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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att få ökad förståelse för bedömningsprocessen vid 
ansökan om socialbidrag. Även önskas en ökad förståelse för handläggarnas 
beslutsmotivering och bedömning i klientärenden och om könet på klienten är en avgörande 
faktor. För att uppnå syftet har en kvalitativ vinjettstudie med ett identiskt typfall presenterats 
endast med en variation, klientens kön. Studien har genomförts på enheten för ekonomiskt 
bistånd i Gotlands Kommun och fjorton av de tjugo handläggare som arbetar inom detta 
område i kommunen deltog. De sex som inte medverkade befann sig alla på utbildning. 
Studien kan sägas ha hög reliabilitet då respondenterna svarat individuellt och inte under 
påverkan av annan person. Validiteten på studien har stärkts genom att ett verklighetsanknutet 
fall använts, samt att endast resultat med relevans har använts i form av citat från 
respondenterna. Undersökningar av handläggning inom ekonomiskt bistånd har använts som 
tidigare forskning för att verifiera denna studie. Som tolkningsram har kognitiv teori samt 
symbolisk interaktionism använts för att belysa vilken påverkan den egna personen har i 
beslutsfattandet. Resultatet visar på att bedömningarna skiljer sig åt när det gäller vilka 
motkrav som ställs, klientens kön samt om handläggaren är organisation- eller 
klientfokuserad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: socialbidrag, beslutsmotivering, vinjettstudie, ekonomiskt bistånd, bedömning av 
socialbidrag, bedömning av ekonomiskt bistånd, ekonomiskt bistånd och klientens kön 
 
 
 
 
 



 3 

ÖREBRO UNIVERSITET 
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete C 
C –Uppsats, 15 högskolepoäng 
VT 2008-02-13 
Englund, Ylva 
Hellbom, Jessika 
 

Abstract 
 
This studies purpose is to get a greater understanding of the decision making process when a 
client applies for income support. We seek a greater understanding of the social worker’s 
reflections in a case, inspecting if it was affected by the client’s gender. To achieve the 
purpose, a qualitative study case has been presented to a group of social workers, with only 
one variation, the client’s gender. This studie has been handed out at the unit for income 
support in Gotlands Kommun. Fourteen of twenty social workers who were working in this 
unit, has been taking part in this studie. The other six did not attend due to work related 
education day. This studie´s reliability is at a high level because the social workers have 
responded individually and were not influenced by any other person. The validity of this study 
has been strengthen by an authentic study case, and only relevant information, such as a 
personal statements, has been used in the results. Earlier studies of decision making and 
examing cases of income support seeking clients, has been used to confirm the result of this 
study. To interpret this studie´s results, two behavior-theories has been selected. The theory of 
the cognitive mind and the theory of symbolic interactionism. These theories have been used 
to illustrate what effects the individual mind in the decision making of income support. The 
results of this study show how decision making splits between different social workers. The 
differences appeared at the demands given by the individual social worker to the client to do 
in return to get income support. Differences were also found concerning the client’s gender, 
and also what the social worker focused at, at the client´s best- or the organisation's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  income support, vinjettemethod, social support, decisionmaking in social welfare, 
clients gender and social welfare 
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Inledning och bakgrund 
Teorier om människans förmåga att tänka och skapa mening i sin vardag säger att vi både 
föds med en viss tankeförutsättning, men att vi också tänker och tycker beroende på vad vår 
omgivning säger oss (Payne 2002). Grunden för varje människa är att skapa mening i 
vardagen, men hur mycket av vår mening är tilldelad oss och hur mycket föds vi med? Hur 
mycket påverkar handläggarens egna personliga åsikter att de bedömer olika i individuella 
ärenden då det gäller ekonomiskt bistånd? 
 
Kunskapsläget idag (Kullberg 2004, Fäldt och Kullberg 2007, Brunnberg och Kullberg 2007, 
Socialstyrelsen 2007, Stranz 2007) visar att många olika faktorer har avgörande roller i 
beslutsfattandet och bedömningar om socialbidrag. Bland annat har olika forskare funnit att 
handläggarens utbildning, erfarenhet, kön, lokala organisationsregler och handledning ger 
olika attityder när de ska besluta i enskilda ärenden. Samma resultat visar även att 
handläggare har olika uppfattningar om en person beroende på om denne är kvinna eller man. 
Kullberg (2004) menar att än idag, i vårt moderna samhälle, så styr traditionella tankar och 
synsätt, handläggarnas sätt att bemöta och bedöma klienter av olika kön. 
 
Denna studie har som fokus att undersöka närmare hur handläggare vid enheten ekonomiskt 
bistånd i Gotlands kommun, bedömer ett och samma typfall, delvis ur ett könsperspektiv. Idén 
att inrikta sig på just denna enhet uppkom under vår andra praktiktid då vi båda arbetade på 
olika delar inom denna enhet. Dagliga diskussioner resulterade i att vi kom att se att även 
mellan de olika kontoren fanns skillnader i arbetssätt och synsätt vad det gäller attityder mot 
olika klienter och om specifika situationer. Alla enheter inom kommunala socialtjänster 
arbetar utefter samma lag, socialtjänstlagen. Det visade sig dock under vår praktiktid att denna 
ramlag säger mycket lite om det praktiska arbetet med klienter som ansöker om ekonomiskt 
bistånd. I lagen finns inga konkreta direktiv hur bemötandet ska vara från handläggarens sida, 
däremot finns det etiska principer antagna av en facklig organisation för socionomer, som ger 
viss handledning att ta sig till i sitt praktiska arbete. Det finns lagar som reglerar 
diskriminering och andra påtagliga förbud i möten mellan människor överlag, men det finns 
ingen lag som säger hur en myndighetsperson, i detta fall en ekonomihandläggare, ska göra 
för att inte låta arbetet styras av hur denne känner eller tycker i personliga möten med 
människor som kommer för att söka hjälp.  
 
I denna studie vill vi genom en vinjettstudie (Brunnberg och Kullberg 2007, Jergeby 2007) 
undersöka och lyfta fram personliga värderingar och attityder hos handläggarna, när de genom 
en enkät ska bedöma och värdera ett typfall som avspeglar ett ärende som skulle kunna vara 
verkligt. Vi har en förförståelse om att människor i allmänhet är relativt omedvetna om att 
deras egna värderingar styr deras agerande i arbetet med klienter. När då mötet har en 
hierarki, som i fall där klienter ansöker om socialbidrag, så anser vi att medvetenheten måste 
vara stor hos den handläggare som möter en klient. Under vår praktiktid tycker vi att det finns 
ibland diskreta och ibland väldigt påtagliga attityder från handläggarna, som påverkar deras 
beslutsfattande i klientärenden. Vi har ibland sett, att bakom en beslutsmotivering finns 
egentligen personliga värderingar som har styrt ett beslut åt ett visst håll.  
 
Vi vill genom denna studie undersöka vad handläggare inom enheten ekonomiskt bistånd 
överlag har för resonemang när de möter klienter. Genom olika teorier om människans tanke- 
och handlingsförmåga och genom tidigare genomförda studier, vill vi analysera om och i så 
fall vad som gör att handläggare bedömer ett och samma fall olika. Vi vill undersöka om 
klientens genus påverkar bedömningar om socialbidrag eller om andra faktorer visar sig vara 
tydliga och avgörande i beslutsfattandet.  
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att utveckla en större förståelse för bedömningsprocessen 
när klienter ansöker om socialbidrag. Vi önskar också att utveckla mer kunskap om könet på 
klienten kan vara en avgörande faktor i beslutsfattandet och beslutsmotiveringen.  

Frågeställningar 
 

• Vilka motiveringar och bedömningsgrunder har ekonomihandläggare vid beslut om 
ekonomiskt bistånd? 

 
• Hur kan klientens kön vara en avgörande faktor i bedömningen? 

 
• Finns det andra faktorer som påverkar bedömningen? 

 

Kunskapsläge 
Detta kapitel redovisar resultat från flera tidigare gjorda forskningsrapporter och studier, som 
har samma eller liknande syfte som denna undersökning. Kunskapsläget om varför olika 
bedömningar görs i samma klientärenden, är idag relativt utvecklat i främst svenska studier 
om svenska förhållanden. I dessa studier har undersökningsledarna letat efter olika faktorer 
som har betydelse i beslutsbedömningar och har därmed inte utgått från något speciellt 
perspektiv i undersökningarna. Det finns väldigt få studier gjorda som har fokus på om 
klienters genus har någon betydelse i bedömningen om ekonomiskt bistånd. Även 
internationell forskning är det brist på just inom detta område, och de studier som hittats är 
gjorda av svenska forskare från Örebro Universitet. 
 
En stor undersökning om svenska förhållanden när det gäller beslutsbedömningar, har gjorts 
av Socialstyrelsen (2007) för att undersöka hur handläggare resonerar och har för attityder i 
olika ärenden. Socialstyrelsen (2007) utförde under 90-talet två vinjettstudier där de 
undersökt beslutsprocessen när handläggare utreder om socialbidragsbehov förelåg för 
sökande klienter. Studierna har sedan sammanställts i en forskningsrapport publicerad 2007 
där jämförelser gjorts mellan de två studiernas resultat. Främst redovisas resultatens stora 
upptäckter, sedan jämförs de med varandra för att undersöka om resultaten har olika vikt vid 
de två undersökningstillfällena. De båda studierna har utgått från frågeställningar om hur stora 
variationer det är mellan beslut i likartade ärenden och om lokala förhållanden, individuella 
bedömningar eller andra faktorer har styrt beslutsprocessen i de presenterade fallen. Båda 
studierna har gjorts i 11 av Sveriges kommuner där 6 typfall har givits till respondenterna. 
Typfallen har besvarats i enkätform där varje respondent först har redovisat vad denne har för 
utbildning, erfarenheter, organisatoriska principer och om attityder i olika sammanhang, 
utöver vad denne ger för beslut i varje ärende. Den senast gjorda studien (Socialstyrelsen 
2007) grundar sig på material insamlat från 1994 där de har fastlagt att resultaten från denna 
studie inte visar några större skillnader från den tidigare studien gjord 1990. Socialstyrelsen 
(2007) har i sin undersökning från 1994 konstaterat att gällande lagstiftning inte ger 
tillräckligt med underlag för hur handläggare ska besluta i enskilda ärenden när det gäller 
ekonomiskt bistånd och vill genom den undersökningen klargöra vad det kan bero på att olika 
handläggare ger olika beslut i liknande och identiska ärenden.  
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Socialstyrelsen (2007) skriver i sin forskningsrapport att olika faktorer kan vara avgörande 
när en handläggare beslutar om socialbidrag. En faktor som visar stora skillnader i beslut och 
beslutsmotiveringar är att handläggare har dubbla förväntningar på sig. Beroende på vilken 
del handläggaren lägger mer fokus på kan det avgöra dess beslut. Förväntningarna kommer 
främst från två olika håll, chefen (organisationen) och klienten. Socialstyrelsen (2007) menar 
att verksamhetens mål och budget gör att handläggaren har en viss ram att hålla sig inom, där 
speciella lagar och principer styr vad som beviljas eller avslås. Samtidigt har handläggaren en 
roll att ombesörja för klienten som individ där handläggarens moral och egen uppfattning av 
klientens situation styr beslutet i en viss riktning. Socialstyrelsen (2007) skriver att beroende 
på om handläggare intar ett organisationsfokus eller ett klientfokus, är avgörande för beslut 
och beslutsmotivering i enskilda ärenden. Där handläggaren har störst fokus på klienten ges 
också flest bifallsbeslut. Där handläggaren har fokus på verksamheten och organisationen ges 
fler avslagsbeslut. 
 
Andra viktiga faktorer som Socialstyrelsen (2007) funnit som avgörande i beslutsprocessen är 
hur den enskilda kommunen har utformat normbeloppen. Lagen anvisar vissa bestämda 
belopp som måste medräknas i socialbidragsärenden, t.ex. vad en person behöver för att äta 
och sköta hygien per månad. Utöver den beslutade normen får kommuner höja beloppen om 
de så själva vill enligt sin egen budget. Socialstyrelsen (2007) redovisar i sin rapport 
skillnader i beslut mellan olika kommuner, där kommuner med höjd norm oftare tenderar att 
ge bifallsbeslut, än de kommuner som endast följer angiven norm enligt lag. Socialstyrelsen 
(2007) skriver också att inom ett socialdistrikt är det mer liknande utfall av ärenden, än 
mellan olika distrikt. Handläggare inom samma kommun har större överenskommelse när det 
gäller beslut och beslutsmotiveringar. 
 
Ytterligare viktiga faktorer som Socialstyrelsen (2007) redovisar är handläggarnas utbildning, 
specialisering och erfarenhet. Alla dessa faktorer har visat sig vara avgörande i deras 
undersökning. Handläggarnas grundutbildning och specialiserad utbildning har en avgörande 
roll i beslutsmotiveringen, där handläggarna hänvisar sina beslut utefter sin kunskap. 
Resultatet visar att ju högre utbildning och specialisering en handläggare har, desto fler 
bifallsbeslut gör denne. Även handläggarnas individuella erfarenhet ger olika utfall i besluten. 
Personliga motiveringar grundade på tidigare erfarenhet tenderar att vara avgörande i enskilda 
ärenden. Den sista avgörande faktorn som Socialstyrelsen (2007) tar upp är handläggarens 
ålder. Resultat visar på att fler bifallsbeslut ges till klienter som är i närliggande ålder till 
handläggaren själv, än om klienten är mycket äldre eller yngre än handläggaren.  
 
I Socialstyrelsens (2007) studie ingick Stockholms kommun som en av de elva kommunerna 
som undersöktes. Revisionskontoret (2000) i Stockholm gjorde efter Socialstyrelsens (2007) 
undersökning, en egen undersökning internt i kommunen med bara sina egna handläggare. 
Revisionskontoret (2000) tog del av Socialstyrelsens (2007) resultat från 1994 innan dessa 
hann publiceras, och kunde på så sätt genomföra en egen vinjettundersökning. 
Revisionskontoret (2000) använde sig av mycket liknande frågeställningar som i 
Socialstyrelsens (2007) rapport för att nå samma syfte, att undersöka vilka faktorer som kan 
vara avgörande i beslutsfattande inom ekonomiskt bistånd. Revisionskontoret (2000) avser 
också att använda resultaten i sin studie för att jämföra med tidigare interna undersökningar 
för att se om handläggares attityder har förändrats med tiden från 90-talet och framåt.  
 
I Revisionskontorets (2000) undersökning framkommer resultat som bekräftar 
Socialstyrelsens (2007) resultat. De redovisar att handläggarna har en ökad fokus på 
verksamheten och organisationen genom att de utövar starkare kontroll och ställer mer villkor 
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på klienter, än i tidigare undersökningar. Liksom Socialstyrelsens (2007) rapport visar, så ges 
även mindre bifall även i denna undersökning när huvudfokus läggs på organisationen istället 
för på klienten. Revisionskontoret (2000) visar resultat på en liten minskning på bifallsbeslut, 
men en ökning på handläggarnas attityd att kunna ge båda bifalls- och avslagsbeslut beroende 
på andra förutsättningar som ställs på klienten. Revisionskontoret (2000) påvisar även resultat 
att handläggare inom olika socialdistrikt (Stockholms olika stadsdelsförvaltningar har egen 
socialtjänst) ger olika beslut där olika lokala regler och principer tillämpas. Även detta stödjer 
Socialstyrelsens (2007) resultat där jämförelserna görs mellan olika kommuner. Sist men inte 
minst, visar Revisionskontoret (2000) på liknande resultat som Socialstyrelsen (2007), att 
handläggarnas utbildning och specialisering kan vara avgörande för beslutsfattande. De menar 
på att under 90-talet fanns det mindre antal utbildade socionomer och mindre antal 
specialutbildade socionomer än idag på 2000-talet, och att bifallsbeslut idag oftare ges av 
utbildade handläggare, som även har fokus på klienten.    
 
Stranz (2007) har i sin rapport gjort en bredare undersökning med samma syfte och liknande 
frågeställningar som de två tidigare nämnda undersökningarna. För rapporten gjordes 6 
vinjettstudier med typfall för handläggare att bedöma och besluta om. Studien utgick inte från 
något speciellt perspektiv utan hade fokus på att undersöka vilka faktorer som gör sig synliga 
och blir avgörande i beslutsfattandet om socialbidrag. Stranz (2007) har i sin studie undersökt 
elva kommuner i norra Stockholms län, och jämför sina resultat med den tidigare presenterade 
forskningen gjord av Socialstyrelsen (2007). Även här har Socialstyrelsens resultat använts 
till Stranz studie, innan de publicerats offentligt. Stranz (2007) har även i sina resultat kommit 
fram till mycket liknande resultat som tidigare presenterade undersökningar, men har hittat 
ännu fler faktorer som kan vara avgörande i beslutsprocessen vid en ansökan om ekonomiskt 
bistånd. De ytterligare faktorer som Stranz (2007) funnit i sina resultat är om klientärenden 
avgörs helt individuellt eller i gruppform, om kollegial handledning finns och hur hög 
arbetsbelastning handläggarna har.  
 
Resultaten (Stranz 2007) visar att om handläggarna endast har individuellt beslutsfattande så 
görs fler bifall då dessa handläggare tenderar att ha mer fokus på klienten än på 
verksamheten. På arbetsplatser där klientärenden beslutas i gruppform i mötesforum ges färre 
bifall. Även kollegial handledning där handläggarna diskuterar i gruppform tenderar att ge fler 
avslagsbeslut än om ingen handledning förekommer. Ytterligare en faktor som Stranz (2007) 
menar kan vara avgörande i beslutsfattandet är hur mycket arbete varje handläggare har 
dagligen. Stranz (2007) menar att ju högre arbetsbelastning en handläggare har, desto mindre 
bifallsbesluts fattas. Detta skriver Stranz (2007) kan bero på att handläggarna har som syfte att 
minska den egna arbetsbelastningen genom att ett mindre omfattande klientantal gör att de 
kan fokusera mer på de klienter som verkligen behöver få bifallsbeslut. Kort sagt innebär det 
att ju färre klienter en handläggare har att besluta om, gör det mer möjligt för handläggaren att 
ha klienten i fokus och inte organisationen och verksamheten.  
 
De tre ovan presenterade studierna påvisar mycket liknande resultat på vilka faktorer som kan 
vara avgörande i beslutsfattandet i ärenden om socialbidrag. Följande resultatredovisningar 
har tagit ett annat perspektiv i åtanke redan innan undersökningarna har gjorts, för att se om 
resultatet kan hänvisas till författarnas innan förutfattade hypoteser om olika fenomen. I dessa 
undersökningar, gjorda av Fäldt och Kullberg (se nedan) har fokus varit att undersöka om 
skillnader i beslutsfattande kan hänföras till klientens genus. I denna undersökning är syftet 
detsamma. Vi vill bland annat undersöka om genusperspektivet kan vara avgörande i 
beslutsfattande om socialbidrag, men också undersöka om andra faktorer kan vara avgörande.  
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Kullberg är en av Sveriges framstående forskare inom genusperspektivet och har många 
internationella publikationer med genus som fokus vid olika fenomen. I sin forskning kring 
genus och socialbidragsbeslut har Kullberg (2004) funnit resultat att genus är ett 
grundläggande perspektiv hos handläggare som beslutar om socialbidrag. Främst visar 
undersökningen att handläggare har en (omedveten) traditionell syn på vad kvinnor och män 
generellt sett har för problem i livet. Kullberg (2004) skriver att synen på kvinnor som mer 
socialt behövande, genomsyrar beslutmotiveringar och det praktiska arbetet med kvinnliga 
klienter. Även synen på att mäns behov av praktiska saker som exempelvis ett bra arbete, är 
tydligt i handläggarnas arbete med manliga klienter. Kullberg (2004) skriver att inom de 
organisationer som undersökts så finns det specifikt uttalade regler och lagar om att möten 
med klienter inte får styras av personliga uppfattningar om könsroller. Det innebär att 
diskriminering inte får finnas och att jämställdhet och jämlikhet alltid ska finnas i åtanke i 
mötet med klienter. Kullberg (2004) har dock funnit i sina resultat att denna teoretiska princip 
inte alltid existerar i praktiken när handläggare möter klienter.  
 
I ovan nämnda studie (Kullberg 2004) har identiska fall presenterats för handläggare som de 
sen ska besluta om. Den enda faktorn som ändrats i studien är klienternas kön. I resultatet 
redovisar Kullberg (2004) att den förutfattade hypotesen om attityder om könsroller, stämmer. 
Handläggarna har i sitt beslutsfattande påvisat tydliga skillnader om vad de tycker är mest 
relevant för klienterna att arbeta mest med. För de kvinnliga klienterna är det sociala nätverk 
det viktigaste att fokusera på och få förbättrat. För de manliga klienterna är ett välavlönat och 
betydelsefullt arbete målet att förverkliga. För de manliga klienterna gav handläggarna mer 
stöd att hitta utbildningar och andra kompetenshöjande medel. För de kvinnliga klienterna gav 
handläggarna mer stöd att utveckla sitt nätverk och relationer till andra viktiga människor.  
Kullberg (2004) diskuterar dessa resultat som ett glapp i den svenska välfärdsstatens mål och 
regelverk. Handläggarna visar att traditionella tankar om kvinnors och mäns roller i hemmet 
och på arbetsmarknaden fortfarande genomsyrar det sociala arbetet i svenska socialtjänster. 
Att kvinnor har en mer självklar plats i hemmet med barnen och att männen har en mer 
självklar plats som den försörjande av familjen. Kullberg (2004) menar att dessa resultat 
tydligt påvisar att den svenska politiken runt jämställdhet och jämlikhet inte fungerar som det 
var tänkt. Kullberg (2004) menar vidare att de personliga, traditionella uppfattningar om 
könsroller i samhället, egentligen strider mot fakta som han funnit i sin studie. Kullberg 
(2004) har i sina resultat funnit att det idag oftast är kvinnor som får en mer stabil och 
långvarig inkomst jämförelsevis med män. Kullberg (2004) menar också att handläggarna har 
uppfattningen att det oftast är kvinnor som har problematiska sociala relationer och ett dåligt 
nätverk, dock visar resultaten att verkligheten är tvärtom, att det är männen som har mer 
problem med sitt sociala liv och sina nätverk, än kvinnorna (Kullberg 2004).  
 
I en senare studie gjord av Kullberg (2006) har fokus varit att undersöka just de viktiga 
faktorer han funnit i sin tidigare studie (Kullberg 2004). Här undersöks det närmare hur 
faktorer som avlönat arbete, utbildning och kompetens har för betydelse i beslutsfattandet om 
socialbidrag för kvinnliga respektive manliga klienter. Kullberg (2006) har i sin studie 
analyserat samtal mellan handläggare och elva klienter, utan att de har vetat om varför de blev 
inspelade. Det vill säga att undersökningens syfte inte avslöjades för dem som deltog i 
undersökningen, förren efteråt, för att inte påverka samtalets inriktning. Det är etiskt 
försvarbart enligt Vetenskapsrådet (2002), att en studies syfte får hemlighållas innan studiens 
genomförande, för att säkra att resultaten inte ska bli påverkade. Kullberg (2006) har genom 
samtalsanalyser funnit resultat som visar på att handläggarna ger mindre stöd till kvinnor att 
få ett arbete, jämfört med männen. Männen uppmuntras och får mer fokus när det gäller att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare så visar resultaten också att handläggarna ger ett 
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större ansvar till manliga klienter då deras förutfattade mening ofta är att männen fortare och 
lättare kommer att finna ett arbete och bli självförsörjande, jämfört med de kvinnliga 
klienterna. Är den manliga klienten dessutom ensamstående pappa, läggs mer ansvar på 
honom och attityden från handläggaren är att mannen har sig själv att skylla för sin 
arbetslöshet då män har det betydligt lättare att få ett arbete än kvinnor. Med andra ord visar 
handläggarnas attityder att de tycker att arbetslöshet är en egenskapsförklaring hos män, 
medan hos kvinnor är orsaken av andra utomliggande skäl. Genom att mer eget ansvar läggs 
hos männen för deras arbetslöshet, så ifrågasätter handläggarna männens kompetens när de 
undrar varför männen inte skaffar sig ett arbete, att männen alltid har ett val om de vill ha ett 
arbete eller inte (Kullberg 2006). Handläggarna utövar också mer kontroll över männen, om 
de är aktiva hos Arbetsförmedlingen eller inte, jämfört med de kvinnliga klienterna. 
 
När handläggarna hade samtal med de manliga klienterna togs cirka hälften av mötestiden åt 
att prata om avlönat arbete och kompetensutveckling, än med de kvinnliga klienterna. 
Kullberg (2006) skriver vidare att signifikant mer tid lades på de manliga klienterna att prata 
om kompetens och utbildning som en annan väg att gå för att få ett bättre och mer avlönat 
arbete, än med de kvinnliga klienterna. I samtalen med de kvinnliga klienterna gavs väldigt 
lite tid åt att prata om framtida utbildningar eller kompetenshöjande medel. Handläggarna 
menade att endast avlönat arbete räckte för de kvinnorna att få. Större del av mötestiden 
innehöll prat om föräldraskap och sociala behov för de kvinnliga klienterna, jämfört med de 
manliga klienterna (Kullberg 2006).  
 
Kullberg (2006) finner väldigt lika resultat i denna studie som den innan presenterade, det vill 
säga att bedömningen av män och kvinnor skiljer sig mellan handläggare. Han (Kullberg 
2006) menar att en traditionell syn på könsroller dominerar dessa handläggares utrednings- 
och beslutsprocess med klienter. Resultaten visar tydliga tecken på att de kvinnliga klienterna 
bemöts med en helt annan attityd än de manliga klienterna. Handläggarna ställer större krav 
och utövar mer kontroll över de manliga klienterna för att de ska bli självförsörjande. 
Handläggarna visar ett större stöd och en större tro på att männen kan finna ett bra avlönat 
arbete fortare och lättare än de kvinnliga klienterna. De kvinnliga klienterna får tvärtemot 
mycket mindre stöd för att finna ett arbete över lag. Handläggarna lägger mer fokus på att 
stödja kvinnorna socialt och deras föräldraroll. Kullberg (2006) menar att det kan vara en 
orsak till varför det finns mer kvinnor inom gruppen ”långvarigt beroende” inom ekonomiskt 
bistånd, än män. Det som handläggarna gör för de kvinnliga klienterna är att ställa krav på att 
de tar vilket arbete som helst, för männen finner de andra lösningar i form av utbildning och 
andra kompetenshöjande åtgärder (Kullberg 2006). Även i denna studie menar Kullberg 
(2006) att i praktiken är inte kvinnor och män jämställda och jämlika vad det gäller arbete och 
familj. Även om lagar, regler och principer finns som ska motverka detta så följs det inte då 
handläggare fortfarande visar en tydlig uppfattning att de olika könen har olika intressen. 
Fortfarande tänker handläggarna traditionellt att kvinnor har störst plats i hemmet med barnen 
och att männen har störst plats på arbetsmarknaden (Kullberg 2006). 
 
Ovan nämnda studier har sitt fokus på klienters kön och genus och vad det kan innebära för 
handläggares beslutsfattande. I en studie gjord av Fäldt och Kullberg (2007) har författarna 
vänt på frågan och undersökt vad handläggarens kön kan ha för betydelse i mötet med 
klienter. De menar att ingen tidigare studie har haft samma fokus som deras, och att det är lika 
betydelsefullt att undersöka vad den inriktningen kan innebära i arbetet med ekonomiskt 
bistånd (Fäldt och Kullberg 2007). Fäldt och Kullberg (2007) har i denna studie funnit resultat 
som visar på att även handläggarens kön har betydelse för utredning och beslutsfattande. De 
menar att kvinnliga handläggare lägger mer fokus på social omsorg och stöd i sociala 
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relationer och föräldraskap. Att de ser sitt arbete som mer givande och självklart med fokus på 
klienterna, medan de manliga handläggarna lägger fokus på mer administrativa åtgärder som 
ett givande arbetssökande och kompetenshöjande medel. De ser också sitt arbete mer 
personligt och har en större önskan om egen utveckling.  
 
Ur ett genusperspektiv kan båda typer av inriktningar vara intressant i en och samma studie. 
Dock kan inte detta senare perspektiv inräknas i denna undersökning då endast en manlig 
handläggare finns inom enheten ekonomiskt bistånd i Gotlands kommun.  

Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med denna undersökning är att få mer förståelse för bedömningsprocessen när klienter 
ansöker om socialbidrag. Utifrån studiens syfte har kognitiv teori samt symbolisk 
interaktionism valts som tolkningsram, då de riktar in sig på hur vi människor påverkas i 
mötet med andra och hur vi tolkar den information vi mottar. Bägge teorierna syftar till en 
ökad förståelse för hur vi själva som personer agerar gentemot andra utifrån de grunder vi har 
att stå på. Teorierna kommer i resultatet att användas som ett komplement till de analyser som 
görs mot det kunskapsläge som råder. Intentionen är att söka en djupare förståelse för vad 
som gör att handläggarna beslutar olika och har olika resonemang i det presenterade typfallet. 
Båda teorierna kommer att belysa hur en individ kan fungera utifrån sin egen person likväl 
hur den verkar i olika grupper och sammanhang. 

Kognitiv teori 
Enligt Payne (2002) så syftar denna teori till att förstå olikheterna i hur vi människor uppfattar 
och tolkar den information som ges till oss från vår omgivning. I interaktioner och genom 
perceptioner så skapas varje individs uppfattning om hur verkligheten ser ut och det genererar 
i sin tur hur varje individ beter sig mot, bemöter eller bedömer en annan individ. Payne (2002) 
skriver också om att en människas tankar aldrig kan delas och till fullo förstås av andra, utan 
det är genom beteendet man till viss del kan utläsa hur en annan människa fungerar. 
 
Ordet kognitiv kommer ur latinets cognito vilket betyder kunskap enligt Bonniers svenska 
ordbok (2002). Palm m.fl. (1994) utvecklar vidare vad kunskap innebär, att det är processer 
som ständigt pågår och som påverkas av tankar, idéer, minnen och perceptioner 
(varseblivningar) och som läggs till i våra sinnen och skapar vår egen verklighet. Det 
ställningstagande som tas idag är kontentan av den kunskap och erfarenhet som anskaffats 
fram till idag.  
 
Piagets utvecklingsteori, som är en gren i den kognitiva teorin (von Tetzchner 2001), menar 
att från det att man är barn, börjar skapa vissa scheman och bilder för att kategorisera den 
information som tillägnas oss. Vi föds endast med ett begränsat antal scheman menar Piaget 
(von Tetzchner 2001). Därefter sker en ständig utveckling och den enskildes uppfattning om 
verkligheten skapas utifrån hur denne uppfattar och tolkar det som sker i olika situationer. 
Von Tetzchner (2001) skriver att denna process, så kallad ackommodation, där ny erfarenhet 
kommer till oss som inte passar in i våra befintliga scheman, gör att vi måste förändra vårt 
redan befintliga schema så att den nya erfarenheten passar in. Alltså, våra tankar om något 
förändras på grund av den nya erfarenheten som kommer till oss ur ett annat perspektiv eller 
som en helt ny kunskap. Vi kan däremot förstå nya saker om det finns närliggande i våra 
befintliga scheman och det blir då lätt göra om dem så att de får en mening. Detta kallar von 
Tetzchner (2001) assimilation. Denna process är livslång och ny information och nya 
erfarenheter kommer ständigt till oss.  
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Payne (2002) skriver om irrationella tankar som kan uppstå då tolkningen av ett fenomen blir 
skev. Man kan härleda detta till det ovan skrivna om ackommodation och assimilation, att om 
information blir felbehandlad kan oönskade beteenden vara följden av det. Denna teori säger 
dock att eftersom tanken styr i form av hur man tolkar och uppfattar, så kan irrationella tankar 
omarbetas. Palm m.fl. (1994) skriver om olika orsaker som kan påverka oss som barn och 
som sedan blir resultatet av oss som vuxna. Om vi utsätts för olika saker som för vår 
personlighet som barn- inte stämmer överens och att det sker under en längre tid, så skapar vi 
strategier för att kunna hantera detta. Palm m.fl. (1994) benämner dessa strategier som 
uppkomna ur arv och miljö. Faktorer som kan avgöra är den familj man växer upp i, om det är 
det en lugn miljö eller stressig, hur familjemedlemmarnas personligheter är och så vidare.  
Som vuxen kan barnet ha utvecklat ett likvärdigt beteende och tankemönster som de personer 
som fanns runt omkring denne när denna var liten. Undvikandebeteende är en typ som innebär 
att när ett barn utsätts för yttre påfrestningar, som till exempel en aggressiv omgivning, så 
börjar barnet successivt dra sig undan för att slippa se och höra. Som vuxen kan barnet ha 
utvecklat en syn på sig själv som avvikande och enligt Palm m.fl. (1994) benämns detta som 
ångest när man är vuxen. Ett annat beteende är passivt motstånd, där barnet växer upp i en 
strikt miljö där de vuxnas regler gäller och eget initiativtagande inte mottas positivt utan 
bestraffas. Som vuxen kan det härleda till att personen utvecklar ett mönster där man ska 
finna sig i saker som händer och att man inte ifrågasätter andra, det vill säga de som de 
uppfattar som starka.  
 
Detta är två exempel på irrationella tankar som kan uppkomma då människan utsätts för 
upprepade negativa påverkningar som barn. Barns verklighet skapas utifrån den verklighet de 
lever i. Som vuxen har man med sig grunderna för hur man uppfattar och tolkar sin 
omgivning och om det som är rätt eller fel. Tankar om andra personer eller deras situationer 
finns inom var och en och skapar föreställningar och fördomar. 

Symbolisk interaktionism 
Enligt Charon (2007) sker interaktion mellan människor i alla sammanhang, oavsett om det är 
på individnivå eller gruppnivå. Genom symboler, som kan vara ord, kroppsspråk, bilder med 
mera sker denna interaktion. Symboler finns i oändligt många former, det är på det sättet vi 
människor kommunicerar och bygger upp vår grundföreställning av världen. Symbolerna kan 
ha olika innebörd för olika människor, vilket kan skapa en förvirring i kommunikationen om 
vad den andra menar och missförstånd kan lätt uppstå mellan aktörerna. Till exempel så kan 
ord ha olika innebörd, så enkelt som att färger har många nyanser, så har orden vi säger det 
också. Kroppsspråket används flitigt av människan och har olika betydelse beroende på var 
man bor i världen. Att ställa sig nära någon kan till exempel innebära intresse eller att man är 
hotfull. Normer byggs upp i samhället genom att individer interagerar med varandra. 
  
Enligt Charon (2007) så handlar den symboliska interaktionismen om hur vi interagerar med 
vår omgivning. Det pågår en ständig utveckling inom den enskilde och i samhället, allt är i 
rörelse och oavbrutet föränderligt.  Fokus ligger inte på den enskildes beteende utan på det 
som händer emellan olika individer. Charon (2007) menar att det är genom sociala 
interaktioner med andra som skapar den individuella människan till det hon är. Vi speglar oss 
i dem vi kommer i kontakt med, och efter det agerar vi. Nu påverkas inte människan enbart i 
samspel med andra utan, också i den egna interaktionen (egna tankar och idéer) som pågår 
inom varje enskild individ.  
 
Människans tanke är en process som är i ständig rörelse och förändras över tid. Vi har 
konversationer med oss själva i interaktioner med andra, som Charon (2007) uttrycker det. Vi 
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har alltså en egen uppfattning med oss, som vi i situationer och samspel med andra använder 
för att göra saker begripliga. Detta regleras av det så kallade Jaget. Enligt den symboliska 
interaktionismen som Charon (2007) beskriver, delar man upp Jaget i två delar, I och Me 
(engelska uttryck). Me är den delen som är kontentan av det människan har varit med om, det 
förflutna, vår identitet. I är den del som befinner sig här och nu, den spontana delen. I 
dirigeras och dämpas av Me så att vi inte styrs av impulsiva handlingar. Man kan likna det vid 
en dator där Me är hårddisken som allt lagras på, medan I är den informationen som just nu 
är på skärmen och som ska väljas hur det ska hanteras. Så fort I har sparats i Me är det borta 
från I, där ny information ligger och väntar på direktiv.  
 
Charon (2007) tar också upp hur vi definierar världen omkring oss. Två personer kan befinna 
sig i precis samma miljö, men uppfattar den olika beroende på hur de definierar omgivningen. 
Det är deras tidigare sociala interaktioner och tankar som påverkar det de ser här och nu, och 
de kan uppfatta olika saker utifrån det. Det den ena ser, överensstämmer inte med vad den 
andre ser. Vidare tar Charon (2007) upp hur vi agerar i olika situationer utifrån hur vi 
definierar det som händer. Våra handlingar styrs inte av tidigare händelser, utan vi handlar 
utifrån det som händer här och nu, dock har vi med oss våra tankar och tidigare interaktioner 
som påverkar hur vi kommer att agera i just denna situation. Den symboliska interaktionismen 
menar att människan inte är statisk utan föränderlig, och vi är inte olika saker utan vi beter oss 
på olika sätt. Ett exempel kan vara: Hon är inte osäker, hon beter sig osäkert. I och med att vi 
förändras över tid så är inte hennes osäkerhet detsamma som hennes personlighet, utan 
osäkerheten är tillfällig här och nu, och är ständigt föränderlig i olika situationer. 
 
Den symboliska interaktionismen kan sammanfattas som en teori där människans sociala 
beteende styrs av regler, normer och värderingar som ständigt skapas och återskapas genom 
interaktioner. En individs beteende är inte fast i ett mönster, utan förändras hela tiden i mötet 
med andra då interaktioner pågår kontinuerligt. Varje dag uppkommer nya situationer som 
varje individ ska ta ställning till i just det tillfället. Det är i det tillfället människor blir olika 
beroende på vad de har för tidigare kunskaper och vad de avgör vara betydelsefullt utifrån 
kommunikationen som finns mellan de olika parterna.  

Undersökningsmetod 
Inom socialt arbete är det vanligt med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att söka 
ny kunskap (Marlow 2000). Metoder från båda inriktningarna har både för- och nackdelar vad 
det gäller olika typer av giltighet för resultaten. Holme och Solvang (1997) menar att den 
kvantitativa ansatsen gör det möjligt för resultatet att bli generaliserbart för en större 
population, det vill säga att resultaten som respondenterna givit kan anses vara den största 
sanningen gällande för hela befolkningen. Djurfeldt och Larsson m.fl (2003) skriver att den 
kvalitativa ansatsen istället ger en djupare kunskap och större förståelse för fenomenet som 
undersöks, men att resultatet blir mindre generaliserbart då just individuella uppfattningar är 
det som eftersöks. Djurfeldt och Larsson m.fl (2003) menar vidare att en undersökning bör i 
möjligaste mån göras med metoder från båda inriktningar för att säkra resultaten åt båda håll. 
Om endast en metod används kan inte både generaliserbarhet och ökad förståelse uppnås. 

Metodval  
Syftet med denna undersökning är att få mer förståelse för bedömningsprocessen när klienter 
ansöker om socialbidrag. Andra undersökningar med samma typ av frågeställningar som i 
denna, har använt sig av en relativt ny kvalitativ metod som främst används inom forskning i 
socialt arbete, vinjettmetoden (Brunnberg och Kullberg 2007). Brunnberg och Kullberg 
(2007) beskriver denna metod som en typ av kvalitativ ansats där både enkäter och intervjuer 
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kan användas. Vinjetten består av ett eller flera scenarion eller fall som presenteras för 
respondenter som de sen ska svara på frågor om. Antalet vinjetter beror på hur många 
variabler som ska undersökas (Jergeby 2007).  
 
Brunnberg och Kullberg (2007) och Jergeby (2007) menar att vinjettmetoden är ett bra 
tillvägagångssätt när föreställningar, förklaringar, normer och värderingar eftersöks från en 
viss profesion. För denna studie är syftet just detta och professionen som undersöks är 
socialarbetare som arbetar med socialbidragssökande. Brunnberg och Kullberg (2007) skriver 
också att denna metod är mycket brukbar då känsliga och moraliska åsikter och bedömningar 
eftersöks, då respondenter på ett avdramatiserat sätt kan uttrycka sina personliga attityder utan 
påverkan av någon annan. Respondenten känner sig inte utpekad eller avslöjad i ett känsligt 
ärende då ingen diskussion med kollegor eller andra får göras vid bedömningen av fallet. 
Brunnberg och Kullberg (2007) menar att respondenterna i mindre omfattning tillrättalägger 
sina svar då ingen påverkan eller personlig granskning görs. Jergeby (2007) menar att det är 
vanligt bland olika professioner att bedömningar ofta är socialt strukturerade, att det finns en 
grad av överenskommelse bland individer om hur olika karaktäriska ska bedömas. För denna 
studie passar vinjettmetoden bra då klientärenden ofta är moraliskt känsliga när det gäller 
frågor om personlig ekonomi, och det är individuella uppfattningar som efterfrågas, inte 
kollektiva. Respondenterna får en chans att uttrycka personliga uppfattningar utan att bli 
ifrågasatta av sina medarbetare (Jergeby 2007). 
 
Brunnberg och Kullberg (2007) och Jergeby (2007) beskriver olika typer av inriktningar i 
vinjettstudier, där vertikal design har valts för denna studie. Detta innebär att endast en faktor 
har bytts ut i annars identiska fallbeskrivningar. I denna studie har endast könet på klienten 
bytts ut, annars är fallet identiskt presenterat. Respondenterna har vid undersökningstillfället 
ingen vetskap om att klientens kön varierar. Detta för att inte påverka utfallet av svaren. 
Brunnberg och Kullberg (2007) menar att forskaren på detta sätt kan fånga både kulturella 
och individuella uppfattningar om en viss variabel.  

Metodkonstruktion 
Typfallet i denna vinjettstudie konstruerades utifrån vissa ämnen och nyckelord. Vi ville 
skapa ett verklighetstroget ärende med innehåll från olika problemområden som handläggare 
ofta möter i sitt arbete. Det är viktigt att göra fallet så verklighetstroget som möjligt, enligt 
Brunnberg och Kullberg (2007)  För dessa handläggare är det individuella stödet lika viktigt 
som den ekonomiska frågan. Enheten för undersökningen heter Stöd- och försörjning och 
inriktar sitt dagliga arbete mot båda håll i mötet med en klient. I konstruktionen av typfallet 
valde vi medvetet att ärendet skulle innehålla missbruk, barn som far illa, våld och 
ekonomiska svårigheter som går utanför socialtjänstens vanliga bifall, som till exempel 
kostnader för fritid och bil. Meningen var inte att handläggarna skulle fokusera på de belopp 
som angavs eller bara den ekonomiska frågan, utan vi ville att de skulle se till helheten och de 
problem som fanns utöver (se frågor på bilaga1 och 2). 

Genomförande 
I denna studie har vinjettmetoden använts på så sätt att ett typfall presenterats i en enkät (se 
bilagor) med öppna frågor, för att minska påverkan av svaren (Jergeby 2007) för de 
respondenter som i sitt dagliga arbete möter klienter med liknande verklighetsbild. Alla 
respondenter samlades i en sal med vetskapen att de skulle vara med i en undersökning om 
beslutsfattande i ett klientärende. Ingen annan information gavs innan, för att minimera risken 
att påverka beslutsmotiveringar i fallstudien. Information om de etiska punkterna enligt 
Vetenskapsrådet (2002), gavs vid undersökningstillfället. Fallstudien och svarspapper delades 
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ut under tystnad av båda undersökningsledarna från varsitt håll i rummet, varav hälften av 
fallstudierna med kvinnlig klient och hälften med manlig klient. Vi som undersökningsledare 
närvarade i salen under hela tiden för undersökningen. Vi var noga med att inte titta någon 
respondent i ögonen för att inte påverka denne genom t ex minspel. Ingen tidsfrist gavs till 
respondenterna, utan alla fick ta den tid de behövde för att besvara vinjetten. Ingen tilläts 
prata eller fråga något under undersökningen. När respondenterna var klara lämnade de sina 
papper till oss och väntade kvar tills alla var färdiga. Genom att genomföra undersökningen 
via enkäter minskade vi påverkan vid respondenternas svar (Jergeby 2007) som vid intervjuer 
ökas. Enkäterna säkrade också respondenternas svarsformuleringar genom att de var 
nedskrivna och mindre tid togs i anspråk av handläggarnas arbetstid än vad som hade behövts 
vid intervjuer.  

Analysförfarande 
Utifrån undersökningens resultat har materialet delats in i olika teman inför analysen. De 
teman som valdes var samma som frågeställningarna. Detta för att så tydligt som möjligt 
redovisa relevanta delar som svarar på undersökningens syfte (Holme och Solvang 1997). Tre 
teman valdes där fokus var på beslut, kön och andra faktorer. Relevanta citat analyserades 
mot det kunskapsläge som råder och även mot de valda teorierna.  

Metodkritik 
Vårt val av vinjettmetoden har både sina fördelar och nackdelar för denna studie. De fördelar 
som finns är som Jergeby (2007) skriver, att realistiska fallbeskrivningar med viktiga och 
verkliga karaktäriska, ger en större möjlighet att få realistiska svar och resonemang från 
respondenterna. Undersökningsdeltagarna får en chans att uttrycka sig med personliga 
värderingar och attityder och ge en moralisk bedömning av fallet. Svaren blir mer objektiva. 
Jergeby (2007) skriver vidare att påverkan utifrån minskas för respondenten då denne ser på 
sig själv mer som en tredje person genom att denne gör en utvärdering, än att den själv blir 
utvärderad under en fullt verklig situation. Även då mycket talar för att metoden är positiv, så 
finns det även baksidor vid genomförandet av vinjettstudier. Socialstyrelsen (2007) menar att 
själva fallbeskrivningen inte alltid ger tillräcklig information som handläggare vill ha för 
beslutsfattande. Beslutet och beslutsmotiveringen blir då fiktiv där handläggaren bara utgår 
från den informationen som finns. Annat beslut och andra motiveringar skulle kunna bli 
aktuella om mer information i fallbeskrivningen fanns som handläggaren efterfrågar. Jergeby 
(2007) menar att undersökningen tvingar fram ställningstaganden som i verkligheten kanske 
inte skulle tas. Jergeby (2007) menar också att respondenterna endast kan beskriva sina teorier 
om hur de i verkligheten tror sig skulle kunna besluta och resonera i ett fall. De kan aldrig 
garantera att de i verkligheten skulle fatta samma beslut och resonera på samma sätt. 
Resultaten från en vinjettstudie kan därför aldrig garantera att respondenterna har redovisat 
sin ”sanning”. Genom intervjuer skulle vissa delar kunna täckas bättre, men även där finns 
negativa inverkningar som tex. att en större påverkan ges från intervjuaren till respondenten. 
Mer tid behöver också tas i anspråk både av intervjuaren och respondenterna. 

Litteratursökning 
Material till denna undersökning har inhämtats via Internet och bibliotek. Källor för 
kunskapsläge, teorier och metoddel har sökts i kataloger på olika internetsidor och på fysiska 
bibliotek. De internetsidor som använts har varit Google.se, bibliotek.se och oru.se, där 
vidarelänkning har gjorts till andra specifika hemsidor. Även har litteratur och material från 
tidigare kurser under socionomutbildningen använts till relevanta delar. De sökord som legat 
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till grund för materialsökning är följande: ekonomiskt bistånd, socialbidrag, bedömning av 
socialbidrag, symbolisk interaktionnism, kognitiv teori, vinjettstudier och vinjettmetod. 

Urval  
En förfrågan till denna verksamhets chef gjordes under vår praktiktid, där vi önskade att få 
göra vår undersökning med dess handläggare som respondenter. Vi fick ett bekräftande svar 
med en bestämd tidpunkt och plats för genomförandet av vinjettstudien. Alla respondenter 
blev informerade om undersökningen innan själva tillfället genom att chefen vidarebefodrade 
vår önskan om att få genomföra undersökningen med just dessa handläggare.  
 
Marlow (2000) skriver att undersökningens giltighet kan stärkas genom att respondenterna 
verkar på samma lokala område och att de då har samma förutsättningar. I denna studie valdes 
endast en kommuns handläggare inom ekonomiskt bistånd. Detta för att säkra att resultaten 
ska kunna generaliseras till just den kommunen, men även för att verksamhetschefens intresse 
för vår undersökning redan fanns under vår praktiktid. Bortfallet i denna studie är sex stycken 
av totalt tjugo handläggare. De som inte var närvarande befann sig på utbildning.  
 
Urvalet av handläggare inom Gotlands kommun har inte specificerats med olika 
utgångspunkter då tidigare vetskap om personalens uppsättning, begränsat utrymmet för olika 
kriterier. Om kriterieurval skulle väljas, så kan inte full konfidentialitet uppnås då 
handläggarna är få och dessutom är uppdelade på lokala arbetsplatser. Kön, ålder, utbildning, 
specifik kunskap, specifik arbetsplats, erfarenheter och andra variabler har uteslutits dels på 
grund av konfidentialiteten och dels för att dessa variabler inte ges någon specifik fokus i 
undersökningen vad det gäller handläggarna. Om dessa variabler ändå visar sig vara 
utmärkande kommer dessa att analyseras utefter tidigare kunskapsläge. Det enda kravet som 
ställts för undersökningens respondenter är att de vid undersökningstillfället är anställda som 
handläggare vid enheten ekonomiskt bistånd i Gotlands kommuns socialtjänst.  

Validitet  
Enligt Silverman (2005) är validitet ett annat ord för sanning och i forskningssammanhang 
innebär detta att man mäter det man avser att mäta. För denna studie kan validiteten säkras 
genom att de dokument som respondenterna avgett sina svar på, ger korrekta citat i resultatet. 
I resultatdelen av studien används bara de svar som varit behövliga för studiens syfte, allt 
annat material har förstörts. Djurfeldt och Larsson m.fl. (2003) menar att genom 
kategorisering och rensning av de viktigaste resultaten höjer validiteten och stärker 
resonemanget att studien har mätt det som den avsett att mäta. Silverman (2005) skriver också 
att validiteten stärks genom att väsentlig tidigare forskning, vetenskaplig litteratur och 
relevant teori för analys används för studien. Denna validitetssäkring har styrt valet av 
materialinsamling innan undersökningen genomförts.  
 
Brunnberg och Kullberg (2007) menar att i vinjettstudier är validiteten i stort relativt låg då 
resultaten är svåra att generalisera eftersom presenterade fall ger abstrakta bedömningar. För 
att säkra att validiteten höjs gjordes ett verklighetsanknutet fall utan svårare implement för att 
öka chanserna att handläggarna skulle svara så sanningsenligt som möjligt. Öppna frågor gav 
också chansen för handläggarna att diskutera och reflektera över delar som har betydelse i 
beslutsfattandet.  
 
Ytterligare ett sätt att stärka validiteten i denna studie har varit att undersöka tidigare studier 
inom området för att få med viktiga variabler i fallbeskrivningen som innan visat sig ha 
betydelse (Jergeby 2007). Detta gjordes innan fallbeskrivningen gjordes för denna studie. 
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Reliabilitet 
Holme och Solvang (1997) menar att reliabilitet innebär hur representativ en studies resultat 
är. Ju mer likt resultatet är andra resultat som undersökt samma sak, desto högre 
representativitet har det enskilda resultatet. Detta ger en hög extern reliabilitet. Djurfeldt, 
Larsson m.fl. (2003) skriver att hög reliabilitet kan sökas och fås genom att undersökningen 
har relevant mätmetod. Jergeby (2007) menar att genom vinjettmetoden så minskar 
intervjuarpåverkan och påverkan av socialt tryck, och därmed ökar reliabiliteten för 
resultaten. I denna studie finns en hög reliabilitet då både metod och resultat följer tidigare 
forskning. Reliabiliteten höjs också då replikerbarheten är hög eftersom en väl gjord 
beskrivning finns för undersökningens genomförande. 
 
Bryman (2002) menar att intern reliabilitet innebär att alla i forskarlaget är överens om hur de 
ska tolka en studies resultat. I denna studie finns en hög intern reliabilitet då analyserna har 
presenterats utifrån författarnas gemensamma tolkning av resultaten.  

Etiska reflektioner 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudprinciper när det gäller att visa att en god etik i 
genomförandet av en studie. Dessa principer är följande: 
 

• Informationskravet Enligt denna princip ska berörda respondenter bli informerade om 
undersökningens syfte och användning av materialet. I denna studie kunde inte 
respondenterna bli varse om hela syftet innan undersökningen då det kunde äventyra 
resultatet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) får syftet hemlighetshållas eller ges delvis 
för att säkra att resultaten inte blir påverkade genom denna information. Då denna 
studie undersöker individuella uppfattningar om bland annat kön, så kunde inte syftet 
helt avslöjas till respondenterna innan undersökningens genomförande utan risk att 
detta skulle ha påverkat respondenterna att svara som de trodde skulle passa bäst. 
Information om att materialet i undersökningen blir publicerat offentligt gavs innan 
undersökningens genomförande. 

 
• Samtyckeskravet Detta innebär att alla respondenter ska bli informerade om att deras 

deltagande i en studie är fullt frivilligt och att de när som helst kan sluta medverka. 
Denna information gavs till respondenterna i denna studie innan undersökningen ägde 
rum. 

 
• Konfidentialitetskravet Denna princip innebär att respondenterna ska bli informerade 

om att deras identitet ska skyddas så långt som möjligt. För denna studie är 
konfidentialiteten hög då ingen respondent ska avslöja sin identitet vid 
undersökningen och att inga kriterier för respondenterna har funnits för att deltaga. 

 
• Nyttjandekravet Detta krav innebär att respondenterna ska få vetskap om hur 

materialet kommer att hanteras och användas till. Information gavs till respondenterna 
i denna undersökning att deras svarspapper endast kommer att läsas av 
undersökningsledarna och att dokumenten sedan kommer att förstöras. Information 
gavs också om att resultaten kommer att publiceras offentligt. 

  
Codex (2008) är också en skrift som innehåller olika etiska punkter för forskare att ta hänsyn 
till. Dess huvudsakliga punkter säger att forskaren ska skydda respondenternas intressen och 
välbefinnande vad det gäller forskningsmaterial och identitetshandlingar. Detta har funnits i 



 19 

åtanke genom denna studie på så sätt att information har getts via Vetenskapsrådets punkter 
om nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Det innebär att oidentifierbart material har 
garanterats och att material för enkätfrågor har förstörts efter att de inte längre behövts för 
denna undersökning. 

Resultatredovisning och analys 
Syftet med denna undersökning är att utveckla en större förståelse för bedömningsprocessen 
när klienter ansöker om socialbidrag. Vi önskar också att utveckla mer kunskap om könet på 
klienten kan vara en avgörande faktor i beslutsfattandet och beslutsmotiveringen.  
 
Resultat och analys kommer att redovisas utifrån de frågeställningar som använts för att 
uppnå studiens syfte. Intentionen med denna studie är att utläsa hur respondenterna har 
uppfattat och resonerat om, kring de olika begrepp och problem som typfallet innehåller. 
Fokus har lagts på om respondenterna har uppfattat och resonerat om missbruk, barn som far 
illa och om olika kostnader som vanligtvis inte ingår i norm för ekonomiskt bistånd. Även har 
fokus lagts på om respondenternas svar kan härledas till klientens kön och andra faktorer, 
samt om skillnader finns i bedömningarna. 
 
Av de fjorton respondenter som medverkade i studien, blev sex stycken tilldelade typfallet där 
klienten var pappa och åtta stycken blev tilldelade typfallet där klienten var mamma. 
Utdelningen av de båda fallen blev slumpmässigt olika många till mängden då utdelning av 
fallen gjordes från båda håll runt bordet respondenterna satt vid. Den första frågeställningen 
som kommer att analyseras är följande: 

 
Har ekonomihandläggare olika motiveringar och bedömningsgrunder vid beslut om 
ekonomiskt bistånd? 
 
Fjorton respondenter deltog, varav tio stycken lämnade bifall och fyra stycken avslag, på 
ansökan om ekonomiskt bistånd. Som bifall räknas att handläggaren har godkänt och 
medräknat något av de följande utgifterna i typfallen: bilförsäkring, bensinkostnader, skulder 
kronofogden, bilskuld, olycksfallsförsäkring eller utökad avgift för fritidsintressen. Dessa är 
utgifter som ska vara individuellt behovsprövade i varje enskilt ärende. Dock har Gotlands 
kommun en princip om att klienter får äga en bil med värde upp till en viss summa utan att 
behöva sälja den eller sluta använda den. Denna princip är antagen eftersom Gotland inte har 
en tillräckligt utvecklad kollektivtrafik.1 
 
Motiveringarna för typfallen skilde sig åt markant vad det gäller motkrav för den som söker 
ekonomiskt bistånd. Sju av de tio som gav bifall, ställde kravet att klienten skulle vara 
inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande redan vid nybesöket (första 
besöket). Övriga tre bifall hade inga motkrav alls på klienten och inga motiveringar för detta 
lämnades. Utifrån de totalt fyra avslagsbeslut som gavs, så ställdes samma krav på två 
klienterna, att de måste vara inskrivna på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande för 
vidare ansökningar om ekonomiskt bistånd. I de andra två fallen fanns det inga motkrav och 
inga motiveringar för detta lämnades. 
 

”Om detta är nybesök talar vi om möjligheter för honom att få arbete, vilka jobb söker han, har han 
sökt alfa-kassa/ A-kassa, vilken är hans kontakt på AF (arbetsförmedlingen)och vilken planering har 
de?” 
 

                                                
1 Personlig kännedom om vedertagna normer på Gotland 
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”Beslutet beror på om mamman är aktivt arbetssökande. Om hon är det är hon berättigad till 
normkomplettering tills hon hittar ett arbete ” 

 
”Om pappan gör det han kan efter sin förmåga att bli självförsörjande genom att aktivt söka jobb blir 
beslutet att bevilja detta.” 
 
”Mammans kontakt med AF (arbetsförmedlingen)- hur ser den ut? Är hon överhuvudtaget på AF?” 

 
Detta är några exempel på respondenternas reflektioner av klientens aktuella situation. I första 
stycket i typfallet framgår det att klienten uppbär en låg a-kassa. Förutsättningen för att få a-
kassa är att personen är inskriven på arbetsförmedlingen och att denne är aktivt 
arbetssökande. Socialstyrelsen (2007) menar att en studie som denna ibland ger osanningar 
vid beslutsfattande och motiveringar, om inte tillräcklig information finns. I typfallet som 
presenterades för respondenterna fanns en tydlig information om att klienten ifråga uppbär A-
kassa.  
 
Enligt Piaget (von Tetzchner 2001) skapar människan olika scheman för att kategorisera all 
den information som tilldelas oss, det vill säga ackommodation. Charon (2007) beskriver 
detta som Jaget, den del i sinnet som gör ny informaton begriplig. All ny information 
schemaläggs i människors medvetande för att den ska få en mening, det vill säga assimilation 
(von Tetzchner 2001). Om tolkningen av den nya informationen blir fel så uppstår det 
irrationella tankar enligt Payne (2002). I de ovan presenterade citaten kan det utläsas att 
respondenterna tagit till sig informationen om klientens aktuella ekonomiska situation 
gällande A-kassan på ett annat sätt än vad undersökningsledarna avsätt. Respondenterna har 
inte klart uppfattat informationen om klientens A-kassa och vad det innebär, vilket i sin tur 
kan ha påverkat utgången av respondentens vidare bedömning av fallet.  
 
I det första citatet har inte respondenten uppfattat att klienten ifråga uppbär A-kassa 
överhuvudtaget då det efterfrågas. Här har informationen gått respondenten förbi. Charon 
(2007) beskriver människans medvetande med begreppen I och Me. I denna respondents fall 
kan det vara så att informationen inte sparats i Me på det sätt som var avsikten från vår sida.  
 
Sammanfattningsvis redovisar resultaten från undersökningen att olika handläggare bedömer 
och beslutar olika i identiska ärenden. Vissa ställer hårda motkrav på klienten, att denne ska 
veta redan innan de ansöker om socialbidrag första gången, vad de måste göra och ha gjort för 
att kunna få en chans till bifall. Andra handläggare ställer samma motkrav, men gör det först 
efter den första ansökan då denna förkunskap inte kan förväntas av helt nya klienter. 
Ytterligare några handläggare ställer inga motkrav alls och reflekterar inte över detta. Endast 
en av respondenterna har i studien resonerat om att socialtjänsten inte kan förvänta sig att 
klienter kan deras regelsystem och principer innan de kommer för fösta gången. 
 

”Det är hennes första besök på socialen så man bör ta hänsyn till att hon kanske inte vet/förstår hur 
socialtjänsten fungerar.” 

 
Dock har endast en av handläggarna klargjort hur deras lokala principer fungerar angående 
motkrav mot klienter, både innan eller efter första besöket. 
 
Även den lokala principen om godkänt bilinnehavande för klienter, verkar inte heller vara 
självklar för alla handläggare enligt resultaten i studien. I de tio bifall som gavs så godkände 
sju av handläggarna kostnader för bensin, sex stycken godkände kostnad för bilförsäkring och 
en godkände kostnad för bilskuld. Ingen av handläggarna i studien motiverade dessa val eller 
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diskuterade vilka principer som finns vid deras arbetsplats angående klienters bilinnehav och 
förutsättningarna för detta.  
 
Nästa frågeställning för denna studie kommer att redovisas och analyseras på ett fördjupat 
plan där ett könsperspektiv tas på studiens samlade resultat. Utlästa könsskillnader i 
enkätsvaren mellan de olika typfallen kommer att presenteras och analyseras i följande 
avsnitt. 
 
Är klientens kön en avgörande faktor i bedömningen? 
 
Av de tio bifall som handläggarna gav i denna studie var åtta stycken typfallet med den 
kvinnliga klienten (av åtta stycken totalt). Endast två av sex manliga klienter fick bifall. Det 
var också den kvinnliga klienten som överlägset fick fler godkännanden på omkostnader för 
bilen, än den manliga klienten. Av de två bifall som hade manlig klient blev endast 
bensinkostnader godkända och medräknade. Alla andra godkända omkostnader för bil gavs 
till den kvinnliga klienten. I två fall godkändes också utökad avgift för fritidsintressen, och i 
ett fall godkännande av bilskuld och skuld till kronofogden för den kvinnliga klienten. Ingen 
av dessa utgifter godkändes för den manliga klienten. Även i ett fall gavs avslag för 
barnomsorgsavgift för den manliga klienten. Rent statistiskt är det en tydlig skillnad över vad 
som godkänns för manliga och kvinnliga klienter.  
 
Kullberg (2004) menar att än idag har handläggare vid ekonomiskt bistånd vid svenska 
socialtjänster en traditionell grundsyn på könsroller. Kullberg (2004) menar att det finns en 
övergripande syn på kvinnor som mer socialt behövande än männen. Att kvinnor i ett sådant 
utsatt läge som i denna studies typfall har mer behov av stöd för sitt sociala nätverk och för 
sitt föräldraskap än vad männen behöver. Kullberg (2004) menar att männen istället skulle 
vara i mer behov av praktiska stödåtgärder som hjälp till åtkomsten av ett välbetalt arbete eller 
annan sysselsättning som utbildning och andra kompetenshöjande medel. Kullberg (2006) har 
även i en senare studie funnit resultat på att handläggare vid ekonomiskt bistånd också utövar 
större kontroll och lägger mer tid och mer fokus på de manliga klienterna vad det gäller 
försörjning och sysselsättning, än på de kvinnliga. Följande citat är hämtade från typfallen 
med den manliga klienten från denna studie. Dessa citat påvisar starkt överensstämmande 
attityder från handläggarna i denna studie, som Kullberg (2004 och 2006) fann hos de 
handläggare som medverkade i hans studie. 

 
”Vilken är hans kontakt på AF (arbetsförmedlingen) och vilken planering har dom?...tex funderingar 
på att söka jobb på fastlandet, utbilda sig…vid nästa besök uppföljning av det som hänt, hur är det? 
ideer kring hur han blir självförsörjande (Arbetsplan görs och sen planeras ett gemensamt möte in 
med AF handläggare.)”  
 
”Om pappan är aktivt arbetssökande är han och barnen berättigade till försörjningsstöd. I annat fall 
kan matnorm till barnen vara ett alternativ på kort sikt.” 
 
”Har fadern sökt jobb och varit inskriven på AF och skött kontakten kan han beviljas 
riksnormskomplettering, i annat fall matnorm första gången” 
 
”Att träffa familjen anser jag inte vara prio…Enkel rådgivning kan ges vad gäller ekonomin, t.ex ev. 
skuldsanering, arbetsmarknad mm.” 

 
Alternativen för den manliga klienten är endast praktiska åtgärder. Endast en av handläggarna 
med detta typfall har reflekterat eller diskuterat om mannens behov av stöd socialt. 
Handläggaren har då ställt sig frågande över hur familjens nätverk ser ut och om mannen har 
kontakter med andra myndigheter. Detta kan dock tyckas vara en låg grad av socialt inriktade 
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åtgärder och stöd, jämförelsevis med de kvinnliga klienterna, där många handläggare explicit 
uttrycker kvinnans behov av stöd i sitt föräldraskap för barnen, och kontakter med övrigt 
nätverk. Även fokus på stöd kring hennes relativt tydliga alkoholmissbruk finns tydligt i 
handläggarnas utsagor. 
 

”Vid nästa besök skulle jag gå vidare med hur hon och barnen mår och berätta om olika möjligheter 
för familjen och henne att få hjälp, jag skulle upplysa henne om att jag kan förmedla dessa kontakter 
och om hon vill kan jag vara med vid första mötet med ex Barn och familj eller om det ska bli BUP 
(barn- och ungdomspykiatrin) ” 
 
”Informerar henne om vilken hjälp hon kan få och att jag kan följa med henne till alkohol- och 
drogrådgivningen om hon önskar det.” 
 
”Det är även viktigt för välmåendet med ett socialt nätverk eftersom familjen saknar sådant kanske 
detta behov kan tillfredställas till viss del genom fritidsaktivitet. Bilen är en stor utgift men något 
familjen verkar behöva för att kunna fungera socialt.” 

 
Även i de manliga typfallen diskuterar några handläggare mammans missbruk, som i det 
manliga ärendet grundar sig på narkotika (se bilagor). Att hon har ett behov av vård och stöd. 
Däremot finns inga reflektioner kring pappans missbruk fast han är den sökande i dessa fall. 
Fokus är även i de manliga fallen att pappan får hjälp med praktiska åtgärder och mamman 
med sociala. Nedanstående citat är hämtade ur de manliga typfallen. 

 
”Om modern har de problem som fadern tar upp bör hon söka kontakt med MVE 
(missbrukarvården)…Vid misstankar om narkotikamissbruk lämnas en anmälan till MVE.” 
 
”Stöd MVE och AR (alkohol- och drogrådgivningen) för mamman.” 
 
”Om pappan ansöker/uttrycker önskan om hjälp och stöd gällande övriga problem t.ex exfruns ev. 
missbruk blir mitt agerande att hjälpa honom ta de kontakter som behövs…” 
 
”Pappan bör informeras om möjlighet till frivilliga insatser från Familjerätten och Barn- och familj 
för umgänget med mamman.” 

 
Kullberg (2006) har vidare i sin undersökning även funnit attityder hos handläggare om att 
kvinnliga klienter i betydligt större mån får sina personliga problem, både praktiska och 
sociala, orsaksförklarade av utomliggande skäl, medan männen får sina problem 
egenskapsförklarade. Kullberg (2006) menar att männen får ta helt eget ansvar för sin 
situation med otillräcklig inkomst, då handläggarna har en förutfattad mening om att män har 
det lättare att få ett jobb snabbare och som är mer avlönat, än kvinnor. Kullberg (2006) menar 
att handläggarna tycker att dessa män får skylla sig själva för den aktuella situationen, att det 
är mannens kompetens det handlar om när det gäller att få ett arbete, inte på grund av 
någonting annat. Kullberg (2006) skriver att de samtal handläggarna har med kvinnliga 
klienter är mer fokuserade på sociala behov som nätverk och deras föräldraskap, än på 
framtida åtgärder för att få kvinnan att bli självförsörjande. I samtalen med de manliga 
klienterna var fokus tvärtemot, där diskuterade handläggaren om olika åtgärder för mannen att 
så snabbt som möjligt få egen inkomst, antingen genom arbete eller utbildning. Väldigt lite tid 
togs för att diskutera mannens sociala behov som förälder eller hur hans nätverk såg ut. 
Genom nedanstående citat kan det tolkas som att mamman, i de manliga typfallen, även där 
anses vara i behov av socialtjänstens insatser, även fast hon inte själv sökt hjälp. En 
handläggare uttrycker sig om att mamman och barnen borde få hjälp genom att pappan 
ansöker om det, att kvinnan själv inte kommer att göra det. Om det är som Kullberg (2006) 
skriver, så anser handläggaren här att mamman inte har något större ansvar för sitt eget 
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missbruk och att därför ska pappan och socialtjänstens hjälpa henne och hennes relation till 
barnen då det är det viktigaste. Inte ens i de manliga typfallen där pappan är huvudsökande 
med egna problem, får han själv fokus och får hjälp, utan mamman anses vara i behov istället. 
Detta bekräftar det Kullberg (2004) säger om det traditionella tänkandet om könsroller som än 
idag existerar. 
 

”MVE och AR för mamman, Tryggvegruppen för barnen. Antar att de inte kommer själva. ” 
 
”Barn- och familj bör kanske kopplas in, barnen har inte så ofta kontakt med modern…pappan 
kanske behöver avlastning med barnen.” 

 
Dessa resultat visar att klientens kön är en avgörande faktor i bedömningen och i motiveringar 
kring ärenden om ekonomiskt bistånd. Dessa resultat bekräftar Kullbergs (2004, 2006) 
resultat från de två tidigare undersökningar han gjort med liknande syfte. Skillnaderna ligger i 
vad handläggare tycker är viktigt för kvinnliga respektive manliga klienter. Det kan uttydas 
att vissa handläggare kan ha traditionellt tänkande om könsroller där kvinnan är en social 
behövande varelse, medan mannen är en praktiskt behövande. 
 
Om man avslutningsvis ser på detta fenomen i denna studie utifrån de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för denna analys så kan man koppla ihop det med hur vi 
som människor växer upp i olika miljöer och hur vi därigenom kan ha med oss föreställningar 
på manligt och kvinnligt. Enligt Charon (2007) så formas vi i interaktion med andra, växer vi 
upp under förhållanden där de närmaste interagerar med varandra utifrån könsroller så 
påverkar det oss framåt i livet. Vi formas till att interagera med det motsatta könet på ett 
specifikt sätt. Vi speglar oss själva i den aktuella interaktionen. Vidare skriver Charon (2007) 
om de normer som ”bara” finns där och efterföljs utan vidare tanke på varför. Utifrån det 
samhälle vi lever i som är patriarkaliskt så kanske det faller sig naturligt att handläggarna 
skiljer sig åt i motiveringarna. Även den kognitiva teorin (Payne (2002) tar upp att 
föreställningar skapas genom att människor tolkar information på olika sätt. Var och en har 
sin egen verklighet och genom det skapas ”normalitet” som kan påverka människor i 
bemötande och bedömningar av andra.  
 
Vidare ska den sista frågeställningen undersökas, där olika faktorer får olika mycket betydelse 
i handläggarens arbete med klienter. 
 
 
Finns det andra faktorer som påverkar bedömningen? 
 
Socialstyrelsen (2007) menar att det finns mer eller mindre avgörande faktorer som kan 
påverka handläggaren i sina beslut och reflektioner angående ansökningar om ekonomiskt 
bistånd. En av de större och mer avgörande faktorerna menar Socialstyrelsen (2007) är om 
handläggaren lägger huvudfokus på organisationen och chefen de arbetar för eller på varje 
enskild klient de möter. Där en handläggare fokuserar mer på den organisatoriska budgeten 
och dess stränga regler ges mindre bifall, både enligt Socialstyrelsens (2007) undersökning 
och Revisionskontorets (2000) undersökning byggd på Socialstyrelsens (2007) resultat. I 
denna studie finns det indikatorer från handläggarna om vilken sida de fokuserar på, 
organisationen eller klienten. Följande citat påvisar en relativ tydlighet om vilken sida 
handläggarna står på. 
 

”Jag måste se till att de kan leva enligt Sol 4:1 (Socialtjänstlagen) och agera om jag ser att barnen 
far illa. Vad jag vill spelar inte så stor roll…” 



 24 

 
”Finns det särskilda skäl, utlåtanden från skolan, PUB (Barn- och ungdomspsykiatrin) eller barn- 
och familj om extra behov av fritidsersättning kan det medräknas extra, i annat fall avslås, hänvisas 
till norm nöjen fritid/lek…räkna med bilresor till myndigheter och dagis, ej skola och 
anställningsintervjuer…Avslå resor till barnens kamrater, nöje/lek/fritid.” 
 
”Familjen framstår som totalt isolerad från släktingar med visst undantag från den andra föräldern. 
Finns kontakt med andra enheter inom socialtjänsten, barn- och familj, Familjerätten tex?...Finns 
andra viktiga personer som ser barnen?” 
 
”Familjen tycks vara beroende av bil då lokaltrafik saknas och för barnens fritidsintressen.” 

 
I de två första citaten ovan verkar handläggaren ha fokus på organisationen medan i de två 
sista citaten resonerar handläggarna mer utifrån klienten och dess individuella behov. Enligt 
Socialstyrelsen (2007) tenderar kommuner med höjd norm att ge fler bifallsbeslut. För 
Gotlands kommun, där en höjd norm finns gällande ägarskap och användandet av bil finns, 
verkar handläggarna ändå inte ha en konsensus emellan sig, då resonemanget skiljer sig 
kraftigt åt även i detta identiska ärende. Socialstyrelsen (2007) menar att denna typ av 
problem inte är ovanligt då de menar att gällande lagstiftning inte ger handläggarna tillräckligt 
med kunskap om hur de ska besluta i enskilda ärenden.  
 
Enligt Stranz (2007) tenderar handläggare som tar individuella beslut att ta fler bifallsbeslut 
än om beslutet skulle tas i grupp. Stranz (2007) menar att vid individuella beslut läggs mer 
fokus på klienten från handläggarens sida. I denna studie ombads handläggarna ta individuella 
beslut grundat på hur de resonerat kring klientens behovsprövning av ekonomiskt bistånd. I de 
flesta fall diskuterar handläggarna ärendet och tar sitt beslut själva, medan vissa hänvisar till 
sin arbetsgrupp eller chef för att ta ett beslut.  
 

”Om jag som socialsekreterare känner oro för barnen säger jag det till föräldern och ber att få 
samråda med min chef om det finns mer hjälp att få, alternativt att ge nummer till barn- och 
familjesektionen.” 
 
”Anmälningsplikten vid oro för barn, uttrycka det på ett ”snällare ”sätt.. Efter mötet fundera (själv 
och/eller i arbetsgrupp) om hur man skall tänka kring oron för barnen om man kommer fram till att 
göra en aktualisering till BoF (Barn- och familj), först prata med mamman” 

 
Ytterligare en viktig faktor Socialstyrelsen (2007) tar upp som mycket avgörande i beslut och 
bedömningar av ekonomiskt bistånd, är hur mycket handläggaren använder sin erfarenhet av 
liknande ärenden de haft tidigare i bedömningen av det aktuella ärendet. Socialstyrelsen 
(2007) menar att personliga motiveringar och attityder tenderar att vara avgörande i enskilda 
klientärenden. Handläggarna använder sin erfarenhet som en giltig kunskap gällande i 
allmänhet. Tecken på denna attityd och detta resonemang finns att hitta även i denna 
undersöknings material, där vissa handläggare låter sin individuella erfarenhet och 
uppfattning styra motiveringar och resonemang kring det presenterade fallet.  

 
” Min bedömning blir utifrån vad pappan uttrycker och vad jag uppfattar som ”allvarligt” när vi 
träffas.” 
 
”Vid första besöket framkommer det att barnen far illa hos modern.” 
 
”Angående detta ärende så är det en relativt normalt ärende. Så här har den ensamstående föräldern 
det ibland.” 
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”Det man vet om barnens situation i dagsläget är utifrån pappans uppgifter… Pappan bör visa 
umgängesintyg från mamman…Barnen tycks få sina grundläggande behov tillgodosedda. Av 
beskrivningen framstår de som oroliga och otrygga…” 
 
”Uppfattar modern som att hon vill barnens bästa, verkar ha gjort fel val i livet, verkar ha lämnat 
eget beroende och fel man.” 

 
Två av citaten redovisar vad två handläggare tycker verkar vara sanning i ärendet, att barnen 
far illa hos mamman (i det manliga typfallet) och att deras behov är tillgodosedda, men att de 
inte är trygga och lugna. I ett av citaten menar handläggaren att den information som finns 
tillgänglig endast avspeglar den ena förälderns syn på verkligheten, men denne anser ändå att 
barnen har det tillräckligt bra. I sista citatet tar handläggaren det för givet att det var en ”fel” 
man mamman hade, att det handlade om honom. Handläggaren skriver även att mamman har 
lämnat eget beroende, utan att veta om det faktiskt förhåller sig så. Den egna 
uppfattningen/erfarenheten kan här tyckas vara styrande i de kommentarer handläggarna ger 
som sin sanning.  
 
Den kognitiva teorin enligt Payne (2002) tar upp hur vi människor genom våra egna unika 
tolkningar av de situationer vi är i eller har varit i gör att vi bildar oss en uppfattning om hur 
saker och ting ska vara. Hur påverkar detta bedömningen av en klient som kommer till 
socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd? Handläggarna i denna undersökning har 
gett olika bedömningar och utfallet för denna klient hade skilt sig åt märkbart beroende på 
vem den hade träffat. Om bedömningarna hade gjorts i grupp hade ett gemensamt beslut 
fattats om hur klientens situation skulle ha tolkats och ett annat utfall hade kanske varit 
möjligt. Handläggarna hade haft en möjlighet att ventilera sina tankar och funderingar kring 
fallet och utraderat de eventuella irrationella tankar samt de eventuella fördomar, förutfattade 
meningar som kanske fanns hos en del av dem i bedömningen (Payne 2002). Detta givetvis 
utifrån hur den kollektiva normen inom gruppen ser ut. Är övervägande delen av 
handläggarna inom gruppen klientfokuserade så skulle utfallet förmodligen bli ett och hade 
gruppen till övervägande del vara organisationsfokuserad så hade förmodligen utfallet varit ett 
annat. Ett dilemma kan ju vara att det trots allt inte blir en kollektiv tolkning beroende på hur 
starka personligheter som finns inom arbetsgruppen, alla kanske inte har förmågan att göra 
sina röster hörda och väljer att hålla sina tankar för sig själv. Som den symboliska 
interaktionismen menar (Charon 2007) kan vi i vissa situationer bete oss olika och detta 
beroende på med vem man interagerar. En sanning kan aldrig existera utan det är alltid en 
fråga om individers olika syn på saker som påverkar hur, som i detta fall, en bedömning av en 
klient blir beroende på den eller de personer som bedömer.  
 
Utifrån de tre forskningsfrågor som ställts för denna undersökning, kan det konstateras att 
tidigare forskning på området stämmer bra överens med resultaten i denna undersökning. Det 
finns skillnader i beslut och beslutsmotiveringar gällande identiska ärenden. Olika grad av 
motkrav ställs på klienter och olika kostnader godkänns beroende på vilken handläggare 
klienten träffar. Det är också tydligt att klientens kön avgör det grundläggande beslutet bifall 
eller avslag. Klientens kön avgör också mängden kostnader för denne att få medräkna, och det 
avgör vilket stöd klienten får fortsättningsvis. Handläggarna fokuserar åt olika håll beroende 
på klientens kön då de har olika syn på könsroller och vad olika kön har för behov. Utöver 
klientens könstillhörighet, finns det andra viktiga faktorer som påverkar handläggarna i sitt 
arbete med klienter. Varken gällande lagstiftning eller lokala principer hänvisas till hos de 
olika handläggarna. Olika handläggare har olika fokus vad det gäller det dagliga arbetet med 
människor. Många arbetar direkt mot organisationen, andra direkt mot den aktuella klient de 
möter. Handläggarna tar olika mycket ansvar i beslutsfattandet. Vissa vill ta beslut 
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gemensamt med kollegor, andra tar beslut själva och ansvarar helt för det. Sist men inte minst 
så har handläggarna olika uppfattning om vad som är sant och verkligt. Många hänvisar till 
sin egen erfarenhet, andra tar olika perspektiv i varje ärende. Samtidigt som en profession 
som denna bör ha samma förutsättningar och arbeta utmed samma linje, så är också alla 
handläggare olika individer med olika verkligheter.   

Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med denna undersökning var att få öka förståelse för bedömningsprocessen när klienter 
ansöker om socialbidrag. Vi önskade ökad kunskap och ökad förståelse för handläggarnas 
beslutsmotivering och bedömning i klientärenden. Vi önskade också att få mer kunskap om 
och förståelse för om könet på klienten kan vara en avgörande faktor i beslutsfattandet och 
beslutsmotiveringen. Det samlade resultatet i denna studie visade att det finns stora skillnader 
i bedömningarna avseende det typfall som presenterades för de deltagande respondenterna. 
Det finns tydliga olikheter bland respondenternas utsagor vad det gäller om klienten skulle ha 
fått bifall eller avslag. Respondenterna bedömer olika huruvida klienten måste motprestera 
eller inte för att uppbära ekonomiskt bistånd. Motkraven som visat sig i studien har varit att 
klienten ska vara inskriven vid arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande oftast redan 
innan de söker socialbidrag. Vidare visar resultaten på att det skiljer sig åt i bedömningen och 
reflektionerna från handläggarnas sida när det gäller kön på klienten. Typfallet med den 
kvinnliga klienten har fått fler bifall än typfallet med en manlig klient. Genom handläggarnas 
utsagor kan man tydligt utläsa att den kvinnliga klienten får mer stöd som förälder och socialt, 
medan den manliga klienten blir mer kontrollerad och förväntas ta mer eget ansvar gällande 
sin egen självförsörjning. Även så ställs det större krav på praktiska åtgärder när det gäller 
mannen, än kvinnan, så som arbete och utbildning. Andra viktiga faktorer som visat sig kan 
ha betydelse för bedömningen är om den enskilde handläggaren är organisations- eller 
klientfokuserad samt om handläggaren fattar sina beslut utifrån egna värderingar och 
uppfattningar. En annan viktig faktor som har kunnat utläsas från respondenternas 
bedömningar är att en del av handläggarna gärna fattar individuella beslut medan andra vill 
samråda med sin arbetsgrupp eller chef.  
 
De slutsatser som kan dras är att denna studie bekräftar tidigare forskning som presenterats 
inledningsvis. Enligt Kullbergs (2004, 2006) studier, som har ett könsperspektiv som 
utgångspunkt, så styr ett traditionellt synsätt på könsroller handläggarnas bedömningar än 
idag. Även det kan utläsas i resultatet av denna undersökning. Dessa attityder finns hos 
respondenterna som deltagit i denna studie. Kullberg (2004, 2006) menar att attityden mot 
kvinnor innebär att de anses som mer socialt behövande än män, vilket också påvisas tydligt i 
denna studie. Vidare bekräftas resultaten i denna studie av främst Socialstyrelsen (2007) 
verifierar hur de olika presenterade faktorerna har betydelse för beslut och motivering i 
enskilda ärenden.  
 
De teorier som använts som analysredskap i denna studie gav enligt vår uppfattning en ökad 
förståelse för Kullbergs tankar angående individuella uppfattningar. Enligt Payne (2002) så 
skapar individer en uppfattning om verkligheten genom interaktioner och perceptioner. 
Genom tidigare erfarenheter och kunskaper så skapar individen olika scheman i sitt 
medvetande som i sin tur ger mening till den verklighetsuppfattning individen har. Charon 
(2007) menar att människor använder symboler i sin verklighetsuppfattning i interaktionen 
med andra, till exempel genom kroppsspråket. Detta innebär att samma symboler har olika 
betydelse för olika individer och genom alternativa verklighetsuppfattningar i mötet med 
andra omformuleras den egna personens verklighetsuppfattning. Människor speglar sig i 
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varandra och i interaktion så förändras vi ständigt när ny information kommer till oss, vi 
skapar en ny verklighet i varje interaktion vi har beroende på vilka symboler som förmedlas.  
 
Vi hade förväntat oss vissa skillnader i bedömningen eftersom människor är olika, dock hade 
vi önskat att se en större självmedvetenhet hos handläggarna i deras motiveringar, där 
reflektioner över den egna personens betydelse i ett klientmöte, skulle ha funnits med större 
utsträckning. Vår uppfattning från vår praktiktid, att handläggarna ibland lägger egna 
värderingar i sina beslut av ett ärende har delvis bekräftats i denna studie. Detta anser vi inte 
vara unikt för denna enhets handläggare, utan vi antar att denna omedvetenhet kan finnas 
inom varje individ oberoende av i vilken situation denne befinner sig i. Genom att använda en 
annan metod än vinjetter, till exempel intervjuer, så hade mer individuella uppfattningar och 
tankar kunnat lyftas fram genom följdfrågor till respondenterna. På så sätt hade resultatet gett 
en ännu högre validitet genom att respondenternas egna sanningar hade förmedlats på ett 
djupare sätt. Många handläggare har i sina utsagor uttryckt att typfallet har varit 
verklighetstroget, så vi uppfattar att deras bedömningar gjorts utifrån hur de skulle ha gjort 
om dem mött en klient med denna problematik, i verkligheten. Andra teorier kunde ha valts 
för att belysa ämnet mer ur ett organisationsperspektiv men vi har varit mer intresserade av att 
se vilka personliga faktorer som kanske påverkar bedömningar. Vidare så anser vi att de 
personliga faktorerna även i grupp gör sig gällande och belyser hur en enhet i det stora tänker 
och resonerar kring bedömningar.  
 
Genom det syfte som låg till grund för denna undersökning så anser vi att vi förmedlat en 
ökad förståelse för vad som påverkar handläggarna när de bedömer enskilda ärenden. 
Frågeställningarna har besvarats och vår grundläggande slutsats är att dessa skillnader och 
olikheter som resultatet har påvisat kan till viss del motverkas genom att handläggarna får en 
ökad självmedvetenhet. Ett sätt att uppnå det är att ha handledning som inriktar sig på att 
medvetandegöra handläggarnas styrkor och svagheter och deras egen persons betydelse i 
mötet med en klient. Detta skulle vara en etisk kvalitetssäkring mot klienter och denna 
profession skulle kunna få en ökad status. Vi tror att utbildning med olika faktorer som fokus 
skulle kunna ges till handläggare för att de ska få en ökad medvetenhet på de olika 
problemområdena. Även kontinuerlig utbildning om de lagar socialtjänsten förhåller sig till 
skulle kunna säkra handläggarna i sitt dagliga arbete. Det räcker inte att en handläggare vet att 
denne har tystnadsplikt och anmälningsplikt, utan tolkningen av lagen (som även ändras varje 
år med tillägg och borttaganden) behövs lyftas till en mer medveten nivå för att handläggarna 
vet hur de ska arbeta utefter dessa lagar, praktiskt. 
 
Vi anser att det behövs göras mer forskning inom ekonomiskt bistånd och framförallt med 
fokus på vad handläggarens genus kan ha för betydelse. Den enda idag kända forskning inom 
detta område har gjorts av Fäldt och Kullberg (2007). Vi anser att studier med denna typ av 
inriktningar borde vara mer efterfrågade då det skulle kvalitetssäkra varje lokal enhet i arbetet 
mot klienter.  
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Bilaga 1  
 
Typfall 
 
 
En ensamstående mamma ansöker om socialbidrag hos socialtjänsten då hon har blivit 
arbetslös och har väldigt låg a-kassa. Det är kvinnans första besök hos socialtjänsten. På 
besöket berättar hon att hon har två barn, en flicka på 5 år och en pojke på 7 år. Pappan till 
barnen har delad vårdnad och är även han är arbetslös och försörjer sig på a-kassa. Då han 
inte har tillräcklig inkomst så får mamman underhållsstöd från försäkringskassan. Pappan 
träffar sina barn någon helg då och då, så mamman har barnen nästan på heltid. Fram till nu 
har familjen levt på sparade pengar och har inte kunnat betala vissa räkningar då pengarna 
använts till mat och barnens fritidsintressen.  
 
Mamman äger en bil som är värderad till 25000 kr, och använder bilen för att skjutsa barnen 
till dagis och skola då ingen lokaltrafik finns för barnen att åka med. Familjen bor i ett litet 
hus på 45 kvm långt ut på landet som mamman hyr av en privatvärd. Hon måste även skjutsa 
barnen till deras fritidsintressen och deras vänner, för att de ska kunna träffa dom och ha ett 
socialt liv. Barnen har varsitt fritidsintresse. Flickan rider och har kostnader runt denna sport i 
form av medlemsavgift och kläder. Pojken spelar fotboll och har kostnader för detta i form av 
medlemsavgift, kläder och resor för matcher. Övrigt så har familjen olika skulder de betalar 
av varje månad, i form av billån och skulder till kronofogden. 
 
Mamman har tidigare arbetat inom vårdsektorn men har ingen utbildning. Hon berättar att hon 
tidigare haft problem med alkohol när hon fortfarande bodde med barnens pappa, men att hon 
nu är problemfri. Hon dricker bara ibland på ett ”normalt” sätt, som hon uttrycker det. Hon 
säger att hon inte vill att barnen ska träffa sin pappa då han tidigare varit aggressiv och inte 
orkat med barnen. Han har tidigare gett barnen smisk och hotat dom med värre stryk om de 
inte lyder. Han har även vid ett flertal tillfällen använt våld mot mamman själv när han varit 
irriterad. Mamman berättar även att pappan haft ett narkotikamissbruk när de träffades, men 
att han slutat använda droger sen första barnet blev till. Hon tror dock att han börjat igen då 
han beter sig så konstigt när hon har kontakt med honom.  
 
Mamman berättar vidare att hon och barnen inte har någon kontakt med andra släktingar. 
Morföräldrarna tog avstånd från familjen när första barnet kom då de inte accepterat pappan. 
Mamman har inga syskon eller andra anhöriga. Pappans föräldrar bor utomlands och har inte 
heller kontakt med barnen. Pappans övriga släkt har aldrig haft kontakt med familjen då de 
också tagit avstånd från honom då han missbrukade.  
 
Vad det gäller barnen så har flickan magrat mycket och hon är orkeslös och verkar ledsen och 
låg. Pojken har börjat umgås med äldre killar som är kända för att hitta på dumma saker. 
Mamman säger att det är jobbigt att vara själv att uppfostra sina barn, men hon tror att det 
bara är en fas de går igenom och att allt kommer bli bra så fort hon får ett nytt jobb och egen 
inkomst. 
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Följande lista nedan visar de inkomster och utgifter familjen har varje månad: 
 
 
Inkomster    Utgifter 
Underhållsstöd för två barn 2500                    Hyra 3000 
Mamma a-kassa 7000                                      Elavgift 600 
Barnbidrag för två barn 2200                          Bilförsäkring 200 
Bostadsbidrag 500                                          Bensinkostnader 2000 
                                        Skulder Kronofogden 500 
Totala inkomster : 12200 kr        Bilskuld 700  
          A-kasse avgift  300 
          Hemförsäkring 100 
          Olycksfallsförsäkring mamman 100 

 Barnens fritidsintressen 1400 (810 kr utöver   
riksnorm) 

          Barnomsorg 350 
        Norm mat + div mamma 2700 
        Norm mat + div flickan 1810 
        Norm mat + div pojken 2020 
       Gemensamma hushållskostnader 3 personer 1190 

     
     Totala utgifter: 16380 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor 
 
Vad blir ditt beslut och vilken motivering finns?  
Vad är viktigt att tänka och fokusera på i det vidare arbetet med familjen? 
 
Skriv med dina egna ord om hur du uppfattar fallet och klienterna som är involverade. Skriv 
vad du tycker är viktigt och hur du själv skulle ha arbetat med denna familj. Berätta vad du 
måste göra och vad du vill  göra när det gäller arbetet med familjen.  
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Bilaga 2  
 
Typfall 
 
 
En ensamstående pappa ansöker om socialbidrag hos socialtjänsten då han har blivit arbetslös 
och har väldigt låg a-kassa. Det är mannens första besök hos socialtjänsten. På besöket 
berättar han att han har två barn, en flicka på 5 år och en pojke på 7 år. Mamman till barnen 
har delad vårdnad och är även hon är arbetslös och försörjer sig på a-kassa. Då hon inte har 
tillräcklig inkomst så får pappan underhållsstöd från försäkringskassan. Mamman träffar sina 
barn någon helg då och då, så pappan har barnen nästan på heltid. Fram till nu har familjen 
levt på sparade pengar och har inte kunnat betala vissa räkningar då pengarna använts till mat 
och barnens fritidsintressen.  
 
Pappan äger en bil som är värderad till 25000 kr, och använder bilen för att skjutsa barnen till 
dagis och skola då ingen lokaltrafik finns för barnen att åka med. Familjen bor i ett litet hus på 
45 kvm långt ut på landet som pappan hyr av en privatvärd. Han måste även skjutsa barnen 
till deras fritidsintressen och deras vänner, för att de ska kunna träffa dom och ha ett socialt 
liv. Barnen har varsitt fritidsintresse. Flickan rider och har kostnader runt denna sport i form 
av medlemsavgift och kläder. Pojken spelar fotboll och har kostnader för detta i form av 
medlemsavgift, kläder och resor för matcher. Övrigt så har familjen olika skulder de betalar 
av varje månad, i form av billån och skulder till kronofogden. 
 
Pappan har tidigare arbetat inom vårdsektorn men har ingen utbildning. Han berättar att han 
tidigare haft problem med alkohol när han fortfarande bodde med barnens mamma, men att 
han nu är problemfri. Han dricker bara ibland på ett ”normalt” sätt, som han uttrycker det. 
Han säger att han inte vill att barnen ska träffa sin mamma då hon tidigare varit aggressiv och 
inte orkat med barnen. Hon har tidigare gett barnen smisk och hotat dom med värre stryk om 
de inte lyder. Hon har även vid ett flertal tillfällen använt våld mot pappan själv när hon varit 
irriterad. Pappan berättar även att mamman haft ett narkotikamissbruk när de träffades, men 
att hon slutat använda droger sen första barnet blev till. Han tror dock att hon börjat igen då 
hon beter sig så konstigt när han har kontakt med henne.  
 
Pappan berättar vidare att han och barnen inte har någon kontakt med andra släktingar. 
Farföräldrarna tog avstånd från familjen när första barnet kom då de inte accepterat mamman. 
Pappan har inga syskon eller andra anhöriga. Mammans föräldrar bor utomlands och har inte 
heller kontakt med barnen. Mammans övriga släkt har aldrig haft kontakt med familjen då de 
också tagit avstånd från henne då hon missbrukade.  
 
Vad det gäller barnen så har flickan magrat mycket och hon är orkeslös och verkar ledsen och 
låg. Pojken har börjat umgås med äldre killar som är kända för att hitta på dumma saker. 
Pappan säger att det är jobbigt att vara själv att uppfostra sina barn, men han tror att det bara 
är en fas de går igenom och att allt kommer bli bra så fort han får ett nytt jobb och egen 
inkomst. 
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Följande lista nedan visar de inkomster och utgifter familjen har varje månad: 
 
 
Inkomster    Utgifter 
Underhållsstöd för två barn 2500                    Hyra 3000 
Pappa a-kassa 7000                                         Elavgift 600 
Barnbidrag för två barn 2200                          Bilförsäkring 200 
Bostadsbidrag 500                                           Bensinkostnader 2000 
                                        Skulder Kronofogden 500 
Totala inkomster : 12200 kr        Bilskuld 700  
          A-kasse avgift  300 
          Hemförsäkring 100 
          Olycksfallsförsäkring mamman 100 

 Barnens fritidsintressen 1400 (810 kr utöver 
riksnorm) 

          Barnomsorg 350 
        Norm mat + div mamma 2700 
        Norm mat + div flickan 1810 
        Norm mat + div pojken 2020 
       Gemensamma hushållskostnader 3 personer 1190 

     
     Totala utgifter: 16380 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor 
 
Vad blir ditt beslut och vilken motivering finns?  
Vad är viktigt att tänka och fokusera på i det vidare arbetet med familjen? 
 
Skriv med dina egna ord om hur du uppfattar fallet och klienterna som är involverade. Skriv 
vad du tycker är viktigt och hur du själv skulle ha arbetat med denna familj. Berätta vad du 
måste göra och vad du vill  göra när det gäller arbetet med familjen.  

 


