (Mintzberg 1993:192)   
 
En organisation som professionell byråkrati är starkt decentraliserad i sin struktur. Det innebär att 
den största delen av styrkan i verksamheten ligger i den ”nedre” delen av strukturen, hos 
arbetskärnan, vars arbete är för komplext för att kunna övervakas av chefer eller för att kunna 
standardiseras. Detta gör att individen får en rörlighet och ges betydande självständighet i sitt 
arbete. (Mintzberg 1993:195) 
 
Mintzberg menar att professionalism är en populär term bland alla typer av fackmän och 
sakkunniga idag. Och som en konsekvens av det kan man säga att professionell byråkrati är en 
ytterst modern typ av struktur och dessutom en demokratisk sådan. Mintzberg hävdar att det är 
vars och ens förmån att kunna få göra sitt arbete så professionellt som möjligt - för att öka 
skickligheten som krävs i en organisation som professionell byråkrati. Den är demokratisk därför 
att den sprider sin makt direkt till arbetskärnan (åtminstone till de professionella), vilket ger dem 
en betydande självständighet. Därför påstår Mintzberg att en professionell har det bästa av två 
världar i en sådan organisation, hon eller han är knuten till organisationen samtidigt som hon eller 
han är fri att arbeta med sina kunder på sitt eget sätt, endast begränsad av normerna för sitt yrke. 
De professionella i en sådan organisation tenderar att framstå som ansvarsfulla och starkt 
motiverade individer, engagerade i sitt arbete och i sina kunder eller klienter. (Mintzberg 
1993:205). 
 
2.3.2  Organisationen som nätverk 
En grundläggande skillnad mellan organisationer och andra slags nätverk är att organisationer är 
medvetet skapade formella strukturer, man analyserar inte ett fenomen som organisation utan 
man studerar en enhet som är en organisation. (Borell & Johansson 1996:58). Organisation 
bygger på samordning av många individers handlande och det innebär att organisationens 
relationer utåt måste skötas av gränsöverbryggande personer. I själva verket blir det 
trepartsrelationer mellan individer (gränsöverbryggande personer länkade till den externa 
motparten och sedan tillbaka till uppdragsgivaren). Detta medför att aktörernas handlingsfrihet är 
kringskuren av organisatoriska krav. (Borell & Johansson 1996:71) 
 
I samhällsforskningen har nätverk ursprungligen använts som en metafor för förbindelser mellan 
människor i lokalsamhället, som en bild av en informell organisation. Idag ger nätverksbegreppet 
goda möjligheter till att studera och jämföra olika organisationers placering i ett större 
samhällsmönster. Nätverket kan ha stor betydelse för den enskildes förmåga att hantera olika 
krav och valsituationer genom att de som ingår i det kan förlita sig på andras erfarenheter och 
förbindelser. Detsamma gäller för organisationer. Goda förbindelser utgör mycket viktiga 
resurser som kan vidareutvecklas i samarbete om gemensamma uppgifter. Sådana 
utvecklingsprocesser kräver tid och förmåga till nytänkande och organisatoriskt lärande. (Bakka 
m fl 1999:84). 
 
I en organisation är medlemmarna kopplade till roller där deras handlingsfrihet begränsas av  
formella  krav och makten är med andra ord mer stabil och strukturerad i en organisation än i 
andra nätverk. Nätverksaktörerna agerar inte som autonoma individer, utan för organisationens 
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räkning. Makten är med andra ord betydligt mer stabil och strukturerad i organisationer än i andra 
nätverk. Specialisering och ansvarsfördelning kan vara mer eller mindre strikt, men kopplingen 
till en formellt definierad position bidrar till att göra varje individs handlande mer förutsägbart. 
(Borell & Johansson, 1996:60). När nätverket är en organisation agerar individerna för nätverkets 
räkning, inte som autonoma enheter. Verkställandet av ledningens intentioner sker alltså inte 
automatiskt. Där makt utövas uppkommer ofta motverkande krafter. Sett ur de ledande 
grupperingarnas perspektiv är det inte organisationsmedlemmarnas avsikter utan resultatet av 
deras handlande som räknas. För att säkerställa en tillräcklig överensstämmelse mellan 
ledningens intentioner och aktörernas agerande är någon form av inomorganisatorisk kontroll 
nödvändig. (Borell & Johansson 1996:64) 
 
Den gränsöverbryggande personalen, det vill säga individerna i en organisation som handhar 
klientkontakten i sitt dagliga arbete, måste medges en viss grad av eget handlingsutrymme för att 
kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Deras arbete är svårövervakat eftersom det gäller kontakten 
med människor, och uppgifterna av sådan karaktär att de inte kan regelstyras i detalj. Samtidigt är 
de, just på grund av sin gränsöverbryggande position, utsatta för extrema influenser, som inte kan 
förutsättas överensstämma med organisationens intressen. Därför är någon form av kontroll 
nödvändig. Denna inomorganisatoriska kontroll sker i någon form av indirekt kontroll, t ex regler 
och rutiner. Att en sådan kontroll måste upprätthållas säger dock inte hur omfattande den måste 
vara. Gränsöverbryggaren arbetar under olika villkor, med stora variationer i handlingsfriheten. 
 
En person som är svår att ersätta har större makt än den som antingen kan bytas ut rent fysiskt 
eller vars uppgifter kan övertas av någon annan. Den inomorganisatoriska arbetsfördelningen kan 
vara svårersättlig på grund av kunskapsmonopol, även de som formellt sett befinner sig långt ner 
i hierarkin kan ha större makt än vad den formella strukturen antyder. (Borell & Johansson 
1996:61) 
 
2.3.3 Organisationen och omgivningen 
De klassiska ledningsteorierna ägnade relativt lite uppmärksamhet åt omgivningen. De betraktade 
organisationer som "slutna" mekaniska system. Det öppna systemperspektivet har förändrat allt 
detta och visar att vi alltid bör ha omgivningen i åtanke när vi organiserar. Ganska mycket 
uppmärksamhet har lagts på förståelse av den direkta uppgiftsmiljön eller affärsmiljön, som är 
organisationens direkta samspel med såväl kunder, konkurrenter, leverantörer, fackföreningar och 
myndigheter som den mer generella kontextuella omgivningen. Allt detta medför viktiga 
konsekvenser för organisatorisk praxis genom att betoningen läggs på förmågan att läsa av och 
föregripa förändringar i uppgifter och kontextuell omgivning. En stor del av det allmänna 
intresset för företagsstrategier är en följd av denna insikt om att organisationer måste vara 
sensitiva för det som sker i omvärlden. (Morgan 1999:51) 
 
Forskare har funnit samband mellan organisationsvariabler och den omgivning eller situation 
organisationen fungerar i. Hur miljön påverkar och vilka förutsättningar den ger en organisation 
bestämmer i hög grad organisationens handlingsutrymme. Detta kan till exempel ta sig uttryck i 
att gamla organisationer i stabila miljöer bör vara byråkratiskt utformade medan organisationer i 
turbulenta miljöer bör ha en organisk och informell struktur. (Bruzelius & Skärvad 1995) 
 
De företag eller organisationer vilkas interna struktur bäst stämmer överens med de krav som 
ställs av omgivningen har de bästa förutsättningarna att anpassa sig och förbli konkurrenskraftiga. 
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Osäkerheten i miljön kan sägas dra organisationen i olika riktningar samtidigt. Skilda områden i 
en organisation försöker anpassa sig till sina olika "delmiljöer". Detta kan leda till att det uppstår 
olika interna strukturer i en organisations olika grenar. Man tvingas då satsa mer resurser på 
kommunikation inom organisationen för att hålla kontakten och samarbeta för att sträva efter 
samma mål. (Burns & Stalker 1961:97) 
 
Vid mitten av 1970-talet inleddes en förändring i synsättet på förhållandet mellan organisation 
och omgivning. Man betonade att det inte var ”organisationen” som interagerade med miljön ty 
organisationer är inga homogena handlande subjekt och kan inte agera överhuvudtaget, det kan 
bara individer göra. De som handhar dessa omgivningskontakter utgör en speciell kategori inom 
organisationen, den gränsöverbryggande personalen. Det är de tjänstemän och personal som har  
klientkontakt i sitt dagliga arbete, även kallade gräsrotsbyråkrater eller gränsöverbryggare. Även 
om de är individer som i praktiken agerar på eget bevåg så gör de detta på organisationens 
vägnar, det vill säga handlingarna är inte deras egna utan organisationens. (Borell & Johansson 
1996:66) 
 
2.4 Teoretisk summering 
Organisationer kan delas in i typer eller former. De flesta av oss har nog upplevt att det finns 
sådana variationer mellan organisationer, men varför finner man olika former? Varför är inte alla 
organisationer byråkratiska i Webers mening t ex? Olikheterna och även likheter bör ha sin 
förklaring och man kan studera förutsättningarna för att vissa former uppstår. 
 
Det går att se, enligt Scotts öppna systemteori, att organisationer utvecklas (genom förändringar) 
genom att de lever och verkar i miljöer som hela tiden förändras i samhället. Organisationer kan 
inte fungera som slutna system om de ska överleva i sin miljö och i sin föränderliga omgivning. 
Sättet för hur organisationer hanterar sina uppgifter och hur de organiserar dem formas hela tiden 
i ett nära samspel med den omgivning de lever i. Detta är en nödvändighet för organisationer som 
vill överleva. Hur utvecklar och förändrar man organisationen på bästa sätt? Det kan man inte ge 
en generell lösning på. Det ges inga riktiga lösningar när det gäller att strukturera en organisation 
- det finns inga perfekta organisationsformer. 
 
Jag antar att även om det, enligt kontingensperspektivet, inte finns något bästa sätt att organisera 
så strävar alla organisationer efter att strukturera sin verksamhet på bästa sätt, för bästa resultat 
och effektivitet i just sin organisation. Varje organisation är unik på grund av sin sammansättning 
och struktur och med de specifika mål den har satt upp för sig. Det innebär att en organisation 
måste vara öppen för influenser från sin omgivning och miljö. Den måste vara flexibel och 
beredd på att förändra och anpassa sig till den omgivning och den miljö den verkar i för att uppnå 
den effektivitet som eftersträvas.  
 
Att vara öppen mot sin omgivning och ha anpassningsförmåga för att kunna tillfredsställa de krav 
som ställs är viktigt om organisationen ska överleva i sin miljö. De samhälleliga organisationerna 
som är till för att hjälpa medborgarna måste för att överleva vara öppna och åtkomliga så att 
medborgarna kan ta del av det bistånd som är organisationens syfte. En organisation som vore 
mer eller mindre dold skulle sakna existensberättigande och i så fall mer vara att likna vid en 
klubb.  
 
Vad är det som bestämmer utvecklingen av de olika organisationsformerna? Vilka konsekvenser 



 19

kan det få i arbetssätt hos de som ska verkställa de politiskt fattade besluten? Enligt 
kontingensperspektivet finns det inte något bästa sätt att organisera, det blir istället relativt till 
den miljö som organisationen lever i. 
 
För att förstå en organisation måste man först kunna sätta sig in i och förstå dess miljö och det 
sammanhang den verkar i. Om man förutsätter att mobiliteten i en dynamisk storstad är snabbare 
och förändringar sker oftare än på den stabila landsorten så är följaktligen förutsättningarna för 
förändringsprocesser olika. Jag antar därför att förhållandet mellan den sociala strukturen, och 
storleken på kommunen t ex, påverkar sättet på vilket man väljer att organisera eftersom man vill 
göra det bästa efter sina förutsättningar. 
 
Mobiliteten på alla sätt är avsevärt större i en storstad än på den stabila landsorten. I en storstad 
kan man flytta avsevärt oftare än på landsbygden från och till bostäder, arbetsplatser, mellan 
umgängeskretsar, till och från kommersiella och kommunala serviceenheter. På landsbygden är 
mobiliteten vanligen betydligt lägre än i storstäderna och det i sin tur ökar risken eller 
möjligheten till den sociala kontrollen, vilket medverkar till att de kommunala insatserna kan 
påverkas. Arbetslösheten kan vara större i storstäderna medan den på landsbygden emellanåt kan 
minskas som en följd av traditioner och sociala strukturer. I den lilla kommunen gör den 
geografiska närheten att beslutsfattaren kan se individerna kanske dagligen och därmed medvetet 
eller omedvetet få insyn i deras förehavanden medan motsvarande möjlighet i den större 
kommunen är praktiskt taget obefintlig. Den större opersonligheten och det större avståndet till 
respektive individ gör att budgetrådgivaren i den större kommunen har möjlighet att ta sig an fler 
fall än i den lilla kommunen där den personliga kontakten och närheten kan göra längre samtal 
med varje individ nödvändiga eller oundvikliga.  
 
Man kan förutsätta att om en kommun ska utföra och fullgöra en uppgift som t ex 
budgetrådgivning, utan att det finns exakta direktiv för hur detta ska göras så organiserar 
kommunen den verksamheten  på det vis den finner bäst efter de förutsättningar den har. Alla 
kommuner har olika förutsättningar, vilket leder till antagande om att samma uppgift kommer att 
fullgöras på olika sätt i olika kommuner. För att utföra och fullgöra den uppgift som skapar nytta 
för medborgarna, som budgetrådgivningen innebär och avses fungera måste den alltså anpassa sig 
efter hur dess miljö och omgivning ser ut. I och med att alla kommuner ser olika ut, mer eller 
mindre, vad gäller social struktur, antal invånare och ekonomiska förhållanden så har de också 
olika utgångslägen. Det gäller till exempel för deras möjligheter att organisera olika 
verksamheter. Om man tittar på hur ett sjukhus eller en skola ser ut och den organisation de 
befinner sig i så hittar man sannolikt skillnader beroende på om de finns i storstaden eller på 
landsbygden. Mitt antagande är därför att det bör finnas skillnader i verksamheterna med 
budgetrådgivningen i Höganäs och Malmö kommuner. Dessa två kommuner har samma 
utgångsläge i det överordnade beslutet att bistå sina invånare,  men deras olika storlek och sociala 
och ekonomiska struktur gör det sannolikt att de kommer att genomföra sina uppdrag på skilda 
sätt. 
 
Den större kommunens större jämförelsematerial och lägre grad av individkännedom kan göra att 
den blir "snålare" med bidrag medan den lilla kommunen kan i motsvarande fall te sig som mer 
generös. Detta kan gälla både kunder och personal. Även om utgångsläget, att utföra samma typ 
av uppgift, är detsamma för båda kommunerna så antar jag att det måste vara förhållandena runt 
omkring som styr hur den uppgiften ska utföras på bästa sätt för var och en av dem. Det viktiga är 
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att varje kommun och organisation utför och fullgör uppgiften på det sätt som de anser vara bäst. 
 
Den professionella byråkratin är en av Mintzbergs organisationstyper som man hittar i miljöer 
som kan beskrivas som stabila och komplexa. Den utmärks främst av horisontell specialisering 
och decentraliserad kontroll som ger dess personal stor självständighet. Personer som arbetar i 
denna typ av miljöer har speciella kunskaper och behöver handlingsutrymme för att använda sitt 
omdöme. Dessa miljöer kräver en så kallad arbetskärna med väl utbildade personer som arbetar 
(relativt) oberoende av sina kolleger men närmare sina kunder. Strukturen i en sådan organisation 
är byråkratisk, med vilket menas att samordning har formats av regler och normer som 
förutbestämmer vad som ska uppnås. Det är de individer som arbetar i en professionell byråkrati 
som tar med sig och sätter reglerna och normerna. Dessa regler och normer har skapats utanför 
den egna strukturen och man finner dem hos liknande organisationer. De professionella vet 
därmed vad de har att förvänta sig av sina kolleger. Hur gammal eller stor en sådan organisation 
är inte av så stor betydelse. Stark decentralisering innebär att styrkan i verksamheten ligger i den 
"nedre" delen av strukturen, hos arbetskärnan. Dess komplexa arbete är svårövervakat och kan 
därmed inte standardiseras, vilket gör att de om ingår i den får stor självständighet och rörlighet i 
arbetet. En professionell byråkrati är en demokratisk och modern typ av struktur 
 
Att studera en organisation som nätverk har sina fördelar i att man kan se dem i ett 
samhällsmönster. I nätverk har både individer och organisationer möjligheter att hantera olika 
situationer genom att kunna förlita sig på andras erfarenheter. Bra förbindelser är viktiga resurser 
som kan leda till vidareutveckling, förmåga till nytänkande och organisatoriskt lärande. 
Personerna i ett nätverk agerar för nätverkets räkning och sett ur ledningens synpunkt är det 
resultatet av organisationsmedlemmarnas handlande som räknas. Viss inomorganisatorisk 
kontroll i form av regler behövs även om den gränsöverbryggande personalen, det vill säga de 
som har kontakten med kunderna, måste ha handlingsutrymme. Arbetet är svårövervakat 
eftersom det handlar om kontakt med människor och uppgifterna inte kan i regelstyras i detalj. 
Den formella ställningen i hierarkin är av betydelse för relationerna runt organisationen. 
Kunskapsmonopol kan leda till att de som befinner sig  längre ner i hierarkin kan ha större makt 
än vad den formella strukturen indikerar. 
 
Jag antar att eftersom den moderna samhällsutvecklingen bland annat leder till att medborgaren 
ställer andra krav än tidigare så måste samhället anpassa sig därefter, samtidigt som indidviden 
måste anpassa sig till omgivningen. Jag tror att de flesta av oss vill kunna vara med och påverka 
och ha inflytande på våra situationer. Jag tror inte att någon individ, om man ser det rent allmänt, 
vill avstå från möjligheten att kunna påverka sin situation. Det tror jag gäller både det privata och 
i arbetslivet. Samma sak antar jag då måste gälla även i det större perspektivet angående till 
exempel organisationer och möjligheter att kunna påverka. 
 
Omgivningen är viktig för den organisatoriska praxisen genom att betoningen läggs på förmågan 
att kunna läsa av och föregripa förändringar, enligt det öppna systemperspektivet. 
Uppmärksamhet läggs på förståelse av den direkta arbetsmiljön som är organisationens direkta 
samspel med kunder och myndigheter (den mer kontextuella omgivningen). Organisationer bör 
vara sensitiva för vad som sker i dess omvärld för att kunna vara de anpassningsbara system som 
krävs för att kunna anta förändringar och på så vis överleva. 
 
Utifrån dessa teoretiska perspektiv ställde jag följande frågor och analyserade svaren för att 
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tillsammans med det empiriska materialet få ett resultat.  
 
Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till när man organiserar en verksamhet? Är miljön och 
omgivningen viktig för hur organisationen utformas? Skulle budgetrådgivningarna i Malmö och 
Höganäs organiseras och fungera på samma sätt om det hade funnits klara direktiv för hur 
verksamheten ska bedrivas? 
 
Ska gränsöverbryggarna vara med och kunna påverka? Är deras erfarenhet och kunskap viktig för 
organisationen? Hur skulle det bli om man lät de professionella i organisationen få fritt 
handlingsutrymme? Påverkar det sättet på vilket budgetrådgivaren utför sin uppgift? 
 
Enligt kontingensteorin sker anpassningen mer eller mindre automatiskt, men är det så lätt att 
genomföra förändringar egentligen? Är det viktigt att kommuner utför samma uppgift på samma 
sätt eller är resultatet av den fullgjorda uppgiften viktigare? Om det finns skillnader mellan 
kommunerna, kan man använda sig av varandras erfarenheter för att förbättra sin egen 
organisation? 
 
3. BUDGETRÅDGIVNING 
3.1 Bakgrund 
Från mitten av 1980-talet började många människor få ekonomiska problem orsakade av 
förändrade omständigheter i samhället, såsom konjunktursvängningar, arbetslöshet och senare 
den fallande fastighetsmarknaden. De ekonomiska problemen hade sannolikt funnits i mindre 
skala tidigare men började nu uppmärksammas på ett annat sätt. Därmed uppdagades och 
tydliggjordes behovet av ekonomisk rådgivning. Ekonomisk rådgivning ska vara till för att hjälpa 
människor i svåra ekonomiska situationer, rehabilitera och på så vis också spara resurser för 
samhället. (Konsumentverket 1996:8) 
 
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ökade antalet hushåll som sökte och fick 
socialbidrag. Därmed ökade även kostnaderna för socialbidragen, trots att arbetsmarknaden var 
god. Det visade sig att allt fler hushåll hade en komplicerad privatekonomisk situation, med bland 
annat hög skuldsättning. Nya grupper av relativt resursstarka människor behövde söka bidrag, 
såsom egna företagare och högutbildade. (Konsumentverket 1996:12). 
 
De senaste åren har de stramare ersättningsnivåerna för de olika bidragssystemen, exempelvis a-
kassa och sjukbidrag, medfört att allt fler hushåll tvingats leva under existensminimum. Därmed 
har behovet hos hushållen att få hjälp med att planera och hantera sin ekonomi inom ramarna för 
socialbidragsnormen ökat. Socialtjänsten i de mindre kommunerna kunde inte lösa problemen för 
människor med ekonomiska svårigheter inom ramen för det som varit det traditionella arbetet 
med socialbidrag. Det behövdes ett nytt arbetssätt med särskild ekonomisk och juridisk 
kompetens. Inom socialtjänsten såg man att om det gick att bidra till att försöka lösa skuldsatta 
människors ekonomiska problem så skulle behovet och kostnaderna för socialbidrag minska. 
Samtidigt skulle hela livssituationen för de hjälpsökande kunna påverkas positivt. (Sjödahl 1995). 
 
 
3.2 Vad är budgetrådgivning? 
Budgetrådgivning är en kartläggning av hushållets ekonomiska situation, som sker genom att den 
skuldsatte och budgetrådgivare tillsammans diskuterar hushållets ekonomiska situation och 
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fördelar den disponibla inkomsten på olika utgiftsposter. Resultatet ger underlag till strategiska 
hushållsekonomiska förslag, tips och konkreta råd. Budgetrådgivningen är grunden för fortsatt 
ekonomisk rådgivning. (Konsumentverket 1996:7) 
 
Redan på 1960- och 70-talen fanns möjligheter att se skillnad mellan inkomst- och 
utgiftsproblem. Socialtjänstlagen från 1956 lyfte dock inte fram metoder avsedda att bearbeta 
skuldsättning. Då var inte heller ambitionerna för uppsökande och förebyggande socialt arbete så 
starkt uttalade som i dag. Möjligen var det så, att varken socialarbetare eller hushållen var redo 
att se den ekonomiska problematiken på det sätt som man gör idag. Människor i allmänhet var 
också försiktigare med att ta lån och möjligheterna att låna var mer begränsade. Den nya 
socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, betonade det uppsökande och förebyggande sociala 
arbetet. Utvecklingen i samhället under framförallt 1980-talet kom också att framhäva behovet av 
metodutveckling inom socialtjänsten. (Nöremark 1998) 
 
Den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet medförde att många hushåll fick snävare 
ekonomiska marginaler, vilket märktes bland annat i den kraftiga ökningen av antalet 
socialbidragstagare. Det handlar om bland annat sänkta reallöner, arbetslöshet, höga 
räntekostnader, ändrade familjeförhållanden, sjukdom, ändrade skatteregler och oförutsedda 
utgifter av olika slag. Människor som söker socialbidrag har ofta skulder av olika slag. I 
nödsituationer tvingas kommunen bistå med socialbidrag när pengarna inte räcker till mat och 
hyra, eftersom hushållet valt att betala av sina skulder i första hand. Att se detta enbart som en 
fråga om socialbidrag löser inte problemen vare sig för kommunen eller den enskilde. 
(Konsumentverket 1996:14) 
 
I socialstyrelsens ”Allmänna råd” (1993:1), som utkom innan skuldsaneringslagen trädde i kraft 
1994 innebär budgetrådgivning att ge information om olika priser på budgetposter för lån, vad 
kronofogdemyndigheten gör och vilka möjligheter det finns till betalningsuppgörelser m m. Det 
betyder också att rådgivaren tillsammans med de berörda ska arbeta fram förslag till 
hushållsbudget, vanligen en månadsbudget. En del av denna rådgivning kan ske inom ramen för 
arbetet med socialbidrag och en del ska ske avskilt från bidragshanteringen. Rådgivningen 
innebär att den enskilde får direkt hjälp att förändra sin ekonomiska situation. (Socialstyrelsen 
1993) 
 
3.2.1 Skuldsaneringslagen 
Skuldsaneringslagen (1994:334), trädde i kraft den 1 juli 1994. Med skuldsanering avses både 
sådan frivillig skuldsanering som fastställs av kronofogdemyndigheten och tvingande 
skuldsanering som beslutas av tingsrätten. Skuldsanering innebär att en skuldsatt person helt eller 
delvis befrias från ansvaret för betalning av de skulder som omfattas av beslutet. 
 
Det huvudsakliga syftet med lagen är att personer som är mycket hårt skuldsatta ska få chans till 
ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv. Meningen är att den överskuldsatte efter fem år ska ha 
en chans att börja leva ett mer normalt ekonomiskt liv och därmed också spara samhällets 
kostnader. Ett av lagens syften är att en skuldsanering ska vara rehabiliterande. Hushåll med 
ekonomiska problem kräver stora resurser från till exempel socialtjänst, kronofogdemyndighet 
samt hälso- och sjukvård. I praktiken dröjer omstarten till det nya livet ytterligare tre år, eftersom 
den skuldsatte blir av med sina betalningsanmärkningar först tre år efter det att skuldsaneringen 
avslutats. (Björnberg m fl 1999:9) 



 23

 
3.2.2 Krav på utformningen av rådgivningen 
Verksamheten med budgetrådgivning är relativt ny för landets kommuner. Det finns inte några 
exakta anvisningar för hur den ska vara utformad och hur den ska bedrivas. Myndighetsansvaret  
är ett problem eftersom egentlig samordning mellan myndigheterna saknas. I och med att 
gränsdragningen mellan Konsumentverkets och socialstyrelsens ansvar fortfarande är oklar kan 
detta vara en möjlig förklaring till att det ser olika ut i olika kommuners sätt att bedriva 
budgetrådgivning. Det borde därför vara viktigt att det övergripande ansvaret för stödet till 
kommunernas budgetrådgivning klarläggs. (Riksdagens revisorer 2000:6) 
 
3.2.3 Tre nivåer för rådgivning 
Konsumentverkets råd (1996) om hur kommunen kan bedriva sin ekonomiska rådgivning anger 
olika nivåer för rådgivning. Det är framför allt två huvudfaktorer som avgör vilken nivå en 
rådgivare bör arbeta på. Den ena är den hjälpsökandes behov och förmåga att själv kunna ta itu 
med problemen. Den andra är de förutsättningar som kan skapas inom kommunen för att ge 
tillräcklig rådgivning. Med den erfarenhet som finns idag kan konstateras att det behövs en 
sammanhållen kvalificerad rådgivning som kan arbeta på samtliga nivåer om ett effektivt arbete 
ska kunna utföras. Utöver detta ska det finnas möjlighet att kunna bistå människor med enbart råd 
och information på de lägre nivåerna. (Konsumentverket 1996:8) 
 
Den lägsta nivån innebär att det kan räcka med att ge information eller råd per telefon eller vid ett 
kort besök. Rådgivningen består i att ge information eller hjälpmedel för eget bruk, såsom 
kassablock, broschyrer och liknande som kan vara till hjälp i planering av ekonomin. Rådgivaren 
kan också ge direkt hänvisning till andra samhällsresurser, till exempel socialtjänsten. 
(Konsumentverket 1996:58) 
 
På mellannivån krävs en personlig kontakt mellan den hjälpsökande och rådgivaren samt tillgång 
till vissa hjälpmedel. På denna nivå ska en budgetöversikt läggas upp som ska bilda grund för 
familjens vidare beslut om förändringar av ekonomin. Både på den lägsta och mellannivån är 
kraven ganska stora på den hjälpsökandes egna kunskaper, motivation och förmåga att själv 
kunna lösa sina problem. (Konsumentverket 1996:62) 
 
På den tredje nivån måste rådgivaren arbeta aktivt för förändring tillsammans med den 
hjälpsökande. Den hjälpsökandes situation karaktäriseras oftast av problem med trassliga 
skuldsituationer, bristande överblick över ekonomin, ångest och oro för framtiden. Vanligen har 
den hjälpsökande resignerat och förmår inte ta sig ur situationen på egen hand. Problemen är av 
den art att det krävs ett aktivt samarbete med kunniga personer på andra förvaltningar och i 
organisationer både inom och utom kommunen. Denna typ av rådgivning är en process som kan 
ta månader i anspråk och där målsättning och arbetsfördelning formuleras i en handlingsplan 
mellan den hjälpsökande och rådgivaren. Arbetet kräver kontinuitet, kompetens och särskilda 
hjälpmedel. (Konsumentverket 1996:64) 
 
4 ORGANISATION AV BUDGETRÅDGIVNING 
4.1 Organisation och offentlig förvaltning 
Den offentliga förvaltningen är i bred mening all den organisation som har till uppgift att bereda 
och verkställa de politiska besluten, statsmaktens beslut. Organisatoriskt omfattar den all 
offentlig organisation utom statsmakten och rättskipningens organ. Huvuddelarna i förvaltningen 
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är departementen, statsförvaltningen, landsting och kommuner. I denna organisation ingår 
politikerna, anställda tjänstemän, de professionella yrkesutövarna och intresserepresentanter. Det 
moderna välfärdssamhället har en väldig förvaltningsorganisation, som påverkar de flesta 
aspekter av medborgarnas liv. Förvaltningsverksamhetens innehåll har stor spridning. Å ena 
sidan finns den traditionella myndighetsutövningen där man förutsätts lyda det som det offentliga 
bestämmer. Å andra sidan finner man den verksamhet som är inriktad på service, produktion och 
affärsverksamhet, som i flera avseenden liknar motsvarigheten i den privata sektorn. 
 
Enligt förvaltningsnormen arbetar förvaltningen väsentligen med problemlösning, medan 
politikerna framför allt är inriktade på konfliktlösning. Politikerna arbetar med värderingar 
uttryckta i målsättningar och prioriteringar. Förvaltningens anställda är sysselsatta med att finna 
de bästa och billigaste medlen för att uppnå de politiska målen. Eftersom tjänstemännen inom 
förvaltningen har stor autonomi måste de ofta lösa konflikter och skapa konsensus kring sin 
verksamhet. Politiker måste självfallet också beakta problemlösningar. Organiseringen av svensk 
förvaltning bidrar till att ge den stor autonomi gentemot statsmakterna. Under senare decennier 
har uppgifter i ökande utsträckning decentraliserats till kommunerna. Regeringen kan inte ingripa 
i förvaltningsprocessen när tjänstemän tillämpar lagar eller utövar myndighet gentemot enskild 
eller kommun. Den kategori av tjänstemän som i praktiken har stor autonomi är de så kallade 
gräsrotsbyråkraterna, till exempel socialtjänstemän, sjukvårdpersonal och poliser, som har direkt 
kontakt med sina klienter eller kunder och som ofta fattar beslut under relativt stor tidspress. 
(Nationalencyklopedin 1992) 
 
4.2 Kommunens ansvar och uppgift 
Kommunen är en samhällsinstitution som förvaltas genom lagar som tillkommer genom förslag 
från folket. Utgångspunkten för all kommunal verksamhet är att den styrs av politiker som har det 
yttersta ansvaret för hela verksamheten. Deras roller består i dels att vara medborgarnas ombud i 
förvaltningen, dels att vara beslutsfattare. (Nilsson 1999:16) 
 
I vissa av Sveriges kommuner bedrivs budgetrådgivningen inom socialtjänsten men i andra 
kommuner ligger budgetrådgivningen under konsumentvägledningen. Budgetrådgivning i 
kommunens regi ägnas enbart åt rådgivning, det vill säga att det inte finns någon 
myndighetsutövning i verksamheten. 
 
Kommunernas betydelse för frivilliga uppgörelser med borgenärerna genom rådgivningen är 
hittills inte klarlagd, men av en kommunenkät som genomförts av Riksdagens revisorer visas att 
närmare 95 % av ansökningarna om skuldsanering upprättats tillsammans med kommunen. I en 
stor andel av de ansökningar som kommer till myndigheten har budgetrådgivarna spelat en viktig 
roll och kommunens roll kan tidigare ha varit underskattad. I den rapport som Riksdagens 
revisorer presenterar visar det sig att kommunerna satsar olika på budgetrådgivningen, inte minst 
inom det förebyggande arbetet. Variationen på hur kommunerna prioriterar sin verksamhet med 
budgetrådgivning är stor. (Riksdagens revisorer 2000:35) 
 
Enligt Konsumentverkets rekommendationer ska kommunen inrikta sig på en ekonomisk 
rådgivning där rådgivaren skapar en kommunikation mellan sig och den hjälpsökande i syfte att 
ge den hjälpsökande underlag för att senare själv komma till rätta med sina ekonomiska problem. 
För flertalet handlar det om att få ekonomin att gå ihop, att få översikt över ekonomin och att se 
hur man kan påverka den. Det innebär att rådgivningen inte enbart syftar till att rehabilitera det 
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enskilda hushållets trassliga ekonomi utan även inriktas på att förebygga framtida ekonomiska 
problem för hushållen. Den hjälpsökande med sina ekonomiska problem ska betraktas som en 
aktiv samarbetspartner som utifrån sin situation avgör vilka lösningar han eller hon själv väljer 
och arbetar för. (Konsumentverket 1996:10) 
 
Socialnämndens insatser ska stödja och uppmuntra människor att själva ta ansvar för sin 
situation. I socialstyrelsens allmänna råd betonas att denna form av bistånd är att se som hjälp till 
självhjälp. Värdet av att kommunerna kan erbjuda budget- och skuldrådgivning betonas också. 
Man menar att kunskaper för att kunna påverka sin situation ökar människors möjligheter att leva 
ett självständigt liv. (Socialstyrelsen 1993). Därmed blir det övergripande syftet för kommunerna 
att genom en aktiv hushållsekonomisk rådgivning till målgrupperna hjälpa individer och familjer 
med de befintliga ekonomiska resurserna, och att leva ett självständigt liv för att i rätt tid och 
ordning klara sina ekonomiska åtaganden. (Nöremark 1998) 
 
Biståndet, som omfattar mer än pengar ska anpassas till den enskildes behov och har två 
huvudsyften. Det ena är att avhjälpa vid akuta behov och det andra är att främja människors 
rehabilitering och att förebygga framtida behov av bistånd. Här ingår även rätt till råd, stöd och 
information så att den enskilde klarar sin ekonomi på egen hand och blir ekonomiskt oberoende (i 
varje fall av socialbidragstillskott) för att överleva. (Konsumentverket 1993:14) 
 
4.3 Förvaltningen av budgetrådgivning 
Budgetrådgivningsverksamheten har sin utgångspunkt i två lagar. Enligt Socialtjänstlagen, SoL 
(1980:620) § 5 ska socialnämnden (eller annan nämnd som är utsedd att svara för en del av 
socialnämndens uppgifter) svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, 
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Detta understryks 
också i förslaget till ny socialtjänstlag. (Konsumentverket 1993:63). I allmänhet ligger 
kommunens ansvar på en tjänst som sorterar under kommunstyrelse, socialnämnd, kulturnämnd 
eller någon annan politisk nämnd. (Björnberg m fl 1999:10) 
 
I Skuldsaneringslagen, SSL (1994:334), betonas att skuldsaneringen i första hand bygger på 
frivillighet. Den formella lagtillämpningen görs i samband med  kronofogdemyndigheternas och 
domstolarnas prövning av en skuldsaneringsansökan. Innan en gäldenär kommit så långt måste 
han eller hon däremot själv ha vidtagit flera åtgärder för att kunna komma ifråga för en sådan 
prövning. I den delen har kommunerna fått en viktig roll. (Riksdagens revisorer 2000:9).  
Kommunen kan alltså välja att förlägga rådgivningen till socialtjänsten, konsumentvägledningen 
eller som fristående verksamhet. De olika förvaltningarna kan svara för rådgivning, men målen 
och arbetssätten kan vara olika. 
 
En förutsättning för att överskuldsatta ska söka skuldsanering är att de känner till att denna 
möjlighet finns. Rapporten från Riksdagens revisorer visar att informationen från kommunerna 
att de kan bistå med skuld- och budgetrådgivning är dålig. På de flesta håll är det en synnerligen 
begränsad information. En vanlig anledning är att man inte vågar informera för att man inte har 
resurser att ta emot den då förväntade ökningen av hjälpsökande. Erfarenheten är att vid de 
tillfällen TV och tidningar tagit upp frågan om skuldsanering uppstår en ökad 
ärendetillströmning. (Riksdagens revisorer 2000:36) 
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4.4 Kommunernas organisation av rådgivningsverksamheten 
Kommunerna kan ses som öppna system där organisationen är beroende av sin omgivning. Både 
organisationsformerna och arbetsmetoderna för budgetrådgivning är fortfarande under utveckling 
och skiljer sig på flera sätt mellan kommunerna. Inte minst gäller detta samarbetet och 
kontakterna mellan socialtjänsten, konsumentvägledningen och kronofogdemyndigheten, men 
också inom socialtjänsten mellan socialbidragshandläggning och rådgivning. Detär kommunerna 
själva som har att organisera verksamheten, och eftersom man har gjort olika satsningar varierar 
idag den enskildes möjligheter att få hjälp. Skuldsaneringslagen ålägger kommunerna enbart att 
bistå med  rådgivning men föreskriver inte hur eller i vilken omfattning. (Dellgran 2000:2) 
 
Riksdagens revisorer har i en rapport (2000) tagit reda på hur Sveriges kommuners skuld- och 
budgetrådgivning är organiserad och vilken betydelse den har. Av rapporten, som hade en 
svarsfrekvens på 92 %, framgår bl a att sex kommuner inte erbjuder ekonomisk rådgivning. De 
kommuner som inte erbjuder ekonomisk rådgivning är mindre kommuner (färre än 30 000 
invånare). Resten av kommunerna erbjuder budgetrådgivning för sina invånare på ett eller annat 
vis. Det framgår även att i kommuner med likartad struktur och storlek finns det olikheter ifråga 
om organisation och resurser.(Riksdagens revisorer 2000:32) 
 
I en tredjedel av landets kommuner bedrivs rådgivningen av socialtjänsten, i en tredjedel bedrivs 
den av konsumentrådgivarna medan det i en tredjedel av kommunerna sker ett samarbete mellan 
socialtjänsten och konsumentrådgivarna. Några kommuner köper rådgivningstjänster från andra 
kommuner och i vissa fall från privata företag. (Dellgran 2000:16) 
 
4.5 Skillnader mellan kommuner 
I rapporten Skuldfri? (1999) menar Björnberg m fl att omfattningen och stödet hos den 
kommunala budgetrådgivningen varierar mycket. En del kommuner har avgränsat insatserna till 
att endast omfatta skuldsaneringsärenden. Den avgränsningen är till stor nackdel för den 
skuldsatte, eftersom man i inledningen av ett ärende sällan kan avgöra om ärendet omfattas av 
skuldsaneringslagen. Därför är handläggarens erfarenhet av lagen mycket viktig. Den skuldsatte 
behöver sedan ofta uppbackning och stöd under en längre period. Det gäller särskilt den som inte 
omfattas av lagens kriterier. (Björnberg m fl 1999:26) 
 
Det finns skillnader finns mellan små och stora kommuner. Små kommuner har betydligt färre 
ekonomiärenden i förhållande till mängden invånare än större kommuner. Möjligen kan detta 
bero på att det ofta i de mindre kommunerna finns bättre fungerande sociala nätverk. Släkt, 
vänner och arbetskamrater stöttar och behovet av att söka hjälp hos kommunen blir inte lika stort. 
Man kan också  tänka sig att små kommuner inte har samma resurser för skuldsaneringsärenden. 
Den kommunala handläggaren har ofta andra arbetsuppgifter. Han eller hon kanske har liten 
erfarenhet av lagens tillämpning och känner osäkerhet om metoder för budgetrådgivning. 
Effekten kan bli att få personer söker sig till budgetrådgivningen. Om inte behovet är synligt så 
kan inte heller kommunens kompetens och service förbättras. (Björnberg m fl 1999:43) 
 
5 BUDGETRÅDGIVAREN 
5.1 Budgetrådgivarens roll 
Kommunerna erbjöd redan före skuldsaneringslagens tillkomst budgetrådgivning och gavs i och 
med lagens tillkomst uppgiften att medverka i hanteringen av skuldsaneringsärenden genom 
information och rådgivning. En förutsättning för att kunna ge sådan hjälp är att budgetrådgivaren 
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har kunskap om lagen. Det åligger rådgivarna att kunna ge information om lagen och upplysa om 
en gäldenär kan komma ifråga för skuldsanering. Hos erfarna handläggare finns det ofta en god 
kunskap om lagen och rättsfallspraxis. Det gäller dock inte alla, särskilt inte rådgivarna i de 
mindre kommunerna. De måste ofta "starta om" varje gång frågan aktualiseras eftersom de har 
begränsat antal ärenden och vanligen också andra arbetsuppgifter. (Riksdagens revisorer 
2000:28) 
 
I en rapport gjord vid högskolan i Karlstad konstateras att de människor som kommer till 
kommunens rådgivare ofta befinner sig i ett kristillstånd och i alla fall inledningsvis saknar 
förmåga att ta emot all information som lämnas. Komplexiteten i att förstå hur viktig närheten 
och behovet av mänskliga relationer är uppmärksammas inte tillräckligt vid 
skuldsaneringsärenden. (Sundin 1998:33) 
 
Enligt Konsumentverkets råd för budgetrådgivning (1996) ska rådgivningen anpassas till den 
hjälpsökandes problem och resurser. Konsumentverket rekommenderar vidare att rådgivaren så 
tidigt som möjligt försöker sortera problemen och tänka över vilka möjligheter som finns att 
kunna lösa dem. I många fall måste den hjälpsökande försöka få till stånd nya uppgörelser med 
fordringsägarna och då är rådgivarens stöd mycket betydelsefullt. (Konsumentverket, 1996). I 
rapporten som Riksdagens revisorer (2000) lagt fram, framhåller budgetrådgivarna betydelsen av 
sitt arbete i steg 1. Även granskningen har visat att rådgivningen är betydelsefull. Rådgivarna 
anser bland annat att det stöd och närhet som kommunens rådgivare kan ge inte är möjligt för 
myndigheterna ta över. (Riksdagens revisorer 2000:35) 
 
En budgetrådgivare ställs inför många olika människor med många olika problem och därför blir 
kraven på budgetrådgivarens flexibilitet stora. Rådgivningen kan bestå i att endast ge tips om vart 
man kan vända sig och hur man ska gå till väga så att den hjälpsökande kan klara resten själv.  
Men det finns också hjälpsökande som behöver hjälp med mycket mer, till exempel att helt enkelt 
öppna sina brev och räkningar, vilket många med skulder inte längre mäktar med, att göra  en 
enkel hushållsbudget och att skriva brev till olika instanser. En rådgivare har flera olika roller och 
kan se sig själv som budgetrådgivare, kurator och medmänniska. Rollen som rådgivare styrs även 
av hur uppdraget från kommunen eller uppdragsgivaren formulerats och vilka resurser rådgivaren 
har till sitt förfogande i form av utbildning, hjälpmedel, lokaler och tid. (Konsumentverket 
1996:43) 
 
5.2 Budgetrådgivarens kompetens 
Det ställs höga krav på kompetens hos personal inom budgetrådgivning eftersom risken annars 
finns att gäldenärer får råd som kan drabba henne eller honom negativt. Därför förordar 
Konsumentverket att man ställer vissa formella krav på utbildning och kompetens på den som 
arbetar inom budget- och skuldrådgivningsverksamheterna. (Konsumentverket 1996:51) 
 
Det är arbetskrävande att kartlägga gäldenärens samtliga skulder och särskilt kontakterna med 
borgenärerna. Flera rådgivare har framhållit det mycket omfattande arbetet med detta. 
(Riksdagens revisorer 2000:33) Att förstå hur en hjälpsökande upplever sin situation kräver 
professionell kunskap. De mänskliga aspekterna är väsentliga och måste beaktas. De flesta 
hjälpsökande vill känna att det finns ett ömsesidigt förtroende. Det stärker inte bara den 
hjälpsökandes självförtroende och människovärdighet utan skapar också en grund och motivation 
att klara av betalningarna. Från rådgivarens sida krävs förståelse och tålamod. Samtidigt ställs 
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krav på budgetrådgivaren i form av kunskaper om lagstiftningen och dess förarbeten samt ständig 
uppföljning av rättsfall, i syfte att klargöra eventuella oklarheter i lagstiftningen. (Sundin 
1998:25) 
 
Konsumentverket betonar att en budgetrådgivare ska ha ett brett fält av kunskaper inom de 
juridiska, ekonomiska och socialpsykologiska områdena för att klara ett kvalificerat budget- och 
skuldrådgivningsarbete. Detta är en förutsättning för att kunna inge förtroende hos hushållet och 
även för kontakterna med fordringsägare och myndigheter. (Konsumentverket 1996:51) 
 
En vanlig och mycket viktig åtgärd för att utveckla kompetensen är de kontaktnät som 
kommunerna har byggt upp. Samarbetet med kronofogdemyndigheterna tycks fungera bra i 
flertalet kommuner och många anser att myndigheten har stor kompetens. Genom återkommande 
träffar med personal i andra kommuner i regionen kan man också diskutera aktuella problem och 
praxis m m.  (Riksdagens revisorer 2000:40) 
 
Av stor vikt är även att rådgivaren är medveten om den känsla av misslyckande, skuld och 
nederlag som vanligtvis är förenad med att söka hjälp för sina ekonomiska problem. Ofta är den 
hjälpsökande känslig för moraliserande och pekpinnar, kanske i synnerhet vid den första 
kontakten. Ordet rådgivning eller vägledning kan uppfattas som moraliserande eller kanske till 
och med lätt kränkande för många människor. (Konsumentverket 1993:40) 
 
Det är budgetrådgivarens kunskaper om den hjälpsökande och om själva verksamheten som ska 
ligga till grund för de råd som han eller hon ger, inte egna värderingar eller attityder. Enligt Frih 
(1990) ska en rådgivare ha viss distans till sina egna värderingar. Det är därför bra om han eller 
hon är medveten om sin grupptillhörighet eftersom den starkt kan påverka den enskildes spontana 
upplevelser om vad som är rätt eller fel, vad som kan vara skäligt och vad som är klokt eller 
oklokt. (Frih 1990) 
 
Konsumentverket har gjort en undersökning (1996), som visar att personer som söker 
skuldsanering enligt lag har två mycket centrala behov. Det första gäller psykologiskt stöd och 
praktisk hjälp. När den hjälpsökande tar kontakt med budgetrådgivningen visar sig behovet av 
stöd, värme och empati vara mycket stort och utan ett sådant stöd tror merparten av de skuldsatta 
att de aldrig hade orkat ta sig igenom ansökningsförfarandet. Det andra behovet visar sig vara 
information och riktlinjer. De skuldsatta upplever att informationen genomgående varit 
bristfällig, vilket förvärrat den psykiska stressen och oron avsevärt. Av stor vikt är att någon kan 
svara på alla de frågor och funderingar som finns och som dyker upp efterhand. 
(Konsumentverket 1996:20) 
 
För budgetrådgivaren och den som arbetar med ekonomisk rådgivning i mer systematisk form är 
det väsentligt att ha ett organiserat och regelbundet utbyte med och av arbetskamrater inom den 
egna organisationen. Det är samtidigt nödvändigt att rådgivaren utvecklar samarbete i delvis nya 
former främst mellan socialtjänst, alternativt konsumentvägledning, representanter för 
fordringsägare och kronofogdemyndigheten. Det är viktigt att man skaffar sig kunskaper om de 
andras erfarenheter och arbetsvillkor för att kunna skapa ett förtroende och utveckla samarbetet. 
(Konsumentverket 1996:51) 
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6 BESKRIVNING AV TVÅ KOMMUNERS BUDGETRÅDGIVNING 
6.1 Organisationen av budgetrådgivning 
6.1.1 Höganäs 
Höganäs kommun, som kan beskrivas som en landsortskommun - en småstad - har ca 23 000 
invånare. På rådgivningen arbetar en budgetrådgivare på heltid. Budgetrådgivaren är utbildad 
socionom med kompletterande utbildningar i ekonomi och juridik. Hennes chef har andra 
arbetsuppgifter inom den kommunala verksamheten och arbetar därför inte som rådgivare. För 
tillfället finns inga planer på att anställa fler rådgivare. 
 
Budgetrådgivningen i Höganäs är placerad under socialförvaltningen (bilaga 3) och rådgivningen 
för ett nära samarbete med socialtjänsten. Budgetrådgivningens lokaler ligger i Stadshuset i 
centrala Höganäs där även arbetsförmedlingen och annan kommunal verksamhet finns. 
 
I Höganäs kommun är syftet med budgetrådgivningen dels att minska antal ärenden till 
socialtjänsten, dels att förbättra kvaliteten i livs- och levnadsvillkor för hushållen. I Höganäs 
kommun får invånarna information om att rådgivningen finns både genom dagspressen ochs på 
de lokala bankkontoren. Även inom sjukvården börjar man informera om budgetrådgivningen. 
Dessutom sker information internt via socialtjänsten. 
 
Kommunföreträdaren i Höganäs anser att det är viktigt med lokalplaceringen för rådgivningen. 
Han tror att det ibland kan vara känsligt med kopplingen till socialtjänsten för kunderna när de 
sitter i samma väntrum. Han anser att det organisatoriskt och kollegialt sett fungerar bra och 
därför bör budgetrådgivningen ligga kvar under socialförvaltningen. Företrädaren för 
rådgivningen tycker att det är viktigt med det förebyggande arbetet och att man gör det med till 
exempel marknadsföring, så att de når så många invånare som möjligt. Servicen med 
budgetrådgivning ska erbjudas alla i kommunen. Kommunföreträdare är inte själv operativt aktiv 
i budgetrådgivningens verksamhet. 
 
"Det är mycket positivt att den hushållsekonomiska rådgivningen finns i socialförvaltningens 
organisation. Det hör ihop med socialtjänstens intentioner". Péter Kovács, Höganäs 
 
6.1.2 Malmö 
Malmö, som är en storstad har ca 250 000 invånare. På budgetrådgivningen arbetar sex rådgivare. 
Han som främst var med och utformade budgetrådgivningen är utbildad socionom. Det är också 
han som är arbetsledare och chef inom den grupp som nu arbetar med rådgivningen i Malmö. 
Han arbetar därmed deltid som rådgivare. De andra rådgivarna består av tre socionomer, en 
ekonom och en jurist som på heltid arbetar som rådgivare och de har alla varit med sedan SSL 
trädde i kraft 1994. Alla rådgivarna har sina egna kunder och de arbetar separat även om de ofta 
ber varandra om råd och hjälp. Det betyder att det finns en rådgivare per ca 50 000 invånare i 
Malmö. Det finns inga aktuella planer på att utöka antalet tjänster. 
 
I Malmö har man valt att lägga budgetrådgivningen under miljöförvaltningen (bilaga 4 och 5) 
efter beslut i kommunfullmäktige. Erfarenheten talade för försämrade förutsättningar för 
rådgivningsarbetet när detta låg under socialförvaltningen. Då hanterade arbetsgruppen både 
ekonomiska biståndsansökningar och rådgivningen. Genom nedskärningar inom dåvarande 
socialförvaltningen försämrades successivt förutsättningarna för rådgivningen och man placerade 
den under miljöförvaltningen. Genom placeringen av tre vitala rådgivningsfunktioner under en 
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huvudman har Malmö en för landet ovanlig konsumentinriktad service för kommunens invånare. 
 
Kommunföreträdare för budgetrådgivningen anser att det är viktigt med placeringen av lokaler 
för budgetrådgivningen och därför har det beslutats att placera rådgivningsenheten så centralt och 
lättillgängligt som möjligt för malmöborna. I Malmö vill man skilja arbetet med 
biståndsansökningar för socialbidrag från arbetet med rådgivningen. Därför finns de inte i samma 
lokaler. 
 
6.2 Den rådgivande verksamheten 
6.2.1 Höganäs 
Många av de hjälpsökande kommer på remiss från socialtjänsten och har på så vis haft en första 
kontakt med rådgivningen genom socialsekreteraren. Hos budgetrådgivningen i Höganäs sker den 
första kontakten per telefon och där börjar också rådgivningen när socialsekreteraren kan tala om 
vad kunden ska ta med sig till första besöket hos rådgivaren. 
 
Budgetrådgivaren anser att det är viktigt att nätverket i Skåne samarbetar så att man gemensamt 
kan sprida information. Samtidigt menar rådgivaren i Höganäs att det inte funnits tillräckligt med 
tid för att informera och att de kan bli bättre på marknadsföring. Rådgivaren i Höganäs arbetar för 
att verksamheten ska kunna sprida mer kunskap i förebyggande syfte bland annat med en egen 
hemsida på Internet. 
 
Konsumentverket har ett visst utbud av kurser för rådgivare i landet och det är de enda kurser 
som finns i form av specifika utbildningar för budgetrådgivare. Rådgivaren i Höganäs deltar i 
dessa kurser så fort hon får tillfälle. Hon har även gjort kompletterande utbildningar vid 
universitetet. Det finns inga ekonomiska restriktioner från kommunens sida för att delta i dessa 
utbildningar. Rådgivaren tycker att det borde finnas fler vidareutbildningar för budgetrådgivare. 
 
”Jag arbetar mer lösningsfokuserat, det vill säga att jag ser historiken i grunden, därefter nuläget, 
sedan framåt. I övrigt är det väl så att man är sitt eget verktyg. Handledningen som jag får är 
också jätteviktig. På det sättet får jag feed-back på hur jag arbetar i vissa ärenden som är mer 
komplexa”. Christina Sjödahl, Höganäs. 
 
"Information och marknadsföring kan vi bli bättre på. Det är ju också så att just nu är det rätt 
mycket att göra och det har inte funnits tid. Vi ska snart ut på Internet med egen hemsida".  
Christina Sjödahl, Höganäs. 
 
6.2.2 Malmö 
Budgetrådgivningen i Malmö har ett system som bygger på att onsdagarna är en öppen 
besöksdag. Då sker den första kontakten mellan budgetrådgivare och kund när kunden uppsöker 
jouren. De som ringt till rådgivningen hänvisas till jouren och kan då ha med sig de handlingar 
som behövs. Det går inte att beställa tid till jouren. Kunden kan vid detta första möte fråga och få 
råd i olika ekonomiska ärenden och behöver kunde hjälp med en budget så kan det ofta göras på 
en gång. Om budgetrådgivaren efter detta besök anser att kunden behöver ytterligare hjälp så 
sätts kunden upp på en väntelista. På jouren är det alltid tre av budgetrådgivarna som arbetar med 
att ta emot kunder. 
 
Budgetrådgivarna går ut och informerar om verksamheten i kommunen för att nå så många som 
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möjligt men när kön till rådgivningen blir för lång så måste de avvaktamed att sprida sitt 
budskap. De har inte resurser att ta hand om alla som vill komma till rådgivningen. Rådgivarna i 
Malmö menar att det framför allt genom SSL blivit kommunens skyldighet att bistå invånarna 
med ekonomisk rådgivning. Därför informeras invånarna även via dagspress och genom att 
rådgivarna besöker försäkringskassor, fackföreningar och andra intresseföreningar och berättar 
om budgetrådgivningen 
 
När kurser och vidareutbildningar erbjuds rådgivarna i Malmö får de ibland ta hänsyn till de 
ekonomiska resurserna för att kunna delta i dessa. Det är inte alltid som alla kan gå på kurserna. 
De intervjuade rådgivarna tycker att utbudet av kurser är för litet och skulle gärna se att det fanns 
fler möjligheter att vidareutbilda sig som budgetrådgivare. 
 
”Det första besöket är alltid på onsdagen på jouren. Det kanske räcker med några råd på vägen så 
kan de klara av det själva. Det funkar utmärkt och vi är alltid tre som har jouren och då behöver 
kunderna aldrig sitta och vänta särskilt länge.” Jeanette Silow, Malmö. 
 
6.3 Samverkan med omgivningen 
6.3.1 Höganäs 
Budgetrådgivningen, som egentligen startade 1993, innan SSL trädde i kraft, bedrevs i 
projektform det första året. Därefter bedömdes det att socialtjänsten inom ramen för det 
traditionella arbetet med socialbidrag inte kunde lösa problemen. Det behövdes ett nytt arbetssätt 
med framför allt ekonomisk och juridisk kompetens. 
 
I Höganäs anser man det viktigt att det finns ett samarbete mellan socialtjänsten och 
budgetrådgivningen. Rådgivningen ligger därför under socialförvaltningen. Ärenden från 
socialsekreterarna remitteras direkt till rådgivningen från socialtjänsten när det behövs. Genom 
detta sätt att arbeta anser den anställda på rådgivningen att de når många människor och att det 
går att förebygga besvärliga ekonomiska situationer för många hushåll. Budgetrådgivningen 
tillhör socialtjänsten och ligger organisatoriskt under individ- och familjeomsorgens 
ekonomigrupp. Kunskapsöverföring från budgetrådgivaren sker kontinuerligt till hela 
ekonomigruppen. 
 
I samband med att SSL trädde i kraft har ett ökat antal ärenden också hänvisats av 
kronofogdemyndigheten. Även banker har rekommenderat kunder att kontakta 
budgetrådgivningen. Många av kunderna kommer också på eget initiativ. Rådgivningen är 
frivillig och registrering av kunderna sker inte eftersom sekretess enligt socialtjänstlagen gäller. 
Resultat redovisas till socialsekreteraren efter överenskommelse med kunden. 
 
”När socialsekreteraren träffar kunder som skulle vara i behov av rådgivning så har de möjlighet 
att lite kortfattat skriva ner information så att jag vet ungefär vad man kommit överens om. Vi är 
ju en ganska fast styrka här eftersom vi jobbat så länge så socialsekreterarna är duktiga på att 
motivera dem som kommer att kanske vilja ha ekonomisk rådgivning.” Christina Sjödahl, 
Höganäs. 
 
6.3.2 Malmö 
När verksamheten med budgetrådgivning satte igång i Malmö i den form den bedrivs idag, kom 
de hjälpsökande främst via kronofogdemyndigheten eller socialbyråerna, som hade tipsat. Idag 
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kommer de hjälpsökande även via hyresföretagen, banker och andra fordringsägare. 
 
Periodvis informerar budgetrådgivningen om sin verksamhet i dagspressen och försöker vara med 
i debatter och ha insändare i press och media. När rådgivarna på budgetrådgivningen i Malmö 
märker att tillströmningen av hjälpsökande ökar och kön blir för lång är de inte lika aktiva med 
att gå ut med information. Ändå anser de att det fortfarande finns många som inte känner till att 
verksamheten finns och de anser också att de behöver nå fler människor. 
 
"Men om det är så att kön ökar hos oss så håller vi oss nere, vi måste hushålla med oss själva, vi 
måste hinna ta emot alla som kommer. Vi försöker att nå grupper på olika vis så att det inte bara 
är socialtjänstens människor som kommer." Karin Elg, Malmö. 
 
"Information uttrycker kommunens vilja och ambition med tjänsterna." Birgitta Nilsson, Malmö. 
 
6.4 Så arbetar budgetrådgivaren 
6.4.1 Höganäs 
Budgetrådgivaren arbetar ensam som rådgivare. Hon är utbildad socionom med kompletterande 
utbildning i budgetrådgivning, ekonomi och juridik. Rådgivaren får handledning av en 
budgetrådgivare från Svalövs kommun, som kommer var sjätte vecka och bistår med hjälp, 
information och feed-back. Denna extra resurs för rådgivaren I Höganäs har funnits sedan 
projektet startade 1993 och är ett stöd främst i förändringsarbetet av mer komplexa ärenden. 
 
I Höganäs ser budgetrådgivaren helheten i situationen och engagerar sig i vidare kontakt med 
andra instanser. Budgetrådgivaren i Höganäs påpekar själv fördelen med att arbeta i en liten 
kommun och ha ett väl upparbetat nätverk med samma personer som hon är i kontakt med 
regelbundet. De som kommer och söker ekonomisk rådgivning kallas för kunder. 
 
”Här kanske jag har nytta av den bakgrunden som jag har, så att jag liksom kan lotsa fram till att 
vi ska arbeta med ekonomin. Men det är mycket arbete runt omkring det, dels i termer av att de 
hjälpsökande mår psykiskt dåligt, dels av att det kanske i samband med skilsmässor är bodelning, 
eller i samband med arbetslöshet att de ska samarbeta med jurister eller AMU och så vidare. 
Oftast behöver de den hjälpen. Jag anser ändå att vi ska hålla på att det är ekonomisk rådgivning 
för det är ju därför som man vänder sig hit.” Christina Sjödahl, Höganäs. 
 
6.4.2 Malmö 
Alla rådgivarna på Malmös budgetrådgivning arbetar fristående men tar hjälp av varandra och 
kompletterar varandra med sina erfarenheter. De anser att det fungerar bra. Rådgivningen sker 
efter principen att kunden ska kunna göra så mycket som möjligt själv. Rådgivarnas olika slags 
kompetens ses av dem själva som en fördel eftersom de på så vis kompletterar varandras 
kunskaper och har stor nytta av det. De ser det som en styrka att sitta i samma lokaler och 
samarbeta med varandra eftersom de vinner handläggningstid och att de kan diskutera frågor 
sinsemellan. 
 
På budgetrådgivningen i Malmö försöker rådgivarna att så fort de träffar kunder avgränsa 
rådgivningen till de ekonomiska problemen. Andra problem som kan vara förknippade med 
kundens situation hänvisas vidare till andra instanser. Man fokuserar främst på ekonomin och 
menar att de andra problemen får lösas på annat håll.  
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Rådgivarna kallar de hjälpsökande för kunder. Att kalla de hjälpsökande för klienter anses inte 
befogat eftersom det låter för patientaktigt och hjälplöst enligt rådgivarnas uppfattning. De 
människor som kommer och behöver råd ska ses precis som om de besökte banken till exempel, 
och på banken är man kund. Detta är både en grundläggande inställning och ett sätt att förhålla 
sig till de hjälpsökande. 
 
”Vi kallar dem kunder. Man kan tycka att det låter marknadsorienterat. Men det är med 
betoningen alltså att detta är service och inte vård som för en patient eller klient.” Karin Elg, 
Malmö. 
 
”Vi pratar ju mycket strukturerat och mest om de ekonomiska problemen men såklart också om 
livskriser av olika slag, speciellt de som hänger ihop med det ekonomiska. Men vi försöker till 
skillnad från många andra kommuner att vara rätt så restriktiva med att säga att vi kan det andra, 
där man kan förstå att en människa kan behöva kuratorshjälp, psykologkontakt, hjälp med sina 
alkoholproblem, ja det kan vara allt möjligt.” Karin Elg, Malmö 
 
”Jag medverkar helt enkelt. Kunden får ta fram de uppgifter som behövs för att gå vidare och det 
de inte klarar av hjälper jag till med. Vi jobbar lite olika här, vi handläggare. Om jag kan skicka 
ett brev som tar mig fem minuter att skriva så gör jag det, men det gör inte alla andra här”. 
Jeanette Silow, Malmö. 
 
7 ANALYS AV TVÅ KOMMUNERS BUDGETRÅDGIVNING 
7.1 Inledning 
De omgivningsfaktorer som styr både i Höganäs och Malmö kommuners organisationsstruktur är 
till exempel lagstiftning, politik och ekonomi. Dessa omständigheter står kommunerna i 
beroendeförhållande till. Då staten inte längre kan fastställa exakt hur alla kommuner lämpligen 
bör organiseras med tanke på de olika omgivningarna, har de svenska kommunerna fått ökad 
frihet under de senaste åren. Följaktligen kan varje kommun själv bestämma hur den väljer att 
organisera sin verksamhet inom ramarna för de faktorer som nämnts ovan. Av den anledningen 
påstår jag att både Höganäs och Malmö kommun aktivt försöker skapa sina egna förutsättningar i 
ett samspel med omgivningen. 
 
Några olika teorier är beskrivna och sammanfattade i denna uppsats. Jag har även redogjort för 
Höganäs och Malmös verksamheter med budgetrådgivning och dess organisation. Jag avser att 
titta på de två kommunernas organisation av verksamheten med budgetrådgivning, och jämföra 
dem. Detta kommer jag att göra med hjälp av det material och de uppgifter jag skaffat för att se 
om det går att finna någon överensstämmelse mellan teori och verklighet. Utgångspunkten är två 
kommuner med mycket skilda sociala och organisatoriska miljöer. Med den teori och empiri som 
finns beskriven ovan ska jag se om dessa faktorer påverkar organisation, verksamhet och 
arbetssätt hos budgetrådgivningen. 
 
7.2 Organisation av budgetrådgivningen 
En skillnad mellan de båda kommunerna är deras val av förvaltning av budgetrådgivningen.  I 
Höganäs ligger rådgivningen under socialförvaltningen medan den i Malmö ligger under 
miljöförvaltningen. Innan SSL trädde i kraft låg budgetrådgivningen under socialförvaltningen i 
Malmö men efter omorganisationer beslutades att placera den där den finns idag. Det visar hur 
man i den större kommunen har behövt göra omorganiseringar av en verksamhet p g a 
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förändringar och processer som budgetrådgivningen i Malmö har genomgått. Kanske kan det 
bero på att budgetrådgivningen i Malmö lever i en mer turbulent och dynamisk omgivning som 
kräver förändringar. Höganäs är en småstad i en mer stabil miljö där organisatoriska förändringar 
inte har krävts i samma takt. 
 
En stor skillnad mellan de två kommunerna är antalet budgetrådgivare per invånare. Höganäs är 
en landortskommun med 23 000 invånare och en budgetrådgivare medan Malmö, som en 
utpräglad storstadskommun med ca 250 000 invånare har fem (och en halv) budgetrådgivare, 
vilket innebär en rådgivare per 50 000 invånare. Det betyder i princip att tillgängligheten till 
rådgivningen är nästan dubbelt så stor i den lilla kommunen som i den stora kommunen. 
 
Kommunföreträdarna för budgetrådgivningen i både Höganäs och Malmö anser att placeringen 
av rådgivningens lokaler är viktig och att den ska vara så lättillgänglig som möjligt för 
kommuninvånarna. Budgetrådgivarna i de båda kommunerna är av samma uppfattning. Här 
finner man likheter i deras sätt att tänka om betydelsen av lokalernas placering och tron på att ju 
mer centralt lokalerna ligger desto fler har möjlighet att besöka rådgivningen. I Malmö är man 
dock angelägen om att budgetrådgivningen inte kopplas ihop med socialtjänsten och vill därför 
inte ha lokalerna på samma ställe. I Höganäs tror kommunföreträdaren att det eventuellt kunde 
vara bättre att ha olika väntrum för de personer som har ärenden till budgetrådgivningen 
respektive socialtjänsten. 
 
Både rådgivare och kommunföreträdare i Höganäs och Malmö är av uppfattningen att det är 
viktigt att nå ut till så många som möjligt och att alla som vill ska ha möjlighet att ta del av 
budgetrådgivningen. 
 
Båda kommunerna har lång erfarenhet av budgetrådgivning eftersom man hade tjänsten redan 
innan SSL trädde i kraft. Då drevs de emellertid i olika former. Rådgivarna i både Höganäs och 
Malmö har varit med i verksamheterna från början och har därmed lång erfarenhet av rådgivning. 
 
En annan skillnad finns i rådgivarnas utbildningar i de båda kommunerna. I Malmö har 
rådgivarna varierande utbildningar medan budgetrådgivaren i Höganäs med sin 
socionomutbildning i botten har kompletterat med andra utbildningar. Budgetrådgivaren i 
Höganäs har behövt göra detta för att öka kompetensen på rådgivningen. I Malmö ser rådgivarna 
att de kan komplettera varandra med sina kunskaper. Det är en uppenbar skillnad på att vara 
ensam rådgivare mot att vara flera och kunna hjälpa varandra. Rådgivaren som ensamarbetare i 
Höganäs har handledning av en utomstående rådgivare för att få hjälp och feed-back i mer 
komplexa ärenden. Denna typ av resurs finns inte på Malmös budgetrådgivning. Vilka för- eller 
nackdelar detta kan ha är svårt att peka på men det skulle vara intressant att studera vidare. 
 
7.3 Den rådgivande verksamheten 
Det finns ingen utarbetad modell eller metod för budgetrådgivning. I och med det har 
rådgivningen i kommunerna givits frihet att utforma rådgivningen efter sina förutsättningar. I 
Malmö kan rådgivarna själva och tillsammans arbeta fram olika sätt att hantera olika situationer. 
Rådgivaren i Höganäs är ensam i sitt arbete och har inga kolleger på samma arbetsställe att utbyta 
erfarenhet med, förutom handledningen. 
 
Kommunföreträdarna i Höganäs och Malmö skiljer sig åt i uppfattningen vad gäller den 
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arbetsmetodiska handläggningen av ärenden. I Malmö anser de det viktigt att skilja 
budgetrådgivningen från socialtjänsten medan de ansvariga i Höganäs ser fördelar med att ha 
samarbete med socialtjänsten. Samtidigt ser kommunföreträdaren i Höganäs att det ibland kan 
vara känsligt för kunderna att socialtjänsten och budgetrådgivningen delar väntrum. 
 
Rådgivarna i Höganäs och Malmö ser olika på uppgiften att ge råd och anvisningar. Medan man i 
Malmö endast vill ägna sig åt det rådgivande arbetet och de akuta problemen menar rådgivaren i 
Höganäs att det är lika viktigt att vara lyhörd för andra problem i samband med de ekonomiska. 
Det kan uppfattas som om rådgivningen i Malmö endast ägnar sig åt den rådgivande 
verksamheten för de s k akuta problemen medan budgetrådgivningen i Höganäs även ser den 
förebyggande och rehabiliterande verksamheten som viktig. 
 
Konsumentverket har ett visst utbud av kurser för rådgivare i landet och detta utbud är det enda 
som finns i form av specifika utbildningar för budgetrådgivare. De intervjuade rådgivarna i båda 
kommunerna har deltagit i sådana kurser. I Malmö får rådgivarna dock ibland ta hänsyn till de 
ekonomiska resurserna innan de kan delta i kurser medan rådgivaren i Höganäs inte haft sådana 
restriktioner. Samtliga rådgivare anser att det borde finnas ett större utbud av vidareutbildningar 
för att öka kompetensen och kunskapen hos rådgivningen. Det finns hos båda kommunerna en 
stark vilja att förbättra och öka kompetensen. 
 
Den första kontaktens gång med rådgivningen skiljer sig åt mellan Höganäs och Malmös 
budgetrådgivningar. Det har delvis att göra med det nära samarbete som rådgivaren i Höganäs har 
med socialtjänsten därifrån många kunder remitterats. I Malmö kommer de flesta kunderna på 
eget initiativ. Däremot börjar rådgivningen vid första besöket hos både Höganäs och Malmös 
budgetrådgivning. 
 
7.4 Samverkan med omgivningen 
Både i Höganäs och Malmö anser rådgivarna att de har problem med att ta emot alla kunder som 
vill komma till rådgivningen. När rådgivarna varit aktiva med att gå ut och informera om 
verksamheten och försökt att nå ut till så många som möjligt så växer kön till rådgivningen. 
Gemensamt för rådgivarna i de båda kommunerna är också att de känner att de inte räcker till för 
sina kunder. De måste periodvis stävja sin vilja att sprida sitt budskap för att inte väntetiden till 
rådgivningen ska bli för lång. 
 
Samtidigt som rådgivarna i båda kommunerna uttrycker det som ett problem att inte kunna ta 
emot alla kunder, så vill de bli bättre på marknadsföring. De anser att de behöver nå ut till ännu 
fler människor och de vill kunna sprida sitt budskap i större skala. Alla de intervjuade rådgivarna 
påpekar även att de skulle vilja ha mer tid för var och en av sina kunder. Det kan uppfattas som 
om rådgivningen i de båda kommunerna har behov av större resurser. 
 
I både Malmö och Höganäs är det oftast budgetrådgivarna som har kontakten med 
fordringsägare, kronofogden, banker och inkassobolag för sina kunders räkning. Det är lättare att 
få igenom ärenden om det går via rådgivaren. I Malmö försöker man däremot få kunden att själv 
göra så mycket som möjligt, så om kunden vill så håller han eller hon kontakt med 
fordringsägarna på egen hand. I Höganäs hjälper rådgivaren till mer och håller den kontakten för 
kundens räkning. Här kan det märkas större engagemang från rådgivarens sida visavi kunden i 
Höganäs än i Malmö. 
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7.5 Så arbetar budgetrådgivaren 
Det är stora skillnader i budgetrådgivarnas sätt att arbeta. I Höganäs är rådgivaren ensamarbetare 
och har ingen kollega medan rådgivarna i Malmö kontinuerligt kan  hjälpa varandra. En annan 
stor skillnad är rådgivarnas sätt att råda och hjälpa sina kunder. I Malmö avgränsar rådgivarna 
direkt till de ekonomiska problemen medan rådgivaren i Höganäs engagerar sig vidare och 
försöker hjälpa med andra problem knutna till de ekonomiska. I Höganäs verkar rådgivaren mer 
se till helheten av kundens problem än vad man gör i Malmö. 
 
En likhet finns i alla de intervjuade rådgivarnas sätt att se sig i sin roll som budgetrådgivare: de 
ser sig själva som ett verktyg i processen med rådgivningen. De anser också allihop att de nätverk 
som de olika rådgivningarna i Skåne har skapat tillsammans är viktiga. 
 
Både i Höganäs och Malmö kallar man de personer som kommer för att söka ekonomisk 
rådgivning för kunder. Alla intervjuade rådgivare menar att det är den bästa benämningen på dem 
som kommer för att få råd . 
 
8 DISKUSSION 
Beträffande de två kommuner som jämförts i denna uppsats kan snabbt konstateras att den ena 
kommunen Höganäs, är en landsortskommun och en stabil småstad medan Malmö är en 
utpräglad och dynamisk storstad. Det flyktiga och föränderliga utmärker en storstad medan det 
stabila och mer motståndskraftiga står för en småstad. Förändringarna i en storstad beträffande  
arbetsplats, bostad och socialt umgänge sker av naturliga skäl enklare och snabbare än på den 
mindre orten med sitt mer begränsade utbud på alla områden. 
 
Med det insamlade materialet i denna uppsats har jag kommit fram till att miljön är en 
betydelsefull och påverkande faktor för en organisations struktur. Jag kan se hur Höganäs och 
Malmö kommuner har anpassat sina respektive organisationer med sin verksamhet av 
budgetrådgivning efter de miljöer de lever i. Den sociala och organisatoriska miljön påverkar det 
sätt på vilket en verksamhet utformas och bedrivs och det gäller följaktligen budgetrådgivningen i 
både Höganäs och Malmö kommuner. 
 
Det är intressant att se att mycket av det som tidigare var arbetsgivarnas förpliktelser och ansvar, 
som är kopplat till organisationen nu har flyttats till den offentliga sektorn. Detta visar sig inom 
kommunerna och deras tjänster med budgetrådgivningen bland annat. Budgetrådgivningen tar 
över mycket av städernas socio-ekonomiska karakteristika. Nu är det samhället som får hjälpa 
individen att klara upp sin ekonomi, om det finns behov av det. Organisationen får betydelse som 
ett mellanled mellan individ och det moderna samhället. Det sker dock på olika sätt i de olika 
kommunerna. Malmö är en  uppdelad och byråkratiserad modell eftersom staden är som en 
genomgångsplats för människor. Den är fylld av olika typer av ibland, svårkontrollerade och 
överblickbara sociala problematiker. I Höganäs modell däremot bygger man på det lilla 
samhällets kontroll och integration. 
 
Trots den stora skillnaden i att det är två så olika kommuner så finns det en likhet mellan dem:  
organisationen och verksamheten med budgetrådgivningen har skapats p g a omständigheter i 
deras omgivningar. Att det dynamiska och föränderliga utmärker en storstad kan jag se i Malmö 
och hur organisationen med budgetrådgivningen där vuxit fram, enligt det öppna 
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systemperspektivet. På samma vis har det skapats en organisation för budgetrådgivning i 
Höganäs, dock inte på samma turbulenta vis som i Malmö. I det öppna systemet är organisationen 
beroende av sin omgivning, vilket sätter vissa gränser för organisationens handlande. Man har 
varit öppen i båda kommunerna mot sin omgivning och skapat en relation avpassad till den i form 
av en tjänst som ska finnas tillgänglig för alla kommuninvånare. Både i Höganäs och Malmö 
kommuner finns alltså budgetrådgivningen som en kommunal tjänst. 
 
Organisationen av de båda kommunernas verksamheter ser däremot annorlunda ut. De lever i 
olika miljöer och har valt olika typer av förvaltning för sina verksamheter. Det är inte lätt att veta 
vad som skulle vara det bästa men det kan förutsättas att man strävar efter att uppnå bästa resultat 
i  båda kommunerna och att man organiserar därefter. Det är varje kommuns ensak att organisera 
verksamheten med budgetrådgivning utifrån sina förutsättningar, eftersom det inte finns några 
exakta regler för det. De olika arbetssätten i de två kommunerna tyder på att de har anpassat sina 
verksamheter till de olika miljöer de befinner sig i. De lever i olika typer av miljöer och därmed 
blir deras sätt att arbeta olika. Precis som kontingensperspektivets teori blir det därför svårt att 
säga vilket som är det bästa sättet att organisera och utföra uppgiften att bedriva verksamheten 
med budgetrådgivning. 
 
Att använda sig av teorin om professionell byråkrati på både Höganäs och Malmös 
budgetrådgivningar är intressant därför att det går att se hur båda verksamheterna präglas av den 
horisontella specialisering och decentraliserade kontroll som utmärker Mintzbergs sätt att se på 
en sådan organisation. Budgetrådgivarna i båda kommunerna ges stort handlingsutrymme och 
tillfälle att effektivt använda sitt omdöme i sitt självständiga arbete. Verksamheten är avpassad 
för att hantera förhållandevis stabila förutsättningar och relativt okomplicerade uppgifter, vilket 
är villkoren för en professionell byråkrati. Det finns, enligt min uppfattning, en skillnad i 
arbetssättet hos budgetrådgivningarna. I Malmö arbetar rådgivarna mer fokuserat på att i första 
hand hantera vissa avgränsade aspekter på skuldsaneringen i sitt arbete med rådgivningen, medan 
man i Höganäs arbetar mer lösningsfokuserat, vilket innebär att många olika aspekter vävs 
samman i åtgärdsarbetet. Det bekräftar också teorin om professionell byråkrati där den 
professionelle arbetar relativt oberoende av sina kolleger och närmare sina kunder. 
 
I både Höganäs och Malmö kan jag se hur budgetrådgivningen är en verksamhet, medvetet 
skapad som en formell struktur och fungerande som nätverk. Det är rådgivarna som är den 
gränsöverbryggande personalen och som har det stora handlingsutrymme och den kontroll över 
sitt eget arbete som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Varje rådgivare har 
sin definierade position i organisationen och vet vad som ska utföras. Rådgivarna arbetar på olika 
sätt, även de som arbetar inom samma verksamhet och kommun. Detta är helt i enlighet med 
teorin om professionell byråkrati där var och en av rådgivarna arbetar med stort 
handlingsutrymme och använder sitt omdöme för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. 
Organisationens mål är att ge kommuninvånarna rådgivning och budgetrådgivarna arbetar för 
organisationens räkning. Det finns även en inomorganisatorisk och indirekt kontroll i dessa 
verksamheter, vilket överensstämmer med hur en organisation fungerar som nätverk. 
 
Jag har i denna teoretiska och empiriska jämförande studie funnit både likheter och skillnader i 
två kommuners sätt att organisera och bedriva en verksamhet. Det finns, enligt min analys även 
likheter och skillnader i budgetrådgivarnas sätt att arbeta och hur de uppfattar sin roll som 
rådgivare. Det tyder på att det är svårt att peka på om det som uppfattas vara bäst på ett ställe 
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skulle vara lika bra på ett annat. Däremot kan man ta lärdom av varandras kunskaper och vara 
öppen för förändringar och andra synsätt, hela tiden med syftet att förbättra verksamheten. 
 
Slutsatsen jag kan dra efter förutsättningarna som funnits för denna uppsats och med det 
insamlade materialet stämmer väl överens med kontingensperspektivet och Scotts öppna 
systemteori. Det innebär att jag inte kan dra slutsatsen att det ena eller andra sättet är det bästa av 
dessa två som jag undersökt. Beträffande budgetrådgivning bör det mesta framgångsrika sättet 
vara att skapa en organisation, öppen för de förändringar som sker i dess omvärld och att 
verksamheten anpassas därefter, vilket tyder på att organisationen lever som ett öppet system i sin 
miljö och i ett samspel med sin omgivning. 
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