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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka om bedömningar som socialarbetare gör gällande 
försörjningsstöd påverkas av klientens etnicitet. Betydelsen av socialarbetarnas bakgrundsfaktorer 
(ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet) lyfts även fram gällande bedömningen av 
försörjningsstöd både utifrån klientens etnicitet och utan påverkan av den. Metoden som användes 
för uppnå syftet är en kvantitativ vinjettstudie där insamlandet av data skedde via en enkät. Genom 
att jämföra hur försörjningsstödshandläggarna bedömer ett identiskt fall, där den enda skillnaden är 
klientens etnicitet, kan variationer synliggöras och betydelsefulla faktorer för bedömningen fångas 
upp. Studien har genomförts i en mellanstor kommun i Sverige där 40 av 48 
försörjningsstödshandläggare besvarade enkäten under en arbetsplatsträff. Studien är en 
totalundersökning, vilket innebär att allt resultat är signifikant för den arbetsgrupp som medverkat. 
Resultatet visar att det finns variationer utifrån klientens etnicitet i bedömningarna, men även att de 
sociodemografiska faktorerna hos respondenterna har betydelse för bedömningarna gällande 
försörjningsstöd. Svårigheter med att isolera endast en faktor leder till hinder i att dra slutsatser över 
vilka faktorer som har mest betydelse för bedömningen. Klienter med samma behov kan få olika 
hjälp som påverkas av både deras bakgrund, men även utifrån vilken handläggare som beslutar 
ärendet.  

Nyckelord: Försörjningsstöd, kvantitativ vinjettstudie, bedömningar, etnicitet, kulturkompetens, 
etnisk sensitivitet. 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate whether the assessments a social worker carries out 
when a client claims income support is influenced by the client’s ethnicity. Focus is placed upon the 
effect social workers' background factors, such as age, qualifications and professional experience 
may have when assessing welfare claims as regarding to the client's ethnicity. The method used to 
achieve the objective was a quantitative vignette study in which data was collected via a 
questionnaire. By comparing how the income support assessment social workers does regarding an 
identical case, in which the only difference is the ethnicity of the client, variations can be made 
visible and significant factors in assessing captured. The study was conducted in a medium sized 
council in Sweden, where 40 out of 48 social workers responded to the survey during a workplace 
meeting. The study is exhaustive, which means that all results are significant for the working group 
that participated. The results show that there are variations based on the client’s ethnicity in 
assessments, but the socio-demographic factors among the respondents are also important for 
assessments regarding income support. Difficulties in isolating factors impede conclusions as to 
which issues are most significant. Clients with identical needs may get different verdicts because of 
their ethnic backgrounds or according to which social worker assessed the case. 

Key words: Income support, quantitative vignette study, assessments, ethnicity, culture competence, 
ethnic sensitivity 
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Inledning

Den 31 december 2010 var nästan 1,4 miljoner människor av Sveriges befolkning födda utomlands, 
vilket motsvarar ca 15 procent av invånarna (Statistiska centralbyrån, 2011). Allwood och Franzén 
(2000) beskriver att immigrationen till Sverige aldrig har varit kontinuerlig och homogen, utan har 
ändrat karaktär. Fram till 1970-talet var det arbetskraftsinvandringen som dominerade för att 
därefter ersättas av främst flyktinginvandring. Flyktingarna emigrerade från länder som var mer 
avlägsna både avståndsmässigt och kulturellt från Sverige jämfört med de tidigare invandrarnas 
hemländer. Detta är något som har påverkat och förändrat det svenska samhället.

Allwood och Franzén (2000) menar att det överlag är svårt att flytta till ett nytt land då flytten 
kan innebära förluster av bland annat språk, släkt och vänner. Allwood (2000) beskriver att det kan 
innebära stora påfrestningar att emigrera för individer som haft en invand tillvaro i ett samhälle och 
som därefter får helt nya livsförhållanden i ett nytt samhälle, särskilt om kulturen i det nya landet 
avviker från hemlandet. Allwood och Franzén (2000) understryker att personer med utländsk 
bakgrund generellt sett har större behov av stöd från samhället än personer med svensk bakgrund.

Socialstyrelsen (2003) skriver att alla i Sverige ska ha en skälig levnadsnivå. När en person på 
egen hand inte kan uppnå en skälig levnadsnivå ska försörjningsstöd fungera som ett skyddsnät. 
Enligt Nordstedt och Thunved (2010) bedöms försörjningsstöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) som 
är en ramlag, vilket innebär att den uppmuntrar till tolkningsutrymme och att ärendehandläggning 
inte beskrivs i detalj. Socialstyrelsen (2003) belyser att meningen med försörjningsstöd är att det 
ska vara tillfälligt. Både utformningen av stödet och de grupper som har varit i behov av det har 
förändrats under årens lopp. Under 1990-talet förändrades gruppen som tog emot försörjningsstöd 
från att främst bestå av äldre och människor med funktionsnedsättningar till att till största del 
utgöras av flyktingar och invandrare. När nyanlända personer erhållit uppehållstillstånd blir 
försörjningsstöd enligt SKL (2011) deras första inkomst till dess att andra ersättningar blir aktuella. 
Detta strider mot intentionen att försörjningsstöd ska vara ett skyddsnät och ett sista 
försörjningsalternativ.

Socialstyrelsen (2011) redovisar att totalt 6,5 procent av Sveriges hushåll fick ekonomiskt 
bistånd under 2010, av dessa gick 48 procent till hushåll där registerledaren eller dennes eventuella 
sammanboende var utrikes födda. Det är bland annat socialarbetarna som arbetar med 
försörjningsstöd som avgör vilka som har rätten till ekonomiskt bistånd, vilket innebär att 
socialarbetare möter många individer och familjer från olika etniska grupper. Blennberger (2005) 
menar att bemötande är av stor betydelse i många yrken och särskilt viktigt i situationer där den ena 
parten befinner sig i en utsatt situation och är beroende av den andra parten. Det här är något som 
återfinns i socialarbetarens relationer till klienter, då socialarbetaren kan besluta och påverka 
klientens livssituation.

Kamali (2002) har i en studie visat att socialt arbete med invandrare i många fall är 
otillfredsställande och menar att maktperspektivet som finns i socialt arbete inte är uppmärksammat 
nog i arbetet med invandrarklienter. Kvists (2005) studie visar att det finns ett behov av kunskap om 
andra kulturer hos socialarbetare. I undersökningen visade det sig att 40 procent av socialarbetarna 
inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta med invandrare. Ahmadi och Lönnback (2005) 
betonar att eftersom socialtjänsten möter klienter från många olika etniska grupper ställer det krav 
på att det finns en kompetens i tvärkulturellt socialt arbete bland socialsekreterare. De klienter som 
inte känner till att de har rätt till hjälp från samhället blir i allt större utsträckning beroende av 
socialarbetarens kunskap. Det är därför viktigt att socialarbetare har en kulturkompetens och en 
medvetenhet om sitt förhållningssätt i mötet med en individ från en annan kultur och med en annan 
bakgrund.
En studie genomförd i Sverige av Eliassi (2006) visar att det finns få forskningar kring 
diskriminering och rasism inom socialtjänsten. Forskaren menar att det kan bero på att tjänstemän 
och därmed myndigheter anses ha den kunskap som behövs för att klientens etniska bakgrund inte 
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ska påverka tjänstemännen i deras arbete. En slutsats från studien är dock att klientens etnicitet kan 
påverka myndighetens beslut negativt på grund av att socialarbetaren har vissa stereotypa bilder av 
och föreställningar om invandrarklienten. Andra studier (McGinity & Lunn, 2011; Arai, Schröder, 
Skogman Thoursie & Thoursie, 2006; Krings och Olivare, 2007) har visat att invandrare är 
diskriminerade på arbetsmarknaden bland annat på grund av sina namn. Diskriminering på 
arbetsmarknaden kan enligt Gustavsson (2011) bidra till att invandrare har ett ökat behov av 
försörjningsstöd. I Sverige har en studie av Kamali (2005) visat att invandrare upplever sig vara 
diskriminerade på arbetsmarknaden och att det är lättare att få arbete vid namnbyte. Samma studie 
visar att invandrare upplever sig vara diskriminerade på bostadsmarknaden med anledning av sina 
namn. Att invandrare blir diskriminerade på bostadsmarknaden på grund av sina namn visar även en 
studie genomförd i Norge av Andersson, Jakobsson och Kotsadam (2012)

Ovannämnda studier visar att personer med annan etnisk bakgrund än svensk kan riskera att bli 
diskriminerade inom en rad olika områden samt att det saknas forskning kring diskriminering inom 
socialtjänsten. Vi vill därför undersöka om bedömningen av försörjningsstöd skiljer sig åt beroende 
på klientens etnicitet. Vi har valt att genomföra en kvantitativ vinjettstudie bland 
försörjningsstödshandläggare i en mellanstor kommun i Sverige.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att i en mellanstor kommun undersöka bedömningar som socialarbetare gör 
gällande försörjningsstöd för klienter som är födda i Sverige jämfört med utlandsfödda. 

• Hur påverkar klientens etnicitet försörjningsstödshandläggarens bedömning gällande 
klientens rätt till försörjningsstöd? 

• Vilka bakgrundsfaktorer (ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet) hos 
försörjningsstödshandläggarnas kan ha betydelse för bedömning angående klientens rätt till 
försörjningsstöd utifrån klientens etnicitet? 

• Vilken betydelse kan försörjningsstödshandläggarens ålder, utbildning och 
arbetslivserfarenhet ha för bedömningen angående klientens rätt till försörjningsstöd?

Definition av centrala begrepp
I följande avsnitt presenteras de begrepp som är centrala i studien. De begrepp som förklaras är 
invandrare, etnicitet, försörjningsstöd, invandrarklingande namn och svenskklingande namn. Detta 
för att ge läsaren en tidig inblick i hur begreppen används i föreliggande studie. 

Invandrare
Enligt Allwood och Franzén (2000) inkluderar invandrarbegreppet personer som har emigrerat till 
Sverige. Invandrare kan ha flyttat till Sverige av olika anledningar, det kan till exempel vara på 
grund av arbete, flykt, ekonomiska skäl eller att de har en familjemedlem i Sverige. Den definition 
som vi valt att använda i rapporten är en person som flyttat till Sverige, om inte annat anges.

Etnicitet
Allwood (2000) beskriver kriterier som brukar användas för att kunna identifiera en etnisk grupp. 
Det är om personen själv och omgivningen ser gruppen som en grupp och att gruppen har samma 
ursprung. Språk, gemensam religion och/eller sammanhängande landyta är även något som brukar 
lyftas fram när en etnisk grupp ska identifieras. I denna studie menar vi med etnicitet att en person 
själv ser sig tillhöra en viss grupp och till den känner samhörighet och har närliggande geografiskt 
ursprungsland. 

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd 
Socialstyrelsen (2011) skriver att ekonomiskt bistånd innefattar introduktionsersättning (en 
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ersättning som utbetalas av kommunen till flyktingar som kom före 1 december 2010) och 
försörjningsstöd. I föreliggande studie är försörjningsstöd i fokus. Socialstyrelsen (u.å) skriver att 
försörjningsstöd består av en riksnorm och skäliga kostnader utöver riksnormen. I normen ingår 
poster som mat, kläder och hygien som är relativt lika för alla personer, vilket gör att en fast summa 
kan betalas ut för dessa ändamål varje månad. 

Invandrarklingande namn och svenskklingande namn 
I föreliggande studie har vi valt att använda oss av begreppen invandrarklingande namn och 
svenskklingande namn. Med invandrarklingande namn menas ett namn som historiskt sett inte är 
vanligt i Sverige. Det svenskklingande namnet är ett namn som historiskt sett är vanligt i Sverige. I 
enkäten (se metod) har vi använt oss av namnen ”Ahmed” (invandrarklingande namn) och ”Peter” 
(svenskklingande namn).

Tidigare forskning

Under denna rubrik redovisas tidigare forskningar och studier som finns i samma ämnesområde 
som, eller angränsande till, föreliggande undersökning. Tidigare forskning är uppdelad i tre teman 
som är diskriminering, kulturkompetens samt bedömningar inom försörjningsstöd. Det finns få 
studier som har fokus på både skillnader i bedömningar av försörjningsstöd och klientens etnicitet. 
De studier som har liknade inriktning är främst svenska studier. Det är däremot flertal 
internationella studier som lyfter fram problem med diskriminering som finns i samhället mot 
etniska minoriteter. Det finns även studier som visar att det sociala arbetet som bedrivs ofta inte är 
anpassat efter andra kulturer utan har en etnocentrisk utgångspunkt. 

Diskriminering

Diskriminering inom socialtjänsten 
I Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (2005) 
framkommer att det inom socialtjänsten finns ett behov av kunskap gällande diskriminering, 
anledningar till diskriminering och vilka förändringar som måste göras för att motverka den. 
Förändringar gäller främst de rådande normerna och beteendena som uppvisas. Även Eliassi (2006) 
beskriver att det finns lite forskning gällande diskriminering och rasism inom socialtjänsten. Det 
kan bero på att myndighetspersoner ses som neutrala och uppfattas ha den kunskap som krävs för 
att klientens etniska bakgrund inte ska påverka tjänstemännen i deras arbete. 

Resultatet i studien av Eliassi (2006) visar att etniciteten hos en klient kan ha en negativ 
påverkan på beslutet och vilken åtgärd som vidtas, vilket även stämmer överens med en studie 
genomförd av Kamali (2005). I hans studie genomfördes fokusgrupper i Sverige med 160 personer 
från etniska minoritetsgrupper med syftet att undersöka deras upplevelser av diskriminering. 
Resultatet visar att det vardagliga arbetet inom socialtjänsten innebär en institutionell och strukturell 
diskriminering av personer som inte kommer från Sverige. Denna form av diskriminering kan bero 
på att socialarbetarna handlar på ett sätt som de alltid gjort, vilket inte är anpassat till personer som 
inte kommer från Sverige. Även Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller 
religiös tillhörighet (2005) visar på en strukturell och institutionell diskriminering av 
invandrarklienter.

Eliassi (2006) lyfter fram att det finns felaktiga föreställningar om invandrare som återfinns inom 
det sociala arbetet. De felaktiga föreställningarna om invandrare påverkar relationen mellan 
invandrarklienter och socialarbetare. Två socialarbetare, i Eliassis studie, som själva hade 
invandrarbakgrund bevittnar att muslimska män och kvinnor bemöts av socialtjänsten utifrån 
stereotyper. Stereotyperna kan påverka beslutet, då klienter tillskrivs egenskaper utifrån etnicitet. 
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Att det finns stereotyper och förutfattade meningar inom socialtjänsten visar även Kamali (2005) då 
respondenterna anser att socialarbetare har fördomar och förutfattade meningar om personer från 
andra länder. Vidare visar även studier genomförda av bl.a. Kamali (1997), Kamali (2002) och 
Ålund (2002) att det finns stereotyper och förutfattade meningar som kan påverka beslut och 
insatser för invandrarklienter inom socialtjänsten. Eliassi (2006) tar upp att socialarbetarna som 
arbetar inom socialtjänsten inte är outbildade eller högerextrema personer, vilket innebär att 
förutfattade meningar och stereotyper även finns hos ”vanliga” medborgare. Det är även viktigt att 
lyfta fram att alla interventioner som svenska socialarbetare gör kan och bör inte ses som 
diskriminerande. Socialarbetare borde inte bli rädda för att ses som rasistiska om det finns skäl till 
att undersöka fall där till exempel föräldrar slår sina barn och det kan kopplas till kultur. 

Eliassi (2006) menar en klients situation måste ses utifrån både individ- och strukturellnivå för 
att en korrekt och rättvis bedömning ska kunna göras. Ett enbart individinriktat socialt arbete 
riskerar att missa de faktorer som ligger på strukturell nivå då dessa kan påverka klientens sociala 
verklighet. Vidare menar Eliassi (2006) att socialtjänsten måste börja ta del av den forskning som 
finns gällande diskriminering och utveckla en medvetenhet hos de anställda. Socialarbetarna 
behöver ha en medvetenhet om hur diskriminering kan förekomma och vilka individer och grupper 
som främst riskerar att bli föremål för en kränkande och missgynnande behandling. 

Behov av försörjningsstöd och diskriminering på arbetsmarknaden
Socialstyrelsen (2011) skriver att 48 procent av de som fick ekonomiskt bistånd under 2010 var 
invandrade personer eller personer boendes i hushåll med invandrade personer. Gustafsson (2011) 
menar att en anledning till att många invandrare får försörjningsstöd kan vara brister i integrationen 
till arbetsmarknaden. Gustafsson (2011) hänvisar till en forskning som menar att problemet ligger 
hos de personer som rekryterar arbetskraft då dessa hellre anställer en person från 
majoritetsgruppen. Att bekämpa diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden kan leda till en 
minskning av försörjningsstödsbehovet bland invandrare.

Arai m.fl. (2006) anser att invandrare är diskriminerade på arbetsmarknaden, då arbetsgivare kan 
ha ett motstånd till att anställa personer från vissa delar av världen. Vidare menar de att efternamn 
ger signaler om var ifrån en person har sitt ursprung, vilket kan påverka arbetsgivarens val. Ett byte 
av ett utländskt klingande efternamn till ett svenskt klingande kan ge en positiv inverkan på hur 
möjligheterna ser ut på arbetsmarknaden. Att invandrare blir diskriminerade på arbetsmarknaden 
har flera studier (McGinity & Lunn, 2011; Kamali, 2005; Krings och Olivares, 2007) visat. 

Gustafsson (2011) menar att om invandrare ska integreras på arbetsmarknaden behöver politiken 
ändras, vilket kan minska försörjningsstödet bland invandrare. Författaren lyfter upp att det behövs 
åtgärder som syftar till att göra invandrare mer attraktiva att anställa. Det här kan kopplas till det 
Kamali (2005) skriver att deltagarna i fokusgrupperna berättade att vikariat och praktikplatser är de 
“arbeten” som de kan få, vilket kan ses som ett försök att få dem mer attraktiva att anställa. 
Praktikplatserna och vikariaten kan ha som syfte att underlätta för dem att få arbete. Invandrarnas 
syn är dock att praktikplatser och vikariat gör livet jobbigt då det saknas en kontinuitet, speciellt 
eftersom att det är få personer med invandrarbakgrund som får arbete efter dessa insatser.

Kulturkompetens och bemötande

Kulturkompetens
Kvist (2005) menar att socialtjänsten har många klienter som är invandrare och att försörjningsstöd 
är en av de enheter som möter flest klienter med invandrarbakgrund. Av de socialarbetare som 
ingick studien och som inte hade någon vidareutbildning var det 55 procent som ansåg att de hade 
tillräcklig kunskap för att arbeta med invandrare. Det kan därmed finnas ett behov av utbildning 
inom mångkulturellt socialt arbete. Kvist (2005) gör en jämförelse mellan sin studie och en äldre 
liknande studie gällande kulturkompetens i socialt arbete. Det framkommer att utveckling och 
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förbättring av kunskap inom tvärkulturellt socialt arbete i Sverige inte har förändrats mycket under 
de senaste 20 åren. Rebolloso Pachecos, Plaza Hernández, Fernández Ramirez och Cantón Andrés 
(2003) forskning från Spanien visar att i ett mångkulturellt samhälle måste socialarbetarna få 
utbildning i hur de ska arbeta med människor från andra kulturer för att kunna ge det bästa 
bemötandet och hjälpen.

Kvist (2005) resultat visar att det var mer än hälften av respondenterna som uttryckte att de 
saknade lämpliga tillvägagångssätt i arbetet med invandrare och flyktingklienter. En anledning till 
detta kan kopplas till den diskussion som Rebolloso Pacheco m.fl. (2003) lyfter fram, nämligen att 
de teorier och metoder som används i det sociala arbetet oftast är anpassat efter det europeiska 
levnadssättet. De är inte anpassade efter en individ som kommer från en kultur som ligger långt 
ifrån den egna. Samma metoder och teorier kan inte användas på alla. Författarna menar att 
socialarbetare istället måste kunna anpassa sitt arbetssätt efter den specifika situationen. 

De slutsatser som Kvist (2005) drar gällande tvärkulturella möten inom socialt arbete är att de 
invandrarklienter som kommer i kontakt med socialtjänsten i 40 procent av besöken får möta en 
socialarbetare som inte anser sig ha tillräckligt med kunskap för sitt arbete. Dessutom får klienten i 
35 procent av bedömningarna räkna med att socialarbetaren känner sig osäker samt att i 43 procent 
av mötena utgår socialarbetaren ifrån att klienten själv kan bedöma vilken information som är viktig 
för arbetet. Slutsatsen som kan dras är att det finns små förutsättningar för att en invandrarklient ska 
kunna få den hjälp som han eller hon har behov av och har rätt till inom socialtjänsten. 

Graham (1999) tar upp att socialt arbete är grundat på en etnocentrisk grund och inte är rustat för 
uppgiften att vårda och hjälpa andra etniska minoriteter. Det sociala arbetet utgår från en världsbild 
och vissa kulturella värden som inte öppnar upp för en förståelse för andra kulturer. De teorier som 
finns i socialt arbete utgår från att deras sätt är det enda. Dessa används sedan för att förklara 
mänskliga beteenden och hur problem ska lösas. Den befintliga etnocentriska kunskapsbasen har 
ifrågasatts på senare år på grund av den växande efterfrågan av mångfald. Socialt arbete som 
omfattar begrepp som jämställdhet, social rättvisa och självbestämmande bör enligt Graham (1999) 
reflektera över den etnocentriska utgångspunkten så att alternativa världsbilder och paradigm kan 
lyftas fram.

Rebolloso Pacheco m.fl. (2003) betonar att i mötet mellan klient och socialarbetare är etnicitet en 
faktor som påverkar relationen. För att mötet ska bli så bra som möjligt och för att hjälpen ska bli så 
effektiv som det går är det viktigt att ta hänsyn till klientens etnicitet och kultur. Författarna tar upp 
de viktigaste variablerna som professionella som arbetar med invandrarklienter bör ta hänsyn till i 
mötet. Dessa är kultur, språk, familjestöd, resurser och klienternas egen förklaringsmodell till sina 
problem. Magnusson, Perneby och Ronaghi (2005) belyser de viktigaste frågorna när en 
socialarbetare träffar en invandrarklient för första gången. Dessa är att ta reda på hans eller hennes 
bakgrund, vad personen tidigare arbetat med, utbildning, andra erfarenheter och resurser som kan 
vara viktiga. Att fråga om dessa områden gör att socialarbetaren visar klienten respekt för det liv 
som han eller hon levt fram till idag.

Rebolloso Pacheco m.fl. (2003) menar att rasism är något som förekommit inom socialt arbete 
och ett sätt att undvika rasism på är genom att utveckla kulturkompetens hos socialarbetare. Något 
som är viktigt för att undvika rasism är att det finns en känslighet för mångkulturalism i 
bedömningarna som utförs. De bedömningsinstrument som används bör ses över eftersom dessa 
oftast är anpassade efter ett europeiskt levnadssätt, vilket kan medverka till att det finns rasism inom 
socialt arbete. 

Enligt Eidebo, Nadjafi, Rajala och Wildner (2005) finns det i alla samhällen föreställningar om 
andra och dessa kan bli fördomar. Det är viktigt att diskutera fördomar som socialarbetare har och 
hur fördomar kan påverka arbetet. Det kan vara svårt att arbeta med klienter med en annan etnisk 
bakgrund än majoritetsgruppen. Socialarbetare har makt att påverka klienters liv, vilket innebär att 
det är extra viktigt att vara medveten om sina fördomar och hur dessa kan påverka bedömningar och 
beslut. Det är vanligt att socialarbetare generaliserar, men genom reflektion kan en medvetenhet 
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uppstå. För att kunna bedriva ett bra socialt arbete krävs det en arbetsplats som det kan föras öppna 
diskussioner på. En hög arbetsbelastning och personalomsättning hindrar att kontinuerliga 
diskussioner sker vilket leder till att fördomar i högre grad kan påverka arbetet. Att ha öppna 
diskussioner medverkar till att fördomar minskas. När en socialarbetare möter en ny klient kan 
socialarbetaren ha förhandsinformation. Eidebo m.fl. (2005) menar att socialarbetaren tidigare kan 
ha haft klienter med liknade problematik, vilket kan göra att socialarbetaren tror sig veta vad 
problemet handlar om. Denna förhandsuppfattning kan bli en fördom om socialarbetaren inte ändrar 
sin uppfattning när det kommer in ny information som inte överensstämmer med vad handläggaren 
tror. Det som kan motverka fördomar och skapa medvetenhet är bland annat handledning, möjlighet 
att samråda, medvetenhet om tankemönster och kunskap om migrationsprocessen.

En slutsats som Russel och White (2008) drar är att det är viktigt för socialarbetarna att vara 
medvetna om sin egen kultur och hur de påverkas av den för att motverka att de försöker få 
klienterna att acceptera samma värden och normer som de själva. Det visade sig att såväl 
socialarbetarna som klienterna menade att de söker efter kulturella likheter och skillnader hos 
varandra för att få ett bra samarbete. Magnussson m.fl. (2005) betonar vikten av att socialarbetare är 
medvetna om att olika faktorer kan ha olika värde för människor beroende på kultur. Till exempel 
kan familjen för många etniska grupper vara ett viktigt stöd och de första som de vänder sig till när 
de behöver hjälp och inte den sociala servicen som samhället erbjuder.

Magnusson m.fl. (2005) tar upp att det ofta händer att socialarbetaren fokuserar på de brister som 
invandrare uppvisar och inte resurserna. En brist kan till exempel vara undervisning i svenska som 
inte fungerar. Det är oftast resurserna som medverkar till att en person får en praktikplats, som i sin 
tur ökar möjligheterna för inlärande av svenska. Om en socialarbetare inte gör en kartläggning och 
får veta vilka resurser en invandrare besitter kommer socialarbetaren inte att kunna hitta en lämplig 
praktikplats för personen. Vidare skriver Magnusson m.fl. (2005) att det är viktigt med uppföljning i 
arbetet med invandrare, om olika problem i till exempel svenska undervisning eller på praktikplats 
uppmärksammas i tid är de lättare att åtgärda. Socialarbetaren ska även i arbetet ha ett 
uppmuntrande och stödjande förhållningssätt till klienten för att han eller hon lättare ska bli 
självständig.

Socionomutbildning som källa till mer kompetens
I utbildningsplanen för socionomutbildningen tas det upp de mål som utbildningar på grund- och 
avancerad nivå har. Målen är bland annat att utbildningen ska utveckla studenternas förmåga att; 
självständigt göra bedömningar och urskilja, formulera och lösa problem samt förbereda 
studenterna på att möta förändringar i arbetslivet. Det betonas även att studenterna ska kunna söka 
vetenskaplig kunskap och vara källkritiska samt följa kunskapsutvecklingen. Slutligen är ett mål att 
studenterna som utbildade ska kunna samråda med andra människor (Örebro universitet, 2012).

Specifika mål för socionomutbildningen är att de blivande socionomerna bland annat ska ha 
kunskap kring aktuella forskningar och styrningen av det sociala arbetet. Vidare ska de blivande 
socionomerna ha en färdighet och förmåga i att utföra arbetet på olika nivåer, kunna använda 
relevanta författningar, utreda och utvärdera på olika nivåer. Slutligen ska den blivande socionomen 
ha värderingsförmåga och förhållningssätt som leder till en empatisk förmåga och självkännedom, 
ha en helhetssyn, kunna göra bedömningar utifrån bland annat etiska aspekter, ha ett professionellt 
bemötande och kunna arbeta med andra människor samt inse vilka behov av kunskap som finns och 
hela tiden söka mer kompetens (Örebro universitet, 2012).

Bedömningar inom försörjningsstöd

Bedömningarna
Hansen (2008) har genomfört en undersökning i Norge som visar att de personer som har 
försörjningsstöd oftast har det under en kortare tid, men att många som efter ett bidragstagande blir 
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självförsörjande kommer tillbaka och får försörjningsstöd igen. Vidare visar resultatet att personer 
med invandrarbakgrund i Norge och då främst invandrare från världsdelarna Afrika, Asien och 
länder i Östeuropa har försörjningsstöd under en längre period och att de får mer försörjningsstöd 
utbetalat till sig jämfört med personer från Norge. Det finns ingen skillnad mellan personer födda i 
Norge och invandrare i återvändande till försörjningsstöd.

Hydén, Westermark och Stenberg (1995) har genomfört en kvantitativ vinjettstudie ”Att besluta 
om socialbidrag – En studie i 11 kommuner” i Sverige. Syftet med studien var att beskriva och 
analysera variationen som finns i de beslut som tas angående försörjningsstöd vid kommuners 
socialtjänstkontor. Resultatet visar att det finns en stor variation gällande beslut om 
försörjningsstöd. Det konstateras vara oacceptabelt att det finns en stor variation då det finns 
grundprinciper som syftar till att personer med samma behov av stöd bör få liknande insatser. I 
studien användes en fallbeskrivning som försörjningsstödshandläggarna fick göra en bedömning på. 
I fallbeskrivning sa personen upp sig från sitt arbete för att resa utomlands och kom sedan tillbaks 
till landet och ansökte om försörjningsstöd då pengarna tagit slut. Resultatet visar att 41 procent av 
handläggarna i studien av Hydén m.fl. (1995) skulle bevilja ansökan och resten avslå. Forskarna 
spekulerar i om anledningen till att en stor andel försörjningsstödshandläggare valde att avslå kan 
vara moraliserande skäl. De som ansöker om försörjningsstöd kan behandlas olika beroende på hur 
organisationen är uppbyggd, vart klienten är bosatt, hur stor belastning handläggaren har och 
beroende på vem handläggaren är. 

Stranz (2007) har även genomfört en kvantitativ vinjettstudie i Sverige och huvudenkäten som 
användes var utformad utifrån enkäten som användes i ovannämnda studien av Hydén m.fl. (1995). 
Syftet med studien var detsamma som i studien av Hydén m.fl. (1995); att framställa och analysera 
variationen som finns i de beslut som tas angående försörjningsstöd.  Resultatet i studien genomförd 
av Stranz (2007) visar att den genomsnittliga försörjningsstödshandläggaren är svenskfödd, 
universitetsutbildad kvinna som är lite under 50 år. Det flesta har socionomutbildning och 20 
procent är utrikes födda, vilket kan ses som en relativt hög siffra. Resultatet från vinjetterna visar att 
det många gånger finns stora skillnader i bedömningarna. En och samma ansökning kan både 
beviljas och avslås och det finns även en stor variation i vilket belopp som beviljas. De skäl som 
finns till att avslå en ansökan består till mesta del av moraliserande karaktär och utifrån ett 
förhållningssätt att den enskilde har en skyldighet att försörja sig själv. Stranz (2007) lyfter upp de 
skillnader som går att urskilja i en jämförelse med resultatet i sin studie och studien av Hydéns m.fl. 
(1995). Jämförelsen visar att prövningen om rättighet till försörjningsstöd har blivit avsevärt 
hårdare och generositeten i de beviljande stöden har minskat kraftigt, samt att variationen angående 
beloppet har ökat. 

Stranz (2007) menar att av de faktorer som påverkar bedömningen är det organisatoriska faktorer 
som anses vara något mer betydelsefulla än de övriga. Den individuella handlingsfriheten som 
handläggaren har påverkas av strukturella villkor, varierande organisatoriska förutsättningar och 
individinriktade faktorer. Faktorerna på individnivå kan vara vilka värderingar och moraliska 
uppfattningar som handläggaren har. En studie av Byberg (2002) lyfter även den fram att 
organisationens utformning ger konsekvenser för bedömningarna som 
försörjningsstödshandläggarna gör. Det som resultatet av Stranz (2007) också visar är att utbildning 
har betydelse vid bedömningen av försörjningsstöd, då de som har en specialisering har en högre 
generositet. Även ärendebelastningen har betydelse för bedömningarna. Har de hög 
ärendebelastning ökar generositeten, vilket kan bero på att handläggarna inte hinner fördjupa sig i 
alla ärenden.

Enligt Hydén m.fl. (1995) visar deras studie att lokala normer har en stor påverkan vid beslut om 
försörjningsstöd. Även studien genomförd av Stranz (2007) visar att den lokala normen är 
signifikant och de handläggare som har mer tillgångar är mer generösa. Handläggarens 
uppfattningar har inte någon avgörande betydelse vid bedömningarna, men detta kan bero på att de 
finns svårigheter i studien att utse reella uppfattningar. Enligt Kullberg (2006) finns det skillnader i 
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bedömningar som socialarbetarna gör beroende på vilket kön klienten har. Socialarbetare har vissa 
föreställningar om vad som är viktigt i mötet beroende på klientens kön. Hans studie visar bland 
annat på att när en ensamstående pappa kommer på besök spenderas mest tid på att diskutera 
utbildning och kompetens jämfört med när en ensamstående mamma kommer på besök. 

En studie av community care (2007) har undersökt synen som socialarbetare i England har på 
reglerna som styr det sociala arbetet. Av de 300 socialarbetarna som var med i studien visar 
resultatet att en tredjedel bryter reglerna för att kunna hjälpa klienten på bästa sätt. Två tredjedelar 
ansåg att kommunen skärpt till reglerna, vilket gjort att en del klienter som tidigare varit berättigade 
till stöd numera inte är det. Stödet gäller inom olika områden som socialarbetare arbetar inom, till 
exempel försörjningsstöd.

Sammanfattningsvis går det att tolka tidigare forskning kring försörjningsstöd som Stranz (2007) 
konstaterar, att handläggningen av försörjningsstöd är en bedömning som påverkas av många olika 
faktorer som är svåra att förutse och skillnaderna som går att finna i bedömningarna är 
svårförklarade. Hydén m.fl. (1995) tar upp att lokalt tillämpande av norm, organisationen och den 
enskilde handläggarens värderingar och föreställningar är endast några av de förklaringar som finns 
till att variationen är så stor vid försörjningsstödsbeslut. På grund utav den individuella 
handlingsfriheten som finns i bedömningarna menar Stranz (2007) att en förståelse för variationen 
som föreligger kan öka. Det utmärkande för studien är att den visar den stora variationen som finns 
i bedömningarna och att beslutet skiljer sig både i om ansökan avslås eller bifalles samt vilken 
summa som beviljas. Handläggarnas individuella åsikter har mindre vikt för besluten, deras 
uppfattningar om försörjningsstöd påverkar i någon mån. De förhållanden som är kopplade till 
handläggarens professionella yrkeserfarenhet är de som påverkar besluten mest. Längre 
arbetslivserfarenhet innebär en lägre grad av generositet. Utbildningsnivå, särskild utbildning, 
arbetsgrupp leder inte till att bedömningarna blir likadana, däremot gör en högre utbildningsnivå att 
handläggaren blir mer generös.

Teori

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för analysen av 
empirin. De utgångspunkterna som har valts är kognitiva perspektivet och etnisk sensitivitet. Den 
kognitiva teorin valdes eftersom den kan förklara variationer som uppstår i en 
försörjningsstödsbedömning. Etnisk sensitivitet valdes då det förklarar hur socialt arbete med 
människor från andra länder kan bedrivas på ett adekvat sätt. 

Kognitiv teori

Scheman, levnadsregler och automatiska tankar
Ordet kognitiv kommer från cognitio som är ett latinskt ord med innebörden kunskap. 
Kognitioner består av minnen, erfarenheter, visioner, drömmar, tankar och idéer (Juhela, 1994). 
Arai (2001) skriver att kognition kan sägas innebära bearbetning av information och handlar om 
hur människor uppfattar omvärlden genom sina sinnen och tankar. Enligt Helleday och Berg 
Wikander (2007) ses människan som aktiv inom det kognitiva perspektivet i relation till sin 
omvärld och sociala miljö. Andersson (1994) skriver att människan kan motivera och ta ansvar 
för sina handlingar samt har avsikter med sina val. 
     Mørch och Rosenberg (2006) beskriver scheman och menar att det inom kognitiv teori är ett 
centralt begrepp. Scheman fungerar som filter för vilken information en person kommer att 
uppmärksamma. Innebörden en händelse får för en person och hur en person förhåller sig till 
omgivningen är beroende av personens scheman. Kognitiva scheman är viktiga då de bland 
annat påverkar hur en person ser sig själv, andra och det förflutna. Det finns till exempel enkla 

9



scheman och kärnscheman. De enkla schemana blir aktuella när en person utför uppgifter många 
gånger och kärnscheman är vissa grundantaganden som har stor betydelse för hur personen 
uppfattar andra människor och omgivningen. Även Palm (1994) skriver om scheman och menar 
att de främst skapas under de första levnadsåren, men nya skapas och gamla förändras under hela 
livet.

Enligt Helleday och Berg Wikander (2007) är det människans tankemönster som formar dennes 
verklighet. Dessa tankemönster påverkar hur vi tolkar, bearbetar och införskaffar information om 
omvärlden. Palm (1994) tar upp levnadsregler som efterföljs automatiskt, vilket gör att de påverkar 
handlingar och tankar. När ny information tas in av en person kommer främst information som 
stämmer överens med tidigare scheman och levnadsregler att minnas. Personer som har funktionella 
scheman och levnadsregler kan bland annat samarbeta med andra och hitta en balans mellan 
självständighet och beroende. 

Bedömning och beslut utifrån kognitivt perspektiv
Montgomery (1992) menar att vid ett beslut måste vi bedöma, värdera och integrera information, 
vilket är kognitiva aktiviteter. Beslut fattas i en social kontext och påverkas av förväntningar och 
människors agerande samt bakgrunden hos personen som ska ta beslutet. En annan viktigt del som 
påverkar vilket beslut en individ väljer är känslor. Teigen (2001) beskriver att då våra förväntningar 
används vid bedömningar påverkar de hur bedömningen blir i olika situationer. Det som även sker 
vid bedömningar är att en jämförelse görs med bedömarens förförståelse, som därmed är viktigt 
inför en bedömning. En jämförelse krävs för att kunna avgöra värdet av något och förförståelsen 
avgör vad personen jämför med. I en bedömning så ser individen till olika egenskaper som kallas 
attribut. Bedömningen sker utifrån dessa attribut som objekten har. Ett problem med bedömningar 
är om endast vissa synliga attribut lyfts fram. Olika egenskaper får olika värden beroende på om de 
är synliga eller inte. Attribut som inte är relevanta i situationen kan påverka bedömningen eftersom 
de i vissa fall kan uppmärksammas.

Teigen (2001) menar att det räcker med att en individ har upplevt en händelse flertalet gånger för 
att denne ska ha arbetat fram en känsla av tillförlitlighet och bekantskap. Ett problem som kan 
uppstå vid bedömningar är om en individ inte är medveten om sin egen okunskap. Om en individ 
har bristande kunskaper kan problemet bli ännu större om denne tror att den vet en viss sak. En 
undersökning som Teigen (2001) refererar till visar att många bedömare som anser att de är 
hundraprocentigt säkra ofta har fel.

Montgomery (1992) beskriver att ett beslut innebär att vi föredrar det ena valet. Ett beslut kräver 
att ett alternativ väljs, vilket framhävs vara det bästa. En beslutsfattare tar ställning till värdet hos de 
konsekvenser som kan bli utifrån olika valalternativ. Den värdering som görs av konsekvenserna 
påverkas av individens egna uppfattningar och förförståelse, vilket innebär att samma konsekvens 
kan bedömas olika av olika individer. På grund av att värderingen kan skilja sig åt kan också 
beslutet variera i samma situation beroende på vem beslutsfattaren är. Det som ska ses avgörande i 
värdebedömningar är vilken information som står i fokus för uppmärksamhet. Teigen (2001) 
beskriver att vissa beslut baseras på regler, vilket gör att vi inte behöver utreda konsekvenserna i 
varje enskilt fall. En av de mest grundläggande regler som finns är att beslut bör grundas på något 
skäl. Här används ofta moraliska skäl och vilket mål som önskas nås med beslutet. 

Etnisk sensivitet

Etnisk sensitivitet i socialt arbete
Kamali (2002) lyfter fram att Sverige har haft en homogen befolkningssammansättning, men till 
följd av invandringen som pågått under flera decennier har landet blivit heterogent. Sverige har 
blivit mångkulturellt och det påverkar det sociala arbetet. Det sociala arbetet utgår oftast från 
majoritetssamhällets strukturer och riskerar därmed att ha svårt att hantera klienter som har en 
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annan etniskt bakgrund. Etnisk sensitivitet handlar om att socialarbetare ska kunna möta klienter 
som har en annan kulturell bakgrund än majoritetssamhället utan att etniciteten ska ha en avgörande 
påverkan på arbetet med individen. Gutiérrez (ref. av Kim, 2010) menar att det tar tid att utveckla 
en etnisk sensitivitet och att det är en ständigt pågående process.

Kamali (2002) skriver att socialarbetare måste respektera klienters olika personligheter och 
undvika stereotyper, samt använda sig av de positiva delarna från en etnisk grupps levnadssätt. För 
att kunna ha en etnisk sensitivitet i det sociala arbetet måste socialarbetaren ständigt ifrågasätta sina 
egna föreställningar och attityder för att kunna utföra ett bra arbete som ger alla individer den hjälp 
som de behöver.

Kamali (2002) beskriver resultatet från en forskning av British Association of social workers 
(BASW) som har identifierat hinder i ett etniskt sensitivt socialt arbete. Ett hinder är diskriminering 
som försiggår, vilket medför att alla inte har lika möjlighet oavsett etnisk tillhörighet. För att kunna 
utveckla ett bra etniskt sensitivt arbete har socialarbetarnas attityder stor betydelse då dessa kan 
påverka arbetet och klienterna. Socialarbetarna måste aktivt arbeta med sina fördomar. 

Nordberg (2008) har en något annan syn på etnisk sensitivitet. Hon beskriver att ett kulturellt 
bekräftande inte ska innebära att kategoriseringar görs av olika kulturella eller etniska bakgrunder, 
utan att det finns en sensitivitet som syftar till att den enskilde klientens aktuella situation och 
livshistoria kommer fram. Den kunskap som behövs finns hos klienten och kan tas fram genom 
samtal och inte genom kunskap om kulturer. Det är klientens unika situation som socialarbetaren 
ska fokusera på och inte kulturella skillnader och likheter.

Etnisk sensitivitet utifrån olika perspektiv
Devore och Schlesinger (1999) har delat upp etniskt sensitivt arbete i olika perspektiv. Det första 
perspektivet kallas för ”Värden inom socialt arbete”. Det här perspektivet fokuserar på de etiska 
riktlinjer som finns för det sociala arbetets praktik. En sådan riktlinje är att bemöta klienterna med 
respekt. I respektfullt bemötande innefattas en medvetenhet om individuella och kulturella 
skillnader. För att respektera klienten behöver socialarbetaren fråga klienten om hur bland andra 
etnicitet, ursprungsland, ålder, civilstånd och religion påverkar dem i vardagen och om de upplever 
sig diskriminerade. Andra värden som är viktiga att fokusera på är att alla människor har ett lika och 
högt människovärde och det är viktigt att uppmuntra människor till att klara sig själva.

Ett annat perspektiv i socialt arbete med en etnisk sensitivitet är enligt Devore och Schlesinger 
(1999) grundläggande kunskap om mänskligt beteende. Utifrån perspektivet ska socialarbetaren 
reflektera över klientens livslopp och var personen befinner sig i nuläget. Livsloppet kan innefatta 
en mängd traumatiska händelser som påverkar klienten i dagsläget. Det finns olika förklaringar till 
varför en del människor är ekonomiskt fattiga och inte tar sig ur fattigdomen. En del förklaringar 
hänvisar till de samhälleliga och ekonomiska strukturerna, medan andra fokuserar på mer 
individuella förklaringar som psykiska eller kulturella. Det viktigaste är att socialarbetaren har 
kunskap om de olika förklaringsmodellerna och inte beskyller klienten för den situation som 
uppkommit.

Ett annat perspektiv innefattar som Devore och Schlesinger (1999) skriver, nämligen 
självreflektion och kunskap om sin egen etnicitet och hur den påverkar klienterna. För att ha en 
kulturkompetens måste socialarbetaren kunna se skillnader och likheter mellan sin och klienternas 
etnicitet. Det här ska ske utan att etniciteterna tillskrivs värden såsom bättre, sämre, rätt och fel. 
Författarna tar upp som exempel att en del försörjningsstödshandläggare har förutfattade meningar 
om personer som kommer från majoritetsgruppen. Det kan till exempel vara att dessa personer 
borde ha lätt för att få ett arbete och därmed avslås ansökan utifrån handläggarnas personliga 
uppfattningar. Handläggaren borde istället reflektera över hur antaganden och attityder påverkar 
dem när de ska hjälpa en klient.

Ett sista perspektiv av etnisk sensitivitet handlar enligt Devore och Schlesinger (1999) om hur 
klienten påverkas av sin etnicitet i det vardagliga livet. Författarna skriver att invandrare som har 
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försörjningsstöd ofta saknar utbildning som krävs för att få arbete. Dubbelt så många invandrare 
som personer från majoritetssamhället saknar arbete, vilket kan innebära att invandrare påverkas av 
sin etnicitet när det gäller anställning. 

Metod

I metodkapitlet kommer först valet av metod att presenteras. Därefter kommer en genomgång av 
litteratursökningen, urvalsmetod, datainsamlingstekniker och analysmetoder. Slutligen kommer en 
metoddiskussion med validitet, reliabilitet, etiska överväganden samt begränsningar med vald 
metod. 

Val av metod
Vinjettstudier är en studie där respondenterna får en kort fallbeskrivning och därefter ska svara på 
frågor gällande till exempel bedömningen (Jergeby, 2007; Bryman, 2008). Med vinjett menas enligt 
Jergeby (2007) en kort historia som förklarar händelser, en situation eller person. Det här kan 
kopplas till fallbeskrivning, vilket innebär att begreppen används synonymt i rapporten. 
Vinjettstudien kan utformas på olika sätt; en slags vinjettstudie är att konstruera två liknande 
fallbeskrivningar där endast en variabel skiljer sig åt, halva urvalsgruppen får sedan ena 
fallbeskrivningen och andra halvan den andra och därefter jämförs skillnader. Variabeln som skiljer 
sig åt kan vara till exempel etnicitet eller kön. Vinjettstudier är därmed en bra metod att använda för 
att se mönster i bedömningar och om bedömningen varierar beroende på klientens etnicitet. Syftet 
med en vinjettstudie är att ta reda på och analysera människors val och bedömningar av 
konstruerade situationer som är så autentiska som möjligt. Vi har konstruerat en kort fallbeskrivning 
på ca 150 ord (se bilaga 1), med inspiration av två tidigare studier (Stranz, 2007; Hydén m.fl., 1995) 
för att veta att den fungerar i en undersökning och är verklighetstrogen. En skillnad i föreliggande 
studies fallbeskrivning och de tidigare studierna är att vi hade två olika enkäter där namnet på 
klienten skiljde sig åt. I en av enkäterna i föreliggande studie hade klienten ett svenskklingande 
namn (Peter) och i den andra ett invandrarklingande namn (Ahmed) för att se om bedömningarna 
skiljer sig beroende på etnicitet. I fallbeskrivningen med invandrarklingande namn lade vi till att 
personen är född i ett annat land (Irak), för att betona att personen är invandrare. I övrigt är 
enkäterna identiska.

Jergeby (2007) poängterar att det går att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa 
vinjettstudier. Fördelar med att göra en kvantitativ vinjettstudie är att undersökningen kan innehålla 
ett stort urval och är mer strukturerad från början. Fördelarna i en kvalitativ vinjettstudie är att 
forskaren får en fördjupad analys i vissa frågor. Då vår undersökning inkluderade en hel 
arbetsgrupp och syftade till att undersöka samband och inte ge en fördjupad analys, är en kvantitativ 
vinjettstudie att föredra. Vi hade en öppen fråga med i vår enkät eftersom att det fanns många 
möjliga svarsalternativ och att vi inte ville tvinga in respondenterna i något svar. I de resterande 
frågorna kunde vi ta med de svarsalternativ som finns, samt alternativet ”annan”, som de kunde 
välja om de ansåg att inget alternativ passade.

Kvantitativ undersökningsmetod innebär enligt Solomon och Draine (2010) att forskaren 
identifierar ett problem och samlar sedan in data för att undersöka problemet. Vi har utifrån tidigare 
forskningar identifierat att det finns utrymme för variation vid bedömningar av försörjningsstöd, 
samt att bedömningar inom socialtjänsten kan variera på grund utav klientens etnicitet. Med 
utgångspunkt i detta är det viktigt att undersöka om klientens etnicitet påverkar bedömningarna vid 
försörjningsstöd. Vidare menar Solomon och Draine (2010) att i en kvantitativ undersökning strävar 
forskaren efter att hålla en hög grad av objektivitet. Forskaren har då en mer passiv roll i 
undersökningen, vilket gör att risken minskar för att forskarens värderingar och egna åsikter 
påverkar resultatet. I föreliggande studie har en kvantitativ metod använts eftersom vi tycker att det 
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är viktigt med objektivitet och vill motverka så långt som möjligt att resultatet påverkas av egna 
värderingar och normer.

Solomon och Draine (2010) menar att det är bra att använda kvantitativ metod för att undersöka 
om det finns samband mellan olika variabler och vilka variabler som påverkar andra variabler. 
Elofsson (2005) skriver att det finns situationer då en kvantitativ metod är att föredra, en sådan 
situation är när syftet är att undersöka om invandrare är orättvist behandlade. Utifrån syftet är det 
lämpligast att använda en kvantitativ metod, då vi söker samband mellan olika variabler och 
undersöker vilka av dem som har betydelse vid bedömningen av försörjningsstöd. Det är även 
lämpligast då det undersöks om en person kan bli orättvist behandlad på grund av sin etnicitet. Vi 
valde att genomföra en kvantitativ undersökning även på grund av urvalsgruppen som består av en 
hel arbetsgrupp. Hade vi gjort en kvalitativ undersökning hade inte alla kunnat inkluderas och vi 
hade inte kunnat dra slutsatser kring hur det ser ut i den kommun vi besökte.

Litteraturgenomgång/ litteraturanskaffning
Bryman (2008) uttrycker att det är nödvändigt att ta reda på vilken kunskap det finns inom det 
område som en undersökning ska genomföras. Den kunskap som behöver anskaffas inför en studie 
är kunskap som finns i det aktuella området, vilka teorier som kan vara relevanta samt vilka 
undersökningsmetoder som är lämpligast att använda. Lööf (2005) skriver att det i början är bra att 
läsa in sig på valt ämne för att få en översikt. Det är lämpligt att använda sig av 
universitetsbibliotekets databaser för att hitta den information som eftersöks då de databaserna 
oftast är kvalitetsgranskade. Exempel på en databas som går att använda är social services abstracts. 
Det är lämpligt att gå genom referenslistor i de artiklar som granskas för att där hitta fler referenser. 
Det är bra eftersom de referenser som tidigare forskare använt sig av troligtvis har hög kvalitet. 
Författaren tar även upp statistiska centralbyrån (SCB) som en bra faktadatabas. I föreliggande 
studie har vi använt oss av social services abstracts och en databas som heter summon. Även SCB 
har använts för att hitta befintlig statistik. Vidare har referenslistor på relevanta artiklar och böcker 
utnyttjats för att hitta fler referenser inom samma område. De sökorden som främst använts i 
föreliggande studie vid sökandet av artiklar är försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd, 
invandrare, invandring, etnisk bakgrund, bedömning, socialt arbete, socialtjänst, etnicitet, vinjett, 
diskriminering, mångkulturellt, tvärkulturellt, utbildning, kompetens. Med utgångspunkt i Lööfs 
(2005) diskussion om vikten av att kombinera olika sökbegrepp har vi kombinerat ovannämnda 
sökord i en mängd olika varianter, både på svenska och engelska. För att veta att det är tillförlitliga 
källor vi använder oss av har vi kryssat i rutan “peer reviewed” på social services abstracts och 
“endast vetenskapliga artiklar” på summon. Överlag har vi funnit det lätt att hitta tidigare forskning 
och information kring diskriminering, då det är ett område som det forskars mycket inom. Däremot 
fanns det få tidigare forskningar och information om det specifika ämnet; försörjningsstöd, 
bedömningar och klientens etnicitet.

Urval 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) skriver att totalundersökning innebär att alla personer 
som studeras ingår i studien. I de fall det inte är möjligt att undersöka hela populationen görs ett 
urval. Under vissa omständigheter kan resultatet från urvalsgruppen generaliseras till populationen. 
I föreliggande studie har en totalundersökning med en geografisk avgränsning gjorts. Den 
geografiska avgränsningen består av att vi undersökt en mellanstor kommun i Sverige. Vi gör ingen 
generalisering till en större grupp då hela populationen ingår i studien, vilket innebär att resultatet 
representerar den undersökta arbetsgruppen. Trots att vi gjort en totalundersökning har ett val av 
population gjorts som kan liknas vid det som Nugent (2010) kallar bekvämlighetsurval, vilket 
innebär att forskaren väljer ut de personer som är insatta i området och vill delta i studien.

 Arbetsgruppen som undersöktes består av 48 försörjningsstödshandläggare. Av dessa besvarade 
40 personer enkäten, vilket innebär att vi har en svarsfrekvens på 83 procent, externt bortfall på 17 
procent. Det externa bortfallet beror på att personerna inte var deltagande vid mötet där enkäterna 
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fylldes i (se datainsamlingstekniker). Det externa bortfallet av 17 procent kan medverka till att 
resultatet ser annorlunda ut mot om de hade varit på plats när enkäten fylldes i. En enkät plockades 
bort då den var felaktigt ifylld (de sociodemografiska frågorna var inte ifyllda). Det här motsvarar 
ett internt bortfall på 3 procent. 

Datainsamlingstekniker
Vi samlade in data genom att dela ut enkäter (se bilaga 1) till försörjningsstödshandläggare. För att 
få respondenter till studien började vi med att ringa enhetschefer för försörjningsstöd i mellanstora 
kommuner, då vi tänkte oss att de har flest anställda handläggare. Vi frågade om de var villiga att 
ställa upp på en enkätundersökning samt när det passade dem att vi kom. En enhetschef i en av 
kommunerna ställde sig positivt till att ställa upp och föreslog att vi kunde komma under en 
arbetsplatsträff (APT). Det här passade våra intentioner bra för vi tänkte att vi skulle få minst 
externt och internt bortfall om vi stannade kvar medan respondenterna fyllde i enkäterna. Det här 
gjorde även att de inte kunde diskutera svaren med varandra utan var tvungna att fylla i enkäten 
enskilt. Innan vi kom på APT och delade ut enkäterna läste enhetschefen fallbeskrivningen och 
frågorna. Enhetschefen kom sedan med synpunkter som vi såg över. Även vår handledare och en 
försörjningsstödshandläggare i en annan mellanstor kommun kom med kommentarer på enkäten.

Analys av empiri
Bryman (2008) skriver att det finns olika sätt att analysera rådata på, några sätt är genom univariat, 
bivariata och multivariata analyser. Univariat analys innebär att forskaren analyserar en variabel åt 
gången. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) skriver att univariata analyser är beskrivande 
statistik, då de studerar variationen och andra kännetecken hos variabeln. Vi har gjort univariata 
analyser för att beskriva respondenternas sociodemografiska förhållanden. Vidare har bivariata- och 
multivariata analyser gjorts. Bryman (2008) skriver att i bivariata analyser ställs två variabler mot 
varandra för att se om de korrelerar och i multivariata analyser ställs 3 eller fler variabler emot 
varandra för att undersöka om det finns samband och/eller skillnader. Djurfeldt m.fl. (2010) skriver 
att det inte går att få fram fullständiga samband då det kan finnas förklaringar som inte är 
observerade i studien. För att få reda på om någon annan variabel än den observerade påverkar 
utfallet görs multivariata analyser. Det här tar analysen ett steg längre för att kartlägga de variabler 
som orsakar ett fenomen.

Enligt Djurfeldt m.fl. (2010) är syftet med Chi2 och p-värde att undersöka om resultatet kan 
generaliseras utanför den grupp som undersöks. I en totalundersökning behöver inte resultatet 
generaliseras då resultatet är signifikant för populationen som ingår i studien. Fokus i föreliggande 
studie har därmed varit att lyfta fram resultatet genom att redovisa de i tabeller. Resultatet från 
tabellerna har sedan analyserats utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskningar. Bryman 
(2008) menar att utifrån tidigare forskningar och teorier kan en analys göras för att argumentera för 
att ens egna resultat är signifikant. När vårt resultat överensstämmer med tidigare forskningar och 
teorier kan det innebära att vårt resultat kan vara signifikant även för andra arbetsgrupper av 
försörjningsstödshandläggare.

Enligt Djurfeldt m.fl. (2010) är det i all analys av vikt att förenkla framställningen. Ett sätt att 
göra det på är att slå ihop olika kategorier för att få resultatet mer överskådligt. Vi har slagit ihop 
kategorier för att förenkla framställningen. Vi har valt att slå ihop ålderskategorierna till tre större 
kategorier, yngre, medelålders och äldre. Kategorin yngre är personer upp till 30 år, medelålders 
personer är mellan 31-50 år och äldre personer är från 51 år och uppåt. Även 
arbetslivserfarenhetskategorier har slagits ihop till de som har arbetat i 1 år eller mindre, 2-10 år, 
11-20 år, 21-30 år och över 31 år. En av frågorna i enkäten handlade om hur många arbetsdagar från 
och med nybesöket som de uppskattade att de vid beviljande skulle skicka pengarna. Vi delade upp 
antalet arbetsdagar i två kategorier som är 1-5 dagar, vilket är relativt snabbt och 6 arbetsdagar eller 
fler som ger en längre väntetid. I enkäten har vi två stycken frågor som vi valt att plocka bort i 
resultat och analys, dessa är tjänst och antal ärenden. Vilken tjänst handläggarna har tillförde inget 
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nytt då alla som är socialsekreterare har universitetsutbildning medan de med gymnasieutbildning är 
bidragshandläggare. Det här gör att resultatet framkommer i samband med högst avslutade 
utbildning. Antal ärenden påverkade ingen del av resultatet och togs därmed bort.

Elofsson (2005) skriver att det finns flera olika datorprogram för att bearbeta kvantitativ 
information varav SPSS (Statistical Package of Social Science) är det vanligaste. Det här är även 
det program som vi använt oss av för att bearbeta vår insamlade data. Överväganden som gjorts är 
att vi har fått utbildning i SPSS, programmet finns på universitetets datorer och vår handledare 
kunde stödja oss under bearbetningens gång. Efter vi samlat in data förde vi in rådata i SPSS och 
ställde olika variabler mot varandra för att se om det fanns skillnader och/eller samband mellan 
dem. På det sättet tog vi reda på om det finns samband mellan bedömningsprocessen och vilken 
etnisk bakgrund klienten har. Vi har även undersökt om handläggarnas ålder, utbildning och 
arbetslivserfarenhet har betydelse för deras bedömning. 

Metoddiskussion

Validitet
Validitet innebär att forskaren undersöker det han eller hon avser att undersöka (Basham, Jordan & 
Hoefer, 2010; Djurfeldt m.fl., 2010; Jergeby, 2007). Djurfeldt m.fl. utvecklar begreppet validitet och 
menar att en hög validitet uppnås om forskaren ställer frågor till intervjupersonerna som uppfyller 
syftet med studien och ger svar på frågeställningarna. Jergeby (2007) skriver att validiteten i 
vinjettundersökningar ökar om fallbeskrivningen som används är verklighetstrogen. Studier och 
information kring försörjningsstöd användes vid utformandet av fallbeskrivningen för att få den 
verklighetstrogen. Jergeby (2007) menar att validiteten ökar om ett noggrant förarbete utförs. I ett 
noggrant förarbete kan det till exempel ingå att få expertkommentarer på vinjetten och de följande 
frågorna. Innan enkäten skickades ut till försörjningsstödshandläggare fick vi kommentarer på den 
av vår handledare, enhetschefen på försörjningsstöd och en försörjningsstödshandläggare i en annan 
mellanstor kommun i Sverige. Det här innebär att vi fått expertkommentarer på enkäten, vilket 
tillförsäkrar validiteten. Vidare har ett noggrant förarbete gjorts eftersom vi gått genom tidigare 
studier inom området och information kring försörjningsstöd.

Jergeby (2007) skriver att det är av vikt att fundera över alla de variablerna som tas med i 
undersökningen; vad avser de att undersöka? I utformandet av enkäten är det viktigt att reflektera 
över vilka frågor som ska användas för att mäta variablerna. I föreliggande studie har vi noggrant 
reflekterat över de variabler som tagits med i enkäten, varför just de är med och vad vi vill säga med 
hjälp av dem. Vid utformandet av frågorna har vi funderat över vad som mäts med frågan och om 
det är relevant utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi har även reflekterat över formuleringarna 
av fallet och frågorna då vår intention har varit tydlig beskrivning och tydliga frågor för att minska 
tolkningsutrymmet. Då en hög validitet innebär att forskaren undersöker vad som avses kommer 
validiteten att minska om respondenterna inte svarar sanningsenligt. Det kan i föreliggande studie 
tänkas att handläggarna svarar utifrån hur de skulle vilja handlägga, vilket innebär att validiteten 
minskar.

Bryman (2008) skriver att intern validitet innebär om observerade samband stämmer, beror den 
ena variabeln (den beroende) på den andra (den oberoende) eller kan det finnas andra faktorer som 
påverkar? I föreliggande studie har det varit svårt att tillförsäkra en hög intern validitet. Det finns 
många faktorer som påverkar försörjningsstödsbedömningar och alla har inte observerats i studien. 
Vi har försökt hålla en hög intern validitet genom att göra multivariata analyser med 
kontrollvariabler för att försäkra oss så långt som möjligt om att de observerade sambanden 
stämmer och inte beror på andra faktorer. 
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Reliabilitet
Basham, Jordan och Hoefer (2010) skriver att med reliabilitet menas hur tillförlitlig en studie är och 
om undersökningen ger samma resultat vid upprepningar. Ett sätt att tillförsäkra reliabilitet är 
genom att studera andras undersökningar för att kunna använda liknande frågor som dem. Det här 
leder till att misstag kan undvikas när det gäller formuleringen av frågor. I föreliggande 
undersökning har många olika vinjettstudier studerats för att hämta inspiration för att kunna 
använda liknande frågor och fallbeskrivningar. Den fallbeskrivning och frågor som använts i 
studien har till stora delar tagits från två tidigare forskningar (Hydén, 1995; Stranz, 2007). Lilja 
(2005) menar att frågorna måste vara tydligt formulerade för att reliabilitet ska kunna bli hög i en 
undersökning. Reliabilitet har även stärkts genom att den fallbeskrivning som användes i studien 
var uppbyggt så att den var lättläst, kort och logisk.

Enligt Elofsson (2005) har en studie hög reliabilitet när måttet är stabilt och inte påverkas av 
variationer i tid och plats. Respondenterna fyllde i enkäten vid samma tillfälle, vilket gör att de hade 
lika lång tid på sig och omständigheten runt omkring var liknande för alla. Att vi var på plats 
öppnade även upp för att ställa direkta frågor till oss, vilket kan förhindra onödiga missförstånd 
angående enkäten.

Thyer (2010) menar att reliabilitet i undersökningar inom socialt arbete är komplicerat på grund 
av att människor är komplexa och reagerar ofta inte på samma sätt inför en undersökning. Om en 
undersökning har hög reliabilitet ska den ge liknade resultat när den upprepas. Vår studie är relativt 
enkel att upprepa och vi förhåller oss objektiva i vår undersökning, då vi inte har en aktiv roll i 
datainsamlandet. Med stor sannolikhet skulle undersökningen generera samma resultat vid en 
upprepning, om samma mätinstrument används. Thyer (2010) beskriver även att frågornas ordning 
kan påverka hur svaret blir till exempel kan svaret på fråga ett påverka hur personen svarar på fråga 
två, vilket kan leda till ett större samband mellan dessa än vad det egentligen är. För att tillförsäkra 
reliabilitet har vi reflekterat över ordningsföljden på frågorna i enkäten och utomstående har 
granskat enkäten. Jergeby (2007) beskriver att vinjettmetoden allmänt ses ge en god reliabilitet om 
den tillämpas konsekvent med kontroll över värden och variabler som återfinns i undersökningen. 
Respondenterna i föreliggande studie ställs inför en identisk fallbeskrivning, vilket gör att det redan 
finns en kontroll av slumpmässiga fel. Jergeby (2007) skriver att genom att använda en vinjett kan 
det sociala trycket och intervjueffekten, som kan göra att respondenterna påverkas av forskaren, 
minskas.

Etiska överväganden
Enligt vetenskapsrådet (u.å) finns det fyra huvudprinciper vid forskning som har till syfte att 
tillförsäkra etiska aspekter och ge ett skydd för de som deltar i undersökningar. Ett av de fyra 
huvudkraven är informationskravet som innebär att forskaren ska informera respondenterna om 
syftet med undersökningen. Informationen ska innefatta allt som kan tänkas påverka villigheten i att 
ställa upp. Vi lämnade information bland annat om syfte och frivilligheten i att ställa upp muntligt 
till samtliga respondenter innan enkäten delades ut. Ett etiskt övervägande som gjordes var vilken 
information vi skulle ge till respondenterna gällande studiens syfte. Syftet med studien är som 
nämnt att undersöka variationer i bedömningen utifrån klientens etnicitet. Om hela syftet hade 
redovisats hade det kunnat innebära att resultatet inte återspeglar verkligheten i lika hög grad, då 
handläggarna hade haft en förförståelse för att det är etnicitet som fokus är på. Vetenskapsrådet (u.å) 
tar upp att i vissa fall där informationen skulle riskera att påverka studiens resultat kan alternativ till 
att ge all information övervägas. Vi övervägde om vi skulle meddela hela syftet med studien och 
kom fram till att detta skulle kunna påverka resultatet och ge missvisande resultat, på grund av detta 
frånhölls respondenterna vissa detaljer angående syftet.

Vetenskapsrådet (u.å) lyfter fram den andra huvudprincipen som är samtyckeskravet som innebär 
att forskaren ska få deltagarnas samtycke till att delta i studien. Alla som besvarade enkäten gjorde 
ett aktivt val till att delta. Vetenskapsrådet (u.å) menar även att i vissa fall kan samtycke hämtas från 
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företrädare. Enhetscheferna som är företrädare för de anställa försörjningsstödshandläggarna gav 
först samtycke till deltagandet i studien och därefter fick de anställda individuellt besluta om 
deltagande.

De sista huvudprinciperna är enligt Vetenskapsrådet (u.å) konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter ska behandlas konfidentiellt och 
personuppgifter ska behandlas så att ingen utomstående kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär 
att uppgifter insamlade om respondenterna endast får användas till forskningens ändamål. I 
föreliggande studie har respondenterna varit helt anonyma. Då undersökningens ämne kan uppfattas 
som känsligt är det viktigt att ha anonymitet för dem som svarat på enkäten, det ingår inte i vårt 
syfte att veta vem som svarat vad. För att ytterligare försäkra oss om att deltagarna är anonyma har 
vi valt att skriva ”mellanstor kommun” i stället för att ange vilken kommun vi besökt. Inhämtade 
informationen har endast används i föreliggande undersökning och ingen obehörig har fått tagit del 
av rådata.

Begränsningar med vald metod
Bryman (2008) skriver att en nackdel med vinjettstudier är att det inte går att säkerställa om 
antaganden görs om personerna i fallbeskrivningen och i vilken mån antaganden påverkar 
bedömningen. Antaganden som görs om personen i fallbeskrivningen kan även göras om klienter 
som handläggarna möter i sitt arbete, vilket innebär att vårt resultat ändå har stor chans att bli 
sanningsenligt utifrån hur de brukar handlägga ärenden. Bryman (2008) skriver att det är svårt att 
veta om deltagarna svarar i enlighet med hur de skulle handla, hur de skulle vilja handla eller hur de 
vet att de borde handla. Det här är egentligen den största nackdelen som vi funnit med vårt 
tillvägagångssätt och metodval eftersom vi inte kan säkerställa att respondenterna svarar utifrån hur 
de brukar handla. Vi har försökt minska risken genom att i vår missiv och muntligt bett dem svara 
utifrån hur de brukar handla samt varit tydliga med att de är anonyma, vilket förhoppningsvis 
medverkar till att de svarar sanningsenligt.

Stranz (2007) skriver att en nackdel med vinjettstudier är att de bygger på ett fiktivt fall i vilken 
det kan saknas information för att göra en fullständig bedömning. Hade det varit i verkligheten hade 
handläggarna i föreliggande studie kunnat göra en fortsatt utredning och fått in mer information 
som kan påverka bedömningen. Det här kan tänkas påverka vårt resultat, men då vi främst är ute 
efter att jämföra bedömningen gällande etnicitet fungerar metoden ändå eftersom handläggarna 
utgår från samma fallbeskrivning där endast klientens etnicitet skiljer sig åt. 

Andersson m.fl. (2012)  skriver att en nackdel med deras studie var att det enbart var ett namn 
som signalerade var personen kommer ifrån, vilket kan innebära att det inte är personer från ett visst 
land som är diskriminerade utan det kan vara personer med just det namnet. För att i vår studie 
säkerställa att det inte enbart är namnet som påverkar bedömningen lade vi till ”född i Irak” i den 
enkäten med ett invandrarklingande namn.

 En annan begränsning utifrån syftet att undersöka om bedömningen skiljer sig åt beroende på 
klientens etnicitet är att det inte går att säkerställa att respondenterna läst hela fallbeskrivningen. 
Det kan tänkas att de inte uppmärksammade var ifrån klienten kommer, vilket självklart påverkar 
vårt resultat. Då fallbeskrivningen inleds med namnet samt ”född i Irak” hos invandrarklienten kan 
det dock tänkas att de uppfattade namnet. 

Resultat och analys

Resultat- och analysredovisningen inleds med en frekvenstabell över respondenternas 
sociodemografiska förhållanden och en kort beskrivning av dem. Utifrån frågeställningarna 
kommer därefter en bivariat analys för att undersöka vilken betydelse klientens etnicitet har i 
bedömningarna. En multivariatanalys redovisas för att utläsa vilka bakgrundsfaktorer som influerar 
bedömningen utifrån klientens etnicitet. I den multivariata analysen tar vi främst upp de variabler 
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som visar på samband. Slutligen sker en bivariat analys för att kontrollera om de sociodemografiska 
faktorerna har inverkan på resultatet, vilket innebär att klientens etnicitet inte tas med i resultatet 
och analysen under denna rubrik. Tabeller har tagits med de gånger det har varit nödvändigt för att 
förtydliga texten, samt där det funnits ett samband som är intresseväckande eller visat på en större 
variation. På grund av begränsat sidantal kan inte alla tabeller tas med. Alla redovisade siffror i 
tabellerna är i procent och resultatet är statistiskt signifikant då det är en totalundersökning. Efter att 
vi presenterat vårt resultat för en fråga kommer en analys där vi kopplar resultatet till tidigare 
forskningar och teorier. 

Sociodemografiska förhållanden
För att beskriva hur gruppen av respondenter ser ut redovisas de sociodemografiska förhållandena 
som återfinns. Genom frekvenstabeller presenteras hur fördelningen ser ut i gruppen mellan 
bakgrundsfaktorerna kön, ålder, högst avslutade utbildning, grundutbildning och 
arbetslivserfarenhet.

Tabell 1. Respondenternas sociodemografiska förhållanden
Sociodemografiska förhållanden
Kön Män Kvinnor

Andel 15 % 85 %

Ålder <30år 31-50år 51år>

Andel 23 % 59 % 18 %

Högst avslutade utb. Gymnasium 
el.motsvarande

Universitet/högs
kola <3år

Universitet/h
ögskola >3år

Andel 21 % 3 % 77 %
Grundutbildning Socionom Beteendevetare Annan/ingen

Andel 56 % 15 % 28 %

Arbetslivserfarenhet <1år 2-10år 11-20år 21-30år >31 år

Andel 28 % 46 %  18 %  3 %  5 %

Som tabell 1 visar är 15 procent män och 85 procent kvinnor av de 39 personer som deltog i 
studien. Då det är en betydligt högre andel kvinnor än män som deltagit har vi valt att borste från 
kön i resultat och analys eftersom det inte tillför någonting till utifrån vad vi valt att undersöka. Det 
är 23 procent av respondenterna som är upp till 30 år, 59 procent är mellan 31-50 år och 18 procent 
är äldre än 51 år. Av deltagarna har 77 procent universitets- eller högskoleutbildning som är 3 år 
eller längre som högst avslutade utbildning, 3 procent har högskoleutbildning eller motsvarande 
som är kortare än 3 år och 21 procent har gymnasium eller motsvarande. Den vanligaste 
grundutbildningen bland respondenterna är socionom då 56 procent har socionomutbildning, det 
finns även en del beteendevetare (15 %) i personalgruppen samt 28 procent med annan eller ingen 
grundutbildning. Av de som har annan utbildning finns det bland annat ekonomer samt personer 
med vidareutbildning från arbetet. Av tabell 1 framgår även att av deltagarna har 28 procent arbetat 
som försörjningsstödshandläggare mindre än ett års tid, 46 procent av deltagarna har arbetat 2-10 år, 
18 procent har arbetat 11-20 år, 3 procent har arbetat 21-30 år och 5 procent har arbetat längre än 
31år.

Stranz (2007) tar upp att den genomsnittliga försörjningsstödshandläggaren i hans studie är 
kvinna, strax under 50 år som har universitetsutbildning av vilka socionomutbildning är den mest 
förekommande. Liknande resultat framkommer i vår studie eftersom den genomsnittliga 
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försörjningsstödshandläggaren är kvinna, i åldern 41-50 år och har universitetsutbildning och då 
främst socionomutbildning. 

Klientens etnicitets betydelse för försörjningsstödsbedömningen  

Samråd 
Respondenterna fick frågan vem de i första hand skulle samråda med. Av de 39 deltagande 
försörjningsstödshandläggarna var det 38 som besvarade frågan, vilket motsvarar ett internt bortfall 
på 3 procent. Alternativen var kollega/kollegor, enhetschef, extern handledare, annan eller inte 
samråda alls. De som svarade annan skulle samråda med en arbetskonsulent. 

Tabell 2. Handläggarnas bedömning av vem de skulle vilja samråda med
Samråda med Ahmed Peter
Kollega/kollegor 78 % 50 %
Extern handledare   6 %   0 %
Annan   6 % 10 %
Inte samråda alls 11 % 40 %
Total 101 % 100 %

Som tabell 2 visar skulle majoriteten (78 %) av dem som hade en fallbeskrivning med ett 
invandrarklingande namn samråda med kollega eller kollegor i första hand. Hälften av dem som 
bedömde fallbeskrivningen med ett svenskklingande namn skulle samråda med kollega eller 
kollegor i första hand, medan 40 procent inte skulle samråda alls. Om vi enbart ser till om 
försörjningsstödshandläggaren skulle samråda eller inte visar resultatet att de som bedömt ansökan 
med ett invandrarklingande namn i högre grad (89 %) skulle samråda, jämfört med de som bedömt 
ansökan med svenskklingade namn (60 %).

 Eidebo m.fl. (2005) menar att socialarbetare har makt att påverka klienters liv och att det 
därmed är viktigt att vara medveten om fördomar och förutfattade meningar. Fördomar kan påverka 
bedömningar och beslut. Genom reflektion och öppna diskussioner på arbetsplatsen och i samråd 
med kollegor kan en medvetenhet uppstå som motverkar detta. Att en högre andel 
försörjningsstödshandläggare i föreliggande studie väljer att samråda med kollegor angående en 
person med invandrarklingande namn kan innebära, utifrån det Eidebo m.fl. (2005) beskriver om 
fördomar, att en medvetenhet skapas hos handläggarna som gör att beslutet och bedömningen inte 
påverkas av förutfattade meningar. Eidebo m.fl. (2005) skriver att det kan vara svårare att arbeta 
med klienter som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Det här kan vara anledningen till att fler 
handläggare i studien väljer att samråda angående en person med ett invandrarklingande namn, 
jämfört gällande en person som har ett svenskt klingande namn. Utifrån ett etniskt sensitivt socialt 
arbete menar Kamali (2002) att det är viktigt att attityder och förutfattade meningar ifrågasätts för 
att alla klienter ska kunna få adekvat hjälp. Att handläggare i hög grad samråder angående en klient 
med invandrarklingande namn kan innebära att attityder och föreställningar ifrågasätts, vilket leder 
till att klienten får den hjälp som denne har behov av. 

Teigen (2001) skriver att attribut tillskrivs till situationer och personer. Olika personer kan se 
olika attribut i samma situation. I vår studie kan det utifrån Teigens (2001) tes om attribut hända att 
handläggarna uppmärksammar olika attribut utifrån fallbeskrivningen som påverkar om de 
samråder eller inte. I fallbeskrivningen med Ahmed kan det vara fler attribut som tillskrivs utifrån 
hans etnicitet, vilket gör att fler väljer att samråda jämfört med ansökan från Peter. Att de samråder i 
högre grad angående Ahmed kan innebära att de olika attribut som handläggarna tillskrivit 
situationen och klienten kan uppmärksammas och diskuteras för att inte påverka beslutet i negativ 
bemärkelse. Däremot kan den lägre graden av samråd angående fallbeskrivning med en person som 
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har ett svenskklingande namn göra att attribut som inte är relevanta uppmärksammas av 
handläggarna och påverkar beslutet.  

Beslut
Försörjningsstödshandläggarna fick besluta om de skulle ge ”bifall på hela ansökan”, ”bifall enligt 
norm och avslag på hyreskostnaden”, ”bifall på hyreskostnaden och avslag på kostnad enligt norm” 
eller ”avslag på hela ansökan”. 

Tabell 3. Handläggarnas beslut 
Beslut Ahmed Peter
Bifall på hela ansökan 32 % 10 %
Avslag på hela ansökan 68 % 90 %
Total 101 % 100 %

Handläggarnas beslut blev antingen ”bifall på hela ansökan” eller ”avslag på hela ansökan”. 
Resultatet enligt tabell 3 visar att ansökan där klienten har ett invandrarklingande namn i högre grad 
(32 %) skulle beviljas, jämfört med en ansökan där klienten har ett svenskklingande namn (10 %). 

Personen med invandrarklingande namn beviljas i högre grad försörjningsstöd i rådande studie. 
Resultatet stämmer inte överens med tidigare studier (t.ex. Kamali, 2005; Eliassi, 2006) vars 
resultat visar att personer med annan etnisk bakgrund än svensk riskerar att bli diskriminerade inom 
socialtjänsten och inte få sina behov tillgodosedda. Arai m.fl. (2006) resultat visar att namnbyte från 
ett invandrarklingande namn till ett svenskklingande kan ge en positiv inverkan i livet. I vår studie 
kan inte det här fastställas då en person med invandrarklingande namn i högre grad beviljas 
försörjningsstöd, jämfört med en person som har svenskklingande namn. Eliassi (2006) menar att 
anställda inom socialtjänsten måste ta del av forskning som finns angående diskriminering, samt 
vilka individer som främst löper risk för att diskrimineras. Handläggare i föreliggande studie kan ha 
tagit del av forskning och skulle därmed vara medvetna om att klienter som har en annan etnisk 
bakgrund än svensk riskerar att diskrimineras. Det här kan vara anledningen till att en högre andel 
beviljar ansökan från en person med invandrarklingande namn, jämfört med ansökan från en person 
från Sverige..

Mørch och Rosenberg (2006) menar att scheman inom kognitiv teori fungerar som filter som 
påverkar hur människor förhåller sig till omvärlden och vilken information som uppmärksammas i 
en situation. Vidare har scheman en inverkan på hur människor uppfattar sig själva och andra. 
Beroende på vilka scheman handläggarna i föreliggande studie har kommer de att tolka situationen 
och personen i fallbeskrivningen på varierande sätt. I fallbeskrivningen med ett invandrarklingande 
namn har handläggarna uppmärksammat annan information jämfört med i fallbeskrivningen med ett 
svenskklingande namn. Det här gör att besluten blivit olika. 

Devore och Schlesinger (1999) tar upp ett perspektiv utifrån etnisk sensitivitet som innebär att 
socialarbetaren ska ha förståelse för hur klientens etnicitet påverkar honom eller henne i vardagen. 
Författarna menar bland annat att dubbelt så många klienter med annan etnisk bakgrund än personer 
från majoritetssamhället saknar arbete och att många har lägre utbildning. I föreliggande studie kan 
handläggarna ha en medvetenhet och förståelse för att klienter med en annan etnisk bakgrund än 
svensk kan ha svårare att få arbete, vilket kan vara anledningen till att personen med 
invandrarklingande namn i högre grad beviljas. Devore och Schlesinger (1999) tar upp som 
exempel en person från majoritetssamhället vars ansökan avslogs då försörjningsstödshandläggaren 
utifrån sina egna uppfattningar ansåg att personen borde ha lätt att få arbete. En anledning till att 
Peters ansökan avslås i högre grad än Ahmeds kan vara att det anses lättare för honom att bli 
självförsörjande. 
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Vid beviljande
Försörjningsstödshandläggarna som beviljade ansökan fick följdfrågan hur ofta de skulle ha 
uppföljning med personen i fallet, hur länge de uppskattar att personen kommer att vara berättigad 
till försörjningsstöd och när de beviljade pengarna beräknas skickas. Resultatet visar att det inte 
finns något samband mellan hur ofta handläggarna skulle ha uppföljning med personen i fallet och 
klientens etnicitet. De kommer därmed att ha uppföljning med dem ungefär lika ofta. Vidare visar 
resultatet att majoriteten av alla handläggare menar att det är omöjligt att uppskatta hur länge en 
klient kommer att vara beroende av försörjningsstöd, oavsett klientens etnicitet.  

Tabell 4. Handläggarnas uppskattning av när pengarna kommer att skickas
När pengarna skickas Ahmed Peter
1-5 arbetsdagar 17 % 100 %
6 arbetsdagar eller fler 83 %     0 %
Total 100 % 100 %

Försörjningsstödshandläggarna fick uppskatta hur lång tid det kommer att ta innan de beviljade 
pengarna skickas till klienten. Som tabell 4 visar skulle majoriteten (83 %) som besvarade 
fallbeskrivning med ett invandrarklingande namn skicka pengarna efter 6 eller fler arbetsdagar 
medan samtliga som bedömde fallbeskrivning med svenskklingande namn skulle skicka pengarna 
inom 1-5 dagar. Det här innebär att personen med ett invandrarklingande namn kommer att få vänta 
längre innan pengarna skickas, jämfört med personen med ett svenskklingande namn.

Hydén m.fl. (1995) anser att det är oacceptabelt att det finns variationer i bedömningar då 
personer med liknande behov ska få liknande stöd. Att handläggarna väljer att ha uppföljning med 
båda klienterna lika ofta följer grundprincipen att personer med samma behov är berättigade till 
samma hjälp. Det är däremot inte utifrån Hydéns (1995) tes acceptabelt att personen med 
invandrarklingande namn får vänta längre på sina pengar jämfört med personen som har 
svenskklingande namn, då de har samma behov av att få pengarna tillhanda. Kamali (2002) påpekar 
att i ett etniskt sensitivt socialt arbete ska inte klientens etnicitet ha en påverkan. Att personen med 
invandrarklingande namn har en längre väntetid innan pengarna skickas kan inte anses vara 
överensstämmande med vad Kamali (2002) beskriver som ett etniskt sensitivt socialt arbete. 

Vid avslag 
Försörjningsstödshandläggarna fick uppge vilken den främsta anledningen var till att de valde att 
avslå ansökan. Det fanns 7 olika svarsalternativ och av dessa var det tre som angavs som främsta 
anledningen.

Tabell 5. Främsta anledningen till att handläggarna avslog ansökan
Anledning till avslag Ahmed Peter
Han har inte planerat sin ekonomi när han var utomlands  39 %  56 %
Han har inte utifrån sin förmåga gjort vad han kan för att 
bidra till sin egen försörjning   39 %   17 %

Annan   23 %   28 %
Total 101 % 101 %

Av tabell 5 framgår att försörjningsstödshandläggarna i högre grad (56 %) ansåg att personen med 
ett svenskklingande namn ”inte har planerat sin ekonomi när han var utomlands”. Handläggarna 
anser att personen med ett invandrarklingande namn i högre grad (39 %) ”inte gjort vad han kan 
utifrån sin egen förmåga för att bidra till sin egen försörjning” samt att han ”inte planerat sin 
ekonomi”. Den främsta anledning till avslag som uppgavs vid svarsalternativet ”annan” var att 
personen med svenskklingande namn inte har vistats i kommunen i 30 dagar. Det här krävs för att 
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kunna bevilja ansökan. Ingen uttryckte denna anledning vid ansökan som kom från personen med 
ett invandrarklingande namn, de ansåg istället att han är försenad till försörjning.

Magnussson m.fl. (2005) skriver att socialarbetare främst har fokus på de brister som invandrare 
uppvisar, vilket innebär att tillgångar inte tas tillvara. Det här kan ses i föreliggande studie då 
handläggarna i högre grad anser att personen med invandrarklingade namn inte gjort vad han kan 
för att bidra till sin egen försörjning. Ahmed beskrivs i fallbeskrivningen söka arbete aktivt, vilket 
kan ses som en resurs som inte uppmärksammas av handläggarna. Istället fokuseras det på att han 
inte har arbete. Stranz (2007) studie visar att avslagsbesluten främst har skäl som är moraliserande 
och har en attityd som ger signaler om att personen ska försörja sig själv. Ansökan från en person 
med svenskklingande namn i föreliggande studie avslogs främst på grund av att personen inte 
planerat sin ekonomi. Det här kan ses som moraliserande skäl och att han borde ha kunnat försörja 
sig själv på ett mer adekvat sätt. 

Att personen med svenskklingande namn inte varit i kommunen i 30 dagar uppgavs som främsta 
anledningen när handläggarna angav alternativet ”annan”, vilket aldrig angavs för personen som har 
invandrarklingande namn. En riktlinje som finns vid arbetsplatsen i föreliggande studie är därmed 
att personer som söker försörjningsstöd ska befinna sig i kommunen under minst 30 dagar innan 
han eller hon kan erhålla försörjningsstöd. När en person med svenskklingande namn ansöker om 
försörjningsstöd följs denna regel i högre grad jämfört med om personen har ett invandrarklingande 
namn. För att ha ett etniskt sensitivt socialt arbete är det viktigt enligt Devore och Schlesinger 
(1999) att socialarbetarna är medvetna om hur klienten, med annan etnisk bakgrund än 
majoritetssamhällets befolkning, påverkas av strukturella faktorer såsom lagar och riktlinjer. En 
studie av community care (2007) visar att en tredjedel av socialarbetare bryter mot regler för att 
hjälpa klienten på bästa sätt. I föreliggande studie är det en lägre andel handläggare som följer 
riktlinjerna när en person har invandrarklingande namn, då de inte kräver att han ska ha vistats i 
kommunen i 30 dagar. Det här kan innebära att de har ett etniskt sensitivt socialt arbete utifrån 
Devore och Schlesingers (1999) syn på hur etniskt sensitivt socialt arbete ska bedrivas. 
Handläggarna i föreliggande studie kan anse att en riktlinje som försvårar resor för 
försörjningsstödstagare kan ha en större påverkan på en klient från ett annat land. Föreställningar 
kan finnas angående att personen med ett invandrarklingande namn hälsat på familj, medan 
personen med svenskklingande namn varit på semester. Det här kan även vara anledningen till att 
inte fler uppmärksammar riktlinjen för klienten med invandrarbakgrund. 

Krav
Försörjningsstödshandläggarna fick uppge vilket krav som fortsättningsvis skulle vara viktigast att 
ställa på personen i fallbeskrivningen.

Tabell 6. Krav handläggarna ansåg viktigast att ställa på personen
Viktigaste kravet Ahmed Peter
Att han är villig att delta i kompetenshöjande verksamhet   6 % 27 %
Att han står till arbetsmarknadens förfogande  33 %  47 %
Att han fortsättningsvis söker arbete aktivt  44 %  20 %
Att han vistas i kommunen   11 %    7 %
Att han inte reser     6 %    0 %
Total  100 % 101 %

Av tabell 6 framgår att det krav som försörjningsstödshandläggarna ansåg viktigast att ställa på 
personen med ett invandrarklingande namn är ”att han fortsättningsvis söker arbete aktivt” (44 %). 
Det krav som ansågs viktigast att ställa på personen med ett svenskklingande namn är ”att han står 
till arbetsmarknadens förfogande” (47 %).
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Arai m.fl. (2006) hävdar att invandrare är diskriminerade på arbetsmarknaden i Sverige då 
arbetsgivare hellre anställer personer födda i Sverige. Även fler studier (se McGinity & Lunn, 2011; 
Kamali, 2005; Krings och Olivares, 2007) från Sverige och andra länder visar att personer i 
minoritetsgrupper är diskriminerade på arbetsmarknaden. Utifrån etnisk sensitivitet påpekar Devore 
och Schelsinger (1999) att det är viktigt att ha en medvetenhet om hur klienten blir påverkad av sin 
etnicitet i vardagen samt att uppmuntra människor till att bli självförsörjande. 
Försörjningsstödshandläggarna i föreliggande studie verkar ha en etnisk sensitivitet eftersom de 
anser att det är viktigt för personen med invandrarklingande namn att söka arbete aktivt. Det här 
kan bero på att de är medvetna om den diskriminering som sker på arbetsmarknaden och att det kan 
vara svårare för Ahmed att få arbete jämfört med Peter. Att ställa kravet på Ahmed att han ska vara 
aktiv kan ses som en uppmaning som främjar en framtida självförsörjning.

Kamali (2005) redovisar att invandrare upplever att de ”arbeten” de kan få är praktikplatser och 
vikariat, vilka gör livet tungt då det saknas en kontinuitet i vardagen. Praktikplatser och vikariat kan 
ses som kompetenshöjande verksamheter. Att personen med svenskklingande namn i högre grad 
hänvisas till kompetenshöjande verksamhet är intresseväckande då det i tidigare studier såsom 
Kamali (2005) främst lyfts fram att invandrare hänvisas till kompetenshöjande verksamhet.

Säkerhet i bedömning 
Försörjningsstödshandläggarna fick efter att ha bedömt fallbeskrivning uppge hur säkra de kände 
sig i sin bedömning. De fick beskriva på en skala 1-5 sin säkerhet, där 1 är ”Väldigt osäker” och 5 
”Väldigt säker”.

Tabell 7. Hur säkra handläggarna känner sig i sin bedömning 
Säkerhet I bedömning Ahmed Peter
1 Väldigt osäker   0 % 10 %
2 Osäker   0 %   0 %
3 Varken eller  21 %   0 %
4 Säker  26 %  35 %
5 Väldigt säker   53 %   55 %
Total 100 % 100 %

 Av tabell 7 framgår att majoriteten (53 %) besvarade att de var väldigt säkra på ansökan från en 
person med ett invandrarklingande namn, detsamma gäller på ansökan från en person med ett 
svenskklingande namn där 55 procent kände sig väldigt säkra. Av de som bedömde ansökan med ett 
svenskklingande namn är 10 procent väldigt osäkra, medan ingen är väldigt osäker på ansökan från 
en person med invandrarklingande namn. Kvist (2005) kommer i sin studie fram till att 35 procent 
av socialarbetarna känner sig osäkra i sin bedömning när klienten har en annan etnisk bakgrund än 
svensk. Kamali (2002) menar att det sociala arbetet oftast har sin utgångspunkt från 
majoritetssamhällets strukturer. Klienter med en annan etniskt bakgrund riskerar på grund utav detta 
att uppfattas som svårare att hanteras. Det här framkommer inte i föreliggande studie då majoriteten 
av de som har en ansökan med invandrarklingande namn känner sig väldigt säkra i sin bedömning. 

Frågor vid nybesöket 
Det fanns en öppen fråga där handläggarna kortfattat skulle beskriva vad de skulle vilja ställa för 
frågor till personen i fallet vid ett nybesök. Det finns både likheter och en del skillnader i svaren 
beroende på klientens etnicitet. De likheter som går att utläsa av resultatet är att de flesta 
handläggare frågar om planering framöver; till exempel hur klienterna tänkt bli självförsörjande. 
Andra vanliga frågor som ställdes till båda klienterna är vilka arbeten de har sökt, arbetsförmåga, 
vilken utbildning och arbetslivserfarenhet de har, varför de åkte utomlands, hur de försörjt sig under 
resan samt hur de planerat försörja sig vid hemkomsten till Sverige. Frågor som enbart återfinns till 
personen med ett invandrarklingande namn är varför han kom tillbaka till Sverige, om 
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medborgarskap, anledningar till att han blev uppsagd samt hur hans familjeförhållande ser ut och 
var hans föräldrar befinner sig. En fråga som endast ställts till personen med ett svenskklingande 
namn är vad han är beredd att göra för att bli självförsörjande, men generellt sätt får personen med 
ett invandrarklingande namn alla de frågor som personen med ett svenskklingande namn får.

Nordberg (2000) skriver att socialarbetaren utifrån etnisk sensitivitet ska se till klientens 
individuella livshistoria och inte utgå från stereotyper, föreställningar och kulturella skillnader. 
Klienten är den som har bäst kunskap om sig själv och den kunskapen kan inte socialarbetaren få 
genom att vara påläst, utan behöver samtala med klienten. I samtal i föreliggande studie skulle 
socialarbetarna ställa en del frågor som innebär att de får en kunskap och möjlighet att se till 
klientens individuella livshistoria, utan att etniciteten påverkar vilka frågor som ställs. Däremot får 
personen med invandrarklingande namn en del frågor som inte personen med svenskklingande 
namn får, vilket gör att etnicitet till viss del har betydelse. Det finns stereotypa bilder av och 
förutfattade meningar om klienter som har en annan etnisk bakgrund än svensk (Kamali, 1997; 
Kamali 2002; Ålund, 2002). Det här kan vara anledningen till att personen med invandrarklingande 
namn får frågan varför han kom tillbaks till Sverige.

Enligt Kamali (2002) är det viktigt att socialarbetaren undviker stereotyper, men av respekt 
försöker använda sig av det positiva att klienten har en annan etnisk bakgrund. Devore och 
Schlesinger (1999) menar att det är viktigt att fråga klienten om hur etniciteten, ursprungsland 
påverkar honom eller henne i vardagen. Det här menar författarna är ett tecken på att visa klienten 
respekt. Att socialarbetarna i föreliggande studie frågar klienten med invandrarklingande namn 
andra frågor kring familj och ursprungsland kan vara ett tecken på att de visar honom respekt och 
inte beror på eventuella förutfattade meningar. Handläggarnas frågor behöver inte enbart baseras på 
föreställningar och stereotyper som uppkommer för att det är ett invandrarklingande namn utan kan 
även ha ett syfte som är att ta fram de positiva i att klienten har en annan etnicitet.

Sociodemografiska faktorers betydelse för bedömningen av försörjningsstöd 
utifrån klientens etnicitet

Samråda
Resultatet visar att av handläggare i medelåldern skulle en majoritet (53 %) samråda med 
”kollega/kollegor” gällande personen med invandrarklingande namn, medan de flesta (86 %) inte 
skulle samråda alls när personen i fallet har ett svenskklingande namn. Palm (1994) lyfter fram att 
människor har scheman i vilka ny information filtreras. Den information som överensstämmer med 
tidigare scheman och levnadsregler läggs störst vikt vid. Utifrån vad Palm (1994) redovisar om 
scheman kan det tänkas att handläggare i medelåldern har scheman sen tidigare som filtrerar ut en 
viss information från fallbeskrivningen. Det leder till att handläggarna tolkar fallbeskrivningen med 
invandrarklingande namn som svårare och de väljer därmed att samråda. 

Av handläggarna som har arbetat 1 år eller mindre skulle samtliga samråda med 
”kollega/kollegor” när klienten har ett invandrarklingande namn jämfört när de har personen med 
svenskklingande namn som klient då hälften skulle samråda. Palm (1994) skriver att scheman 
förändras och utvecklas under hela livet. Det finns enkla scheman som aktiveras när en person utför 
sysslor som han eller hon gjort många gånger tidigare. Det här kan göra att personer som arbetat en 
kortare tid inte har utvecklat enkla scheman för arbetet med invandrarklienter och därmed väljer att 
samråda. Palm (1994) skriver att outvecklade scheman kan innebära en svårighet i att hitta en 
balans mellan självständighet och samarbete. Det kan vara svårare för personer som arbetat en 
kortare tid att avgöra om de ska samråda eller inte, vilket gör att fler väljer att samråda. 

Av personer som har en universitetsutbildning som är 3 år eller längre skulle 88 procent samråda 
gällande personen med ett invandrarklingande namn, medan 54 procent skulle samråda angående 
personen med ett svenskklingande namn. Enligt Örebro universitet (2012) ska alla studenter som 
läser på grundnivå lära sig att samråda med andra människor. Det här kan vara anledningen till att 
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personer som har universitetsutbildning som är 3 år eller längre väljer att samråda. Eidebo m.fl. 
(2005) menar att det kan vara svårare att arbeta med klienter som har en annan etnisk bakgrund än 
svensk. Kvist (2005) drar slutsatsen att många socialarbetare anser att de har otillräcklig kunskap 
för att arbeta med personer från andra länder än Sverige. Det här kan motivera att fler väljer att 
samråda när de får en fallbeskrivning med ett invandrarklingande namn jämfört med ett 
svenskklingande namn. 

Beslut
Utifrån de sociodemografiska faktorerna har det undersökts om de har en betydelse för vilket beslut 
som fattas utifrån klientens etnicitet. Det visar sig att alla har betydelse och det är därför alla lyfts 
fram i resultatet på denna fråga. 

Tabell 8. Handläggarnas beslut, utifrån ålderskategorier 
Beslut - Ålder Bifall på hela ansökan Avslag på hela ansökan

Ahmed Peter Ahmed Peter 
Yngre 38 % 0 % 63 % 100 %

Medelålder 13 % 13 % 88 %   87 %

Äldre 67 % 0 % 33 % 100 %
Som tabell 8 visar skulle försörjningsstödshandläggare som är i ålderskategorin yngre i högre grad 
(38 %) bevilja hela ansökan från personen med invandrarklingande namn, jämfört med ansökan från 
personen med svenskklingande namn som ingen skulle bevilja. Personer i medelåldern skulle i lika 
hög grad bevilja hela ansökan från personen med invandrarklingande namn (13 %) jämför med 
ansökan från personen med svenskklingande namn (13 %). Av personer i kategorin äldre skulle 67 
procent bevilja hela Ahmeds ansökan och ingen skulle bevilja Peters ansökan. En högre andel (29 
%) av de som har universitetsutbildning på tre år eller längre skulle bevilja ansökan från personen 
med invandrarklingande namn jämfört ansökan från personen med svenskklingande namn (15 %)

 Montgomery (1992) skriver att beslut utifrån kognitiv teori påverkas av olika bakgrundsfaktorer. 
Bakgrundsfaktorer i föreliggande studie är bland annat ålder och utbildning som kan ha haft en 
påverkan på vilket beslut som fattas. Resultatet visar att de yngre och äldre handläggarna i högre 
grad beviljar ansökan från en person med invandrarklingande namn jämfört med en person med 
svenskklingande namn. Handläggare i medelåldern gör däremot en mer jämn bedömning då 
klienterna oavsett etnicitet beviljas i lika hög grad. Stranz (2007) har i sin studie kommit fram till att 
handläggares ålder har en varierande påverkan på vilket beslut som fattas då äldre personer ibland 
är mer generösa och ibland mindre generösa. Detsamma kan tänkas förekomma i föreliggande 
studie då det är äldre och yngre personer som i högre grad beviljar, oavsett vilken etnicitet klienten 
har medan personer i medelåldern främst avslår. Devore och Schlesinger (1999) skriver att 
handläggare utifrån etnisk sensitivitet ska se var klienten befinner sig i nuläget och vilken betydelse 
klientens livslopp har. Det kan tänkas att de personer som i högre andel beviljar ansökan från 
klienten med invandrarklingande namn uppmärksammar andra delar i fallbeskrivningen, vilket gör 
att de ser en klient som befinner sig i en utsatt situation och därmed beviljar. 

Tabell 9. Handläggarnas beslut, utifrån grundutbildning
Beslut - Grundutbildning Bifall på hela ansökan Avslag på hela ansökan

Ahmed Peter Ahmed Peter
Socionom 39 % 22 % 62 %   78 %

Annan/ingen 33 %   0 % 67 %  100 %
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Socionomer skulle, som tabell 9 visar, i högre grad (39 %) bevilja hela ansökan från personen med 
invandrarklingande namn, jämfört med ansökan från personen med svenskklingande namn (22 %). 
Samtliga försörjningsstödshandläggare som är beteendevetare skulle avslå, oavsett vilken etnicitet 
klienten har. Tabell 9 visar vidare att handläggare med annan eller ingen grundutbildning i högre 
grad skulle bevilja ansökan från personen med invandrarklingande namn (33 %) jämfört med 
ansökan från personen med svenskklingande namn som ingen skulle bevilja.

Enligt Kvist (2005) kan det finnas ett behov av utbildning inom mångkulturellt socialt arbete då 
socialarbetare inte har tillräckliga kunskaper för att möta invandrare. Eliassi (2006) skriver att 
beslut påverkas av tillskrivna egenskaper utifrån etnicitet. Relaterat till det Kvist (2005) och Eliassi 
(2006) skriver, kan utbildning göra att handläggare utvecklar en kompetens att arbeta inom 
mångkulturellt socialt arbete och därmed inte tillskriver attribut utifrån etnicitet som inte är 
relevanta. Handläggarna i föreliggande studie som har annan eller ingen utbildning kan i högre grad 
tillskriva egenskaper utifrån etnicitet, jämfört med de som har socionomutbildning. Det här kan vara 
en orsak till att det finns variationer i bedömningen om försörjningsstödet beviljas eller avslås, men 
att de som har universitetsutbildning ändå gör en mer jämn bedömning, jämfört med de som inte har 
utbildning.

Tabell 10. Handläggarnas beslut, om de arbetat med försörjningsstöd kortare än 1 år
Beslut – Erfarenhet under 1 år Ahmed Peter
Bifall på hela ansökan
Avslag på hela ansökan

44 %
56 %

100 %
    0 %

Total 100 % 100 %
Som tabell 10 visar skulle samtliga personer som har arbetat i ett år eller mindre bevilja hela 
ansökan från personen med svenskklingande namn, jämfört med ansökan från person med 
invandrarklingande namn där 44 procent skulle bevilja. Av de som arbetat över 30 år skulle alla 
bevilja hela Ahmeds ansökan, medan ingen skulle bevilja Peters.

Stranz (2007) har i sin studie kommit fram till att de som arbetat längre har en lägre grad av 
generositet. Att arbetslivserfarenhet påverkar beslutet kan även ses i föreliggande studie då det 
framkommer skillnader utefter hur länge handläggaren har arbetat. Att äldre personer är mindre 
generösa kan dock inte ses, däremot kan det tolkas som att yngre personer är mer generösa. Kvist 
(2005) menar att det finns små förutsättningar för klienter med annan etnisk bakgrund än svensk att 
få det stöd de har behov av. I föreliggande studie överenskommer det här med resultatet för 
handläggare som arbetat kortare än 1 år med försörjningsstöd, eftersom en person med 
invandrarklingande namn i lägre grad beviljas jämfört med en person med svenskklingande namn. 
För äldre personer kan det däremot tolkas som att det är svårare för en klient med svenskklingande 
namn att få det stöd han eller hon har behov av då alla handläggare skulle avslå. Montgomery 
(1992) skriver att konsekvenserna värderas vid ett beslut. Individer bedömer konsekvenser olika 
utifrån uppfattningar och förförståelse, vilket gör att beslut kan variera i samma situation. I 
föreliggande studie visar resultatet att beroende på hur länge en handläggare har arbetat fattas olika 
beslut. Anledning till variationen kan vara att arbetslivserfarenhet påverkar handläggarnas 
uppfattningar och förförståelse om klienter och deras etnicitet, vilket gör att konsekvenserna av ett 
avslag eller beviljande värderas olika. 

Vid beviljande
Handläggare som beviljade fick besvara hur ofta de skulle ha uppföljning, hur länge de uppskattar 
att klienten kommer att vara beroende av försörjningsstöd samt när pengarna kommer att skickas. 
Den faktorn som visar sig ha en betydelse vid beviljande är grundutbildning. 
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Tabell 11. Hur ofta handläggare med socionomutbildning skulle ha uppföljning med klienten
Uppföljning - Socionomutbildning Ahmed Peter
1 gång/månaden
1 gång/varannan månad
1 gång/var tredje månad

 80 %
   0 %
  20 %

50 %
50 %
 0 %

Total   100 % 100 %
Tabell 11 visar en multivariatanalys av hur ofta uppföljningen skulle ske beroende på klientens 
etnicitet utifrån grundutbildning. Av socionomerna skulle 80 procent ha uppföljning med personen 
med invandrarklingande namn en gång i månaden. Däremot är det 50 procent som skulle ha det 
med personen med ett svenskklingande namn. Magnusson m.fl. (2005) argumenterar för att det 
särskilt är av vikt att ha uppföljning när klienten är invandrare för att stödja klienten att bli 
självförsörjande. Socionomer ska enligt Örebro universitets (2012) utbildningsplan ha kunskap 
kring aktuella forskningar. Det här kan vara anledningen till att socionomer i föreliggande studie 
skulle ha uppföljning med klienten som har invandrarklingande namn oftare. De är medvetna om att 
det kan vara svårare för invandrare att bli självförsörjande och få arbete eftersom forskning 
(McGinity & Lunn, 2011; Kamali, 2005; Krings och Olivares, 2007) visar detta. Därmed 
uppmärksammar de att Ahmed är i behov av mer stöd och behöver uppföljning oftare. 
   
Tabell 12. När handläggare med socionomutbildning uppskattar att pengarna kommer skickas 
När pengarna skickas – Socionom Ahmed Peter
1-5 arbetsdagar
6 arbetsdagar eller fler 

  20 %
  80 %

100 %
    0 %

Total 100 % 100 %
Försörjningsstödhandläggarna som skulle bevilja fick uppskatta hur lång tid de trodde de skulle ta 
innan de skickade pengarna till klienten. Av tabell 12 framgår att samtliga handläggare med 
socionomutbildning skickar pengarna till personen med svenskklingande namn inom 1-5 dagar. 
Personen med invandrarklingande namn skulle i högre grad (80 %) få sina pengar efter 6 
arbetsdagar eller fler. Då ingen handläggare med beteendevetareutbildning skulle bevilja 
försörjningsstöd gäller resultatet även för dem som har universitetsutbildning som är 3 år eller 
längre. Resultatet i föreliggande studie visar att två klienter som har samma behov av stöd, där den 
enda skillnaden etnicitet, får stödet vid olika tillfällen och att klienten med invandrarbakgrund får 
vänta längre. Utifrån Hydéns (2005) tes är detta oacceptabelt då människor som har samma behov 
ska få samma stöd från försörjningsstödshandläggare.

Vid avslag
De försörjningsstödshandläggare som valde att avslå ansökan fick ange vilken anledning som var 
den främsta till avslagsbeslutet. De faktorer som visar sig ha en betydelse för vilken 
avslagsmotivering som handläggarna väljer är ålder, grundutbildning och arbetslivserfarenhet. 
Under denna fråga presenteras först resultat för alla bakgrundsfaktorer, sedan kommer en 
sammanslagen analys. 

Tabell 13. Främsta anledningen till att handläggarna avslog ansökan är utifrån deras ålder
Anledning till 
avslag

Han har inte planerat sin 
ekonomi när han var utomlands

Han har inte utifrån sin förmåga gjort 
vad han kan för att bidra till sin egen 
försörjning

Ahmed Peter Ahmed Peter
Yngre  60 %  0 %  40 % 100 %
Äldre    0 % 75 % 100 %  25 %

Som tabell 13 visar påverkar handläggarnas ålder av vilken anledning de avslår. Till exempel anser 
de yngre handläggarna i högre grad (60 %) att personen med invandrarklingande namn ”inte har 
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planerat sin ekonomi när han var utomlands” och att personen med svenskklingande namn ”inte 
gjort vad han kan för att bidra till sin egen försörjning” (100 %). Handläggare i kategorin äldre 
anser däremot att Peter ”inte planerat sin ekonomi” och att Ahmed ”inte gjort vad han kan”. Den 
främsta anledningen som socionomer angav till avslag gällande Ahmed är att han ”inte har planerat 
sin ekonomi när han var utomlands” (50 %). Främsta anledningen gällande Peter var däremot att 
han ”inte har gjort vad han kan för att bidra till sin försörjning” (43 %).

Tabell 14. Främsta anledningen till avslag som handläggare som arbetat 11-20 år angett
Anledning till avslag – Erfarenhet 11-20 år Ahmed Peter
Han har inte planerat sin ekonom när han var utomlands     0 % 67 %
Han har inte utifrån sin förmåga gjort vad han kan för att 
bidra till sin egen försörjning 100 %   0 %

Annan    0 % 33 %
Total 100 % 100 %

Av tabell 14 framgår att personer som arbetat i 11-20 år i högre grad (67 %) anser att personen med 
svenskklingande namn ”inte har planerat sin ekonomi när han var utomlands”. Handläggarna anser 
att personen med invandrarklingande namn i högre grad (100 %) ”inte har gjort vad han kan för att 
bidra till sin egen försörjning”.

Helleday och Berg Wikander (2007) poängterar att människor utifrån kognitiv teori kan motivera 
sina handlingar och val. För att fatta ett beslut övervägs olika alternativ som ställs mot varandra och 
jämförs. Det här innebär att handläggarna i vår studie som har avslagit först har övervägt vilket 
beslut de ska fatta och därefter motiverat avslaget utifrån den anledning som anses mest relevant 
utifrån deras jämförelse. Montgomery (1992) menar att bakgrundsfaktorer påverkar hur en 
socialarbetare handlägger ett ärende. I föreliggande studie framkommer att ålder, grundutbildning 
och arbetslivserfarenhet påverkar främsta anledningen till avslag. Bakgrundsfaktorerna kan ha 
påverkat beslutet, till exempel kan arbetslivserfarenhet göra att handläggarna uppfattar 
fallbeskrivningen på olika sätt och därmed anger olika alternativ till avslag. Teigen (2001) skriver 
att en människa uppfattar olika attribut i en situation och de får därmed varierande värden. 
Handläggarna som har fått en fallbeskrivning med ett invandrarklingande namn eller ett 
svenskklingande namn har gett klienterna olika attribut och uppfattat olika värden i 
fallbeskrivningen, vilket gör att anledningen till avslag varierar. 

Krav
Ålder och högst avslutade utbildning är de sociodemografiska faktorerna som har betydelse för 
vilket det främsta kravet som ställs är. Även här är utgångspunkten variationer som uppstår utifrån 
klientens etnicitet.

Tabell 15. Krav som personer i ålderskategorin äldre anser är det viktigaste att ställa
Viktigaste kravet – Äldre Ahmed Peter
Att han står till arbetsmarknadens förfogande   0 % 100 %
Att han fortsättningsvis söker arbete aktivt 67 %     0 %

Att han vistas i kommunen 33 %     0 %

Total 100 % 100 %
Handläggarna i kategorin äldre anser i högre grad, som tabell 15 visar, att det är viktigare för 
personen med invandrarklingande namn att ”söka arbete aktivt framöver” då 67 procent valt det 
alternativet, medan samtliga menar att det är viktigast för Peter att han ”står till arbetsmarknadens 
förfogande”. Tidigare studier (t.ex. Gustavsson, 2011) menar att det är svårare för invandrare att få 
arbete. På grund av de svårigheter en invandrare har på arbetsmarknaden i form av diskriminering 
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kan det krävas en större ansträngning, vilket kan göra att handläggare i föreliggande studie anser att 
Ahmed måste söka arbete aktivt. Gutiérrez (ref av Kim, 2010) menar att utveckling av en etnisk 
sensitivitet är en pågående process som kräver tid. Det här kan vara anledningen till att äldre 
personer i föreliggande studie i högre grad ser till de svårigheter en person med en annan etnicitet 
än svensk kan ha på arbetsmarknaden. Devore och Schlesinger (1999) menar att det kan finnas 
föreställningar hos socialarbetare att det är lättare för en person som kommer från 
majoritetsgruppen att få arbete. För en person som kommer från Sverige kan det finnas 
föreställningar hos de äldre socialarbetarna i föreliggande studie om att det är lättare för honom att 
få arbete och det räcker därmed att vara inskriven på arbetsförmedlingen. 

Tabell 16. Krav som personer med gymnasieutbildning eller motsvarande anser är det viktigaste att 
ställa

Viktigaste kravet - Gymnasium eller motsvarande Ahmed Peter
Att han är villig att delta i kompetenshöjande verksamhet     0 % 17 %
Att han står till arbetsmarknadens förfogande     0 % 83 %
Att han vistas i kommunen 100 %   0 %
Total 100 % 100 %

Som framgår av tabell 16 anser handläggare som har gymnasieutbildning eller motsvarande att det 
viktigaste kravet att ställa på personen med ett invandrarklingande namn är att han ”vistas i 
kommunen” medan handläggare med motsvarande utbildnings nivå har för personen med 
svenskklingande namn uttryckt i 83 procent att ”han står till arbetsmarknadens förfogande”. Det 
intresseväckande i detta resultat är att samtliga handläggare med gymnasieutbildning eller 
motsvarande anser att det viktigaste kravet att ställa på personen med ett invandrarklingande namn 
är att han vistas i kommunen. Eliassi (2006) skriver att det finns föreställningar om invandrare som 
påverkar arbetet och besluten inom socialtjänsten. Det kan tänkas att handläggare med 
gymnasieutbildning har fler föreställningar om att det är en större sannolikhet att personen med 
invandrarklingande namn kommer att resa ut ur kommunen. De kan tro att personen med 
svenskklingande namn kommer att stanna i kommunen, utan att han behöver ha det kravet på sig. 
Därmed ställs kravet att Peter behöver ”stå till arbetsmarknaden förfogande”. Vidare menar Kamali 
(2002) att i ett etniskt sensitivt arbete har socialarbetarnas attityder stor betydelse och det är viktigt 
att arbeta med dem då de kan påverka arbetet. Handläggarna med gymnasieutbildning eller 
motsvarande kan utifrån vilket krav det ställt på klienten ha olika attityder beroende på klientens 
etnicitet. Om det är attityden som påverkar vilket krav de ställt kan de inte utifrån Kamalis (2002) 
syn på etniskt sensitivt arbetet anses utföra ett bra arbete.

 Montgomery (1992) menar att den information som uppmärksammas i en situation har en 
avgörande betydelse för bedömningen. Det kan tänkas att handläggare med gymnasieutbildning 
uppfattar olika information i fallbeskrivningarna beroende på klientens etnicitet. I fallbeskrivningen 
med en person som har ett invandrarklingande namn uppmärksammas främst resan, vilket gör att 
det viktigaste kravet är att han stannar i kommunen. I Peters situation väljer handläggarna istället att 
se framåt och att han måste stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Säkerhet i bedömning
Ingen av de observerade bakgrundsfaktorerna påverkar hur säkra handläggarna känner sig i sin 
bedömning utifrån klientens etnicitet.

Faktorer som påverkar försörjningsstödsbedömningen

Samråda
De faktorer som påverkar vem en handläggare skulle samråda med oberoende av klientens etnicitet 
är ålder då till exempel yngre personer i högre grad samråder med ”kollega/kollegor”. Det finns 
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även samband mellan grundutbildning och vem en handläggare skulle samråda med då socionomer 
i högre grad skulle samråda med ”kollega/kollegor”. Handläggarens arbetslivserfarenhet påverkar 
även vem denne väljer att samråda med då handläggare som har arbetat i 1 år eller mindre i högre 
grad skulle samråda med ”kollega/kollegor”. De faktorer som påverkar om en handläggare skulle 
samråda eller inte är ålder då yngre personer i högre grad samråder, även grundutbildning påverkar 
då beteendevetare i lägre grad skulle samråda.

Resultatet i föreliggande studie visar att de faktorer som påverkar om en handläggare samråder 
är ålder, grundutbildning och arbetslivserfarenhet. Utifrån kognitiv teori utvecklas scheman under 
hela livet enligt Palm (1994). De här schemana påverkar vilken information en person 
uppmärksammar och hur informationen tolkas. Det kan tänkas att de yngre handläggarna i 
föreliggande studie tolkar fallbeskrivningen som svår, då fler väljer att samråda. I utbildningsplanen 
för socionomprogrammet (Örebro universitet, 2012) står det att studenterna ska utveckla en 
förmåga i att samarbeta, detta kan tänkas vara anledningen till socionomer samråder i högre grad. 
Montgomery (1992) skriver att känslor påverkar beslut. Att handläggare som arbetat kortare än 1 
års tid i högre grad beslutar att samråda än de som arbetat längre kan bero på att de har en känsla av 
osäkerhet. 

Beslut
Av de som har gymnasium eller motsvarande utbildning som högst avslutade har samtliga avslagit 
ansökan, medan 77 procent av de med universitetsutbildning som är längre än 3 år har avslagit. Det 
här liknar resultatet i Stranz (2007) studie då han kommit fram till att högre utbildningsnivå leder 
till en högre grad av generositet.

Tabell 17. Beslut utifrån vilken grundutbildning handläggarna har

Beslut- Grundutbildning Socionom Beteendevetare Annan/ingen
Bifall på hela ansökan 32 %    0 %  9 %
Avslag på hela ansökan 68 % 100 % 91 %

 Total 100 % 100 % 100 %
Som tabell 17 visar avslår samtliga beteendevetare hela ansökan, medan 32 procent av 
socionomerna beviljar ansökan samt nio procent av de som har någon annan eller ingen utbildning 
beviljar. I utbildningsplanen för socionomprogrammet står det att studenterna ska ha en empatisk 
förmåga och göra bedömningar utifrån etiska aspekter. Det här kan vara anledningen till att fler 
socionomer väljer att bifalla ansökan. Socionomerna kan ha gjort ett etiskt övervägande och kommit 
fram till att klienten behöver försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Utifrån kognitiv 
teori väljer handläggaren enligt Montgomery (1992) det beslut som anses vara mest lämpligt i 
situationen. Det kan tänkas att fler socionomer anser att det bästa för klienten i denna situation är att 
få försörjningsstöd beviljat. 

Tabell 18. Beslut utifrån hur lång erfarenhet handläggaren har gällande försörjningsstöd.

Beslut- Erfarenhet < 1 år 2-10 år 11-20 år 21-30 år 31 år <

Bifall på hela ansökan 55 %    0 %    0 % 100 % 50 %
Avslag på hela ansökan 46 % 100 % 100 %     0 % 50 %
Total 101 % 100 % 100 % 100 % 100 %

 Av de personer som arbetat 1 år eller mindre skulle, som tabell 18 visar, 55 procent bifalla hela 
ansökan. Av de personer som arbetat 2-20 år skulle 100 procent avslå. Stranz (2007) har i sin studie 
kommit fram till att längre arbetslivserfarenhet innebär en lägre grad av generositet. Det här är inget 
som kan ses i föreliggande studie då det finns en spridning över vilken arbetslivserfarenhet 
handläggaren har och vilket beslut som fattas. 

30



Vid beviljande
När handläggarna uppskattar hur länge en person kommer att vara beroende av försörjningsstöd 
utifrån den grundutbildning som handläggaren har visar resultatet att det är 14 procent av 
socionomerna som tror att personen kommer vara berättigad till försörjningsstöd i 2-3 månader 
medan alla med annan eller ingen utbildning uppskattar 7-12 månader. Majoriteten (86 %) av 
socionomerna anser att det är ”omöjligt att uppskatta” och då ingen beteendevetare skulle bevilja 
har de inte besvarat denna fråga. Detta medför att det resultat som uppvisas för socionomerna även 
gäller dem som har universitetsutbildning på tre år eller längre. Av de som arbetat 1 år eller mindre 
uppskattar 17 procent att klienten kommer att vara berättigad i 2-3 månader. Samtliga av de som 
arbetat 21-30 år anser 7-12 månader och samtliga av de som arbetat längre än 30 år anser att det är 
”omöjligt att uppskatta”

 Teigen (2006) skriver att förväntningar påverkar bedömningen. Om en socialarbetare förväntar 
sig att klienten kommer att vara berättigad till försörjningsstöd under en längre tid kan det hända att 
klienten inte får det stöd han eller hon behöver för att komma ut i självförsörjande innan. Likaså kan 
det hända att försörjningsstödshandläggaren har förväntningar om att klienten kommer att bli 
självförsörjande genast, vilket kanske inte är anpassat utifrån klientens behov av stöd. Det här gör 
att resultatet i föreliggande studie kan förklaras utifrån att handläggarna helst inte vill göra en 
uppskattning, då det kan få en inverkan på det stöd och hjälp som klienten får utan att det anpassas 
till klientens behov. 

Det finns ett samband mellan när pengarna skickas och hur gammal handläggaren är då 100 
procent av de som är i medelåldern skulle skicka pengarna inom 1-5 dagar, medan 100 procent av 
de som är äldre och yngre skulle skickas efter 6 arbetsdagar eller fler. Stranz (2007) konstaterar att 
ålder har en varierande inverkan på bedömningar av försörjningsstöd. Det här visas även i 
föreliggande studie eftersom det är yngre och äldre som väntar längre, medan de i medelåldern 
skickar pengarna till klienten inom en arbetsvecka.  

Vid avslag
Resultatet visar att den faktorn som främst påverkar vilken anledning handläggarna avslår är ålder. 
Personer i medelåldern avslår i högre grad (40 %) på grund av ”annan” anledning, jämfört med 
yngre och äldre personer där ingen valt detta alternativ. Hälften av dem som är i ålderskategorin 
yngre (under 30 år) angav att han ”inte planerat sin ekonomi när han var utomlands” och hälften 
ansåg att ”han inte gjort vad han kan utifrån sin förmåga”. För dem över 51 år (äldre) ansåg 
majoriteten (60 %) att han ”inte planerat sin ekonomi”. Andersson (1994) menar att människan kan 
ta ansvar för sina handlingar och kan motivera sina beslut. Det är främst handläggare i medelåldern 
i föreliggande studie som motiverar sitt beslut med ”annan anledning”. Det här innebär att det 
främst är de som avslår på grund av riktlinjen som säger att en person ska befinna sig i kommunen i 
30 dagar innan försörjningsstöd kan beviljas. Teigen (2001) skriver att regler innebär att arbetet 
effektiviseras då det finns klara riktlinjer för hur arbetet ska föras. Vidare menar författaren att det 
finns regler som bygger på moral, av vad som anses vara rätt och fel. Yngre och äldre personer 
motiverar sina beslut av anledningar som främst har moraliserande karaktär. Nästan hälften av 
handläggare i medelåldern grundar sitt beslut utifrån riktlinjer. Resultatet i studien av Stranz (2007) 
visar att avslagsbeslut oftast är moraliserande, vilket kan tänkas överensstämma med resultatet för 
yngre och äldre handläggare i föreliggande studie. 

Krav
Resultatet visar att den främsta faktorn av bakgrundsfaktorerna som har betydelse för vilket krav 
som ställs är utbildning. Av de som har gymnasium eller motsvarande utbildning anser majoriteten 
(71 %) att det viktigaste kravet är att klienten ”står till arbetsmarknadens förfogande” medan de 
med universitet eller högskoleutbildning kortare än 3 år menar att det viktigaste kravet är att 
klienten ”fortsättningsvis söker arbete aktivt”. 
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Säkerhet i bedömning 
Resultatet visar att de som är upp till 30 år har en större spridning i sin säkerhet i bedömning då fler 
har uttryckt att det är osäkra i bedömningen, medan de som är över 51 år enbart menat att de är 
säkra eller väldig säkra i sina bedömningar. Det går även att utläsa att flera personer som har 
universitet eller högskoleutbildning som 3 år eller längre har uttryckt att de är osäkra i sina 
bedömningar. De som har gymnasieutbildning eller motsvarande och de med universitet eller 
högskoleutbildning kortare än 3 år är säkra eller väldigt säkra i sina bedömningar.

Det intresseväckande här är att de som har längst utbildning är de som känner sig mest osäkra i 
sin bedömning. Teigen (2001) menar att ett problem som uppstår vid bedömningar är om en person 
inte är medveten om sin okunskap. De som är mest säkra i en bedömning har oftare fel än de som är 
osäkra och är medvetna om sin okunskap. Enligt utbildningsplanen för socionomprogrammet 
(Örebro Universitet, 2012) ska studenter utveckla en självkännedom under utbildningens gång. Att 
personer med längre utbildning är osäkrare i sin bedömning kan bero på att de har en större 
självkännedom och är medvetna om sina begränsningar.

Slutsatser
• En slutsats i föreliggande studie är att klientens etnicitet har en påverkan på 

försörjningsstödsbedömningen. Det uppstår en variation i bedömningen utifrån vilken 
etnicitet klienten har. En analys med kognitiv teori visar att variationen kan förklaras genom 
att handläggarna har olika scheman och att olika attribut tillskrivs de olika 
fallbeskrivningarna. Det kan även tänkas att handläggarna överlag har en etnisk sensitivitet 
gällande bedömningen. De verkar ha en medvetenhet om hur klienter med annan etnisk 
bakgrund än svensk påverkas av sin etnicitet och har en känslighet för det i sina 
bedömningar. På den öppna frågan kan en del av svaren tolkas som att de beror på 
förutfattade meningar om klienter med annan etnisk bakgrund än svensk. Det kan dock 
istället bero på att handläggarna vill visa klienten respekt och därmed ställer de frågorna. 

• En annan slutsats som kan dras är att handläggarnas sociodemografiska bakgrund har 
betydelse för vilken bedömning de gör utifrån klientens etnicitet. Analysen utifrån kognitiv 
teori visar att handläggare utifrån sin sociodemografiska bakgrund har utvecklat olika 
scheman, vilket gör att en variation uppstår. Vidare visar analysen att handläggare har olika 
förförståelse främst utifrån arbetslivserfarenhet, vilket gör att beslutet påverkas. Utifrån 
etnisk sensitivitet visar analysen att ålder och utbildning är de faktorer som främst leder till 
en etnisk sensitivitet då äldre personer och personer med högre utbildning har en känslighet 
för klientens etnicitet i bedömningarna. 

• En tredje slutsats som kan dras är att de sociodemografiska faktorerna har betydelse för 
vilket beslut som fattas. De sociodemografiska faktorerna som visade sig ha störst betydelse 
är ålder och grundutbildning. Analysen visar att handläggarna har olika scheman, vilka 
påverkar beslutet. De sociodemografiska faktorerna har en betydelse för vilka scheman 
handläggarna har. Handläggarna fattar det beslut som de anser vara mest lämpligt och det 
kan tänkas att känslor har en påverkan. Känslor kan ha en påverkan främst för personer som 
har arbetat under ett års tid, då de kan ha en känsla av osäkerhet i sin bedömning. 

• En övergripande slutsats är att ett identiskt fall där den enda skillnaden är etnicitet har 
bedömts olika i föreliggande arbetsgrupp. Den hjälp klienterna skulle erhålla skulle bli olika 
beroende på klientens etnicitet. På grund av att det finns många olika faktorer som kan 
påverka är det svårt att avgöra om etniciteten har mest betydelse. Resultat och analys visar 
att det finns skillnader utifrån klientens etnicitet, men inte om det är den enbart som skapar 
variationen.   
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Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att i en mellanstor kommun undersöka bedömningar som 
handläggare gör gällande försörjningsstöd för personer som är födda i Sverige, jämfört med 
utlandsfödda. Resultatet i föreliggande studie visar, i likhet med Stranz (2007) studie, att det finns 
variationer för hur försörjningsstöd bedöms. Det framkommer skillnader utifrån såväl klientens 
etnicitet som sociodemografiska faktorer. De två olika fallbeskrivningarna har både beviljats och 
avslagits av handläggarna. Stranz (2007) menar att det är svårt att avgöra vilka faktorer som 
påverkar bedömningen då det finns många olika faktorer av vilka en del inte går att observera och 
är svårförklarliga. Det är den individuella handlingsfriheten som gör att det kan vara svårt att avgöra 
vilka faktorer som påverkar. På grund av handlingsfriheten som handläggarna i föreliggande studie 
har finns det många faktorer som är betydelsefulla för bedömningen och vi har förmodligen inte 
observerat alla. Det kan vara en faktor som inte är observerad som egentligen är avgörande för 
bedömningen eller en kombination av observerade och icke observerade. Det här gör att det är svårt 
att avgöra vilka faktorer som har betydelse för bedömningen. Eftersom faktorn, etnicitet hos 
klienten, inte är isolerad från andra omständigheter är det svårt att avgöra om det är etnicitet som 
har avgörande betydelse för variationen som återfinns i föreliggande studie eller om det är andra 
faktorer som påverkar.

Enligt Kullberg (2006) finns det föreställningar om vad som är viktigt utifrån klientens kön som 
påverkar bedömningen gällande försörjningsstöd. En faktor som inte är observerad i föreliggande 
studie är hur könet på klienten har påverkat bedömningarna. I båda fallbeskrivningarna är klienten 
en man, vilket gör att ingen jämförelse har kunnat göras kring huruvida könet påverkar 
bedömningen. Det kan vara föreställningar hos handläggarna gällande kön som gjort att de bedömt 
fallet som de har gjort.

Handlingsfriheten som handläggarna har kan enligt Stranz (2007) ge en förståelse för att de finns 
variationer i bedömningarna. För att minska variationerna i försörjningsstödsbedömningar ser vi att 
det behövs stramare lagar och riktlinjer som skulle minska tolkningsutrymmet och kunna leda till att 
en mer jämn bedömning sker. Striktare lagar skulle däremot kunna hindra handläggarna i sitt arbete. 
De skulle inte ha samma möjlighet till att kunna ta hänsyn till ett unikt fall där många olika faktorer 
samverkar som inte går att beskriva i en övergripande lag. En prioritering behöver göras mellan att 
acceptera variationen i försörjningsstödbedömningar och därmed ge handläggaren möjlighet att se 
till det enskilda fallet eller att ge en mer jämn bedömning och därmed minska handläggarnas 
utrymme till att se till hela situationen.

Stranz (2007) resultat visar att det finns flera olika faktorer som påverkar bedömningen såsom 
organisationen, handläggarnas arbetslivserfarenhet, ålder, utbildning, ärendebelastning, strukturella 
villkor, värderingar och moraliska uppfattningar. För att undersöka om handläggarnas 
sociodemografiska bakgrund har betydelse för bedömningen undersöktes i föreliggande studie om 
deras ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, ärendebelastning och tjänst utifrån klientens etnicitet 
påverkar bedömningen. Fler olika faktorer har betydelse för bedömningen och den framkomna 
variationen. Därför kan det inte uteslutas att handläggarens bakgrund påverkar och är avgörande för 
att det finns skillnader i bedömningarna.

Stranz (2007) menar att organisationen är den faktor som är mer betydelsefull än de övriga 
gällande bedömningen. I föreliggande studie arbetar alla handläggare inom samma organisation, 
vilket innebär att organisationens struktur har liknande betydelse i alla bedömningar. Det här 
innebär även att de uppmätta variationerna inte bör framkomma i lika hög grad om organisationen 
har störst inverkan till skillnader. Då variationer ändå finns i föreliggande studie innebär det att en 
annan faktor har mer betydelse för bedömningen än organisationen. En faktor som vi undersökte 
som inte tas upp i studierna genomförda av Stranz (2007) och Hydén (1995) är etnicitet. Det kan 
därmed tänkas att etnicitet har en viss påverkan till de variationer som uppstår i föreliggande studie.
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Av resultatet går det att utläsa att vissa faktorer har betydelse för bedömningarna som 
handläggarna gör i denna arbetsgrupp, men det är inte möjligt att avgör vilka som påverkar mest. 
Resultatet visar att det finns variationer i bedömningar beroende på klientens etnicitet. Vidare visar 
resultatet på att sociodemografiska faktorer även påverkar och medverkar till att skillnader 
förekommer i bedömningarna. Det går inte att utläsa om klientens etnicitet eller handläggarnas 
sociodemografiska bakgrund har störst betydelse däremot går det att konstatera att alla har 
betydelse vid försörjningsstödsbedömningar. 

Det finns forskningar (Eliassi, 2006; Kamali, 2005; Kamali, 1997; Kamali, 2002; Ålund, 2002) 
som visar att minoritetsgrupper i samhället är diskriminerade och att diskriminering även sker inom 
socialtjänsten och kan påverka beslut.  Kvist (2005) menar att socialarbetare saknar 
kulturkompetens och känner en osäkerhet inför att arbeta med klienter med en annan etnisk 
bakgrund. I vår studie framkommer det att klientens etnicitet har betydelse för bedömningen, men 
denna variation kan inte kopplas till etnisk diskriminering. Ser vi till själva beslutet som tagits i de 
båda fallbeskrivningarna är det till och med klienten med svensk bakgrund som bedöms hårdare, 
vilket visar sig i att fler avslår. Att fler handläggare väljer att till exempel samråda i 
fallbeskrivningen gällande Ahmed behöver inte ses diskriminerande, utan snarare som ett tecken på 
kulturkompetens och en medvetenhet om etniska minoriteters svårigheter i samhället. Kvist (2005) 
har gjort en jämförelse med en äldre studie gällande kulturkompetens hos socialarbetare. Det visar 
sig att det inte har blivit några förbättringar under de senaste 20 år i Sverige. Föreliggande studie 
uppvisar tendenser till att en utveckling skett inom arbetet med klienter som har en annan etnisk 
bakgrund då det inte går att utläsa etnisk diskriminering. 

Jergeby (2007) påpekar vikten av att vara medveten om att människor inte alltid gör samma 
bedömningar och val utan vinjettstudier handlar om att se vilket håll bedömningarna går åt och 
vilka principer som ligger bakom. I föreliggande studie var syftet att undersöka vilket håll 
bedömningarna går åt beroende på klientens etnicitet och om variation förekommer. Vi är medvetna 
om att vinjetten som bedömts är fiktiv och att handläggare i verkligheten har möjlighet att samråda, 
vilket kan leda till att det finns en mindre variation i de beslut som fattas än vad som uppvisats i 
studien. Vårt resultat visar vad handläggarna utan påverkan från andra beslutar och inte vad de i 
samråd med andra skulle komma fram till.

Förslag till vidare forskning är en studie som liknar föreliggande studie, fast rikstäckande. På det 
viset framkommer om klientens etnicitet har mer eller mindre påverkan i olika områden samt hur 
organisationerna påverkar. Det saknas undersökningar som ser både till klientens etnicitet och hur 
den påverkar försörjningsstödsbedömningar. En faktor som vi anser är viktigt att observera i vidare 
forskning är hur klientens kön i relation till klientens etnicitet påverkar bedömningen. 
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Bilaga 1

Hej!

Vi heter Emilia Ehn och Amanda Jones och vi studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid 
Örebro Universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats och är tacksamma om Ni vill ta er tid att fylla i en 
enkät som vi beräknar ta ca 10 minuter att besvara. Undersökningsämnet för vår C-uppsats är 
bedömningar som socialarbetare gör gällande försörjningsstöd och om de kan skilja sig åt. 

Enkäten inleds med frågor kring Er bakgrund för att sedan gå över i att beskriva ett fiktivt fall. Efter 
fallet presenteras ett antal frågor gällande Er bedömning av fallet. Det är själva situationen vi vill att 
Ni bedömer då vi vet att ärenden är mer komplexa i verkligheten. Fokus är alltså inte på detaljer och 
brist på information samt avsaknad av handlingar som styrker klientens utsagor. Vi är tacksamma 
om Ni svarar ärligt utifrån hur ni brukar bedöma. 

Givetvis kommer alla svarsenkäter att behandlas konfidentiellt och Ni kommer att vara helt 
anonyma. 

Tack för Er tid!
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Bakgrundsfrågor

1. Kön: 
[  ] Man 
[  ] Kvinna  

2. Ålder: 
[  ] 20 eller yngre
[  ] 21- 30
[  ] 31-40
[  ] 41-50
[  ] 51 eller äldre

3. Vilken är din högst avslutade utbildning?
[  ] Grundskola eller motsvarande
[  ] Gymnasium eller motsvarande 
[  ] Universitet/högskola kortare än 3år
[  ] Universitet/högskola 3år eller längre
[  ] Annan: ________________________

4. Vilken grundutbildning har du?
[  ] Socionom
[  ] Beteendevetare
[  ] Annan: ________________________ 

5. Tjänst:
[  ] Socialsekreterare
[  ] Bidragshandläggare
[  ] Annan: ________________________

6. Hur många år har du arbetat med försörjningsstöd totalt? 
[  ] 1 år eller mindre [  ] 21-25år
[  ] 2-5 år [  ] 26-30år
[  ] 6-10år [  ] 31- 35år
[  ] 11-15år [  ] 36- 40år
[  ] 16-20år [  ] 41år eller längre

7. Hur många ärenden uppskattar du att du handlägger i snitt per månad? 
[  ] 0 [  ] 41-50
[  ] 1-10 [  ] 51-60
[  ] 11- 20 [  ] 61-70
[  ] 21- 30 [  ] 71- 80
[  ] 31-40 [  ] Fler än 81

40



Fallbeskrivning
X1 som är 27år [och född i Irak] kommer på nybesök. X är ensamstående och berättar att han just är 
hemkommen från en resa utomlands på 6 månader. X blev uppsagd från sitt arbete som 
butiksbiträde innan resan och såg då chansen att åka utomlands. Vid hemkomsten för en vecka 
sedan hade han 200 kr, vilka nu är slut. X skrev in sig på arbetsförmedlingen två dagar efter att han 
kom hem. Han söker arbete aktivt, sedan han kom hem har han sökt flertals arbeten per dag genom 
sitt sociala nätverk och söker även arbeten av intresse som kommer upp på platsbanken. Han är inte 
berättigad till arbetslöshetskassa (A-kassa) och eventuella framtida ersättningar från 
arbetsförmedlingen har inte kommit igång. Han söker nu försörjningsstöd enligt norm samt 
hyreskostnad. Han bor sedan hemkomsten själv i en andrahandslägenhet som han hyr av en kompis.

Inkomst: 
0 kr de senaste 6 månaderna

Utgifter: 
Hyreslägenhet 1 rum och kök: 3500kr

Frågor rörande fallbeskrivningen
8. Vem skulle du i detta ärende i första hand samråda med
[  ] Kollega/kollegor
[  ] Enhetschef
[  ] Extern handledare
[  ] Annan, vem, vilka: ________________________
[  ] Inte samråda alls

9. Vad skulle du besluta i detta ärende?
[  ] Bifall på hela ansökan
[  ] Bifall enligt norm, avslag på hyreskostnad
[  ] Bifall på hyreskostnad, avslag på kostnad enligt norm
[  ] Avslag på hela ansökan, hoppa till fråga 13

10. Vid beviljande eller delvis beviljande- Hur ofta skulle du ha uppföljning med personen i fallet?
[  ] 1 gång/ vecka [  ] 1 gång/ varannan månad 
[  ] Varannan vecka [  ] 1 gång/ var tredje månad 
[  ] 1 gång/ månad [  ] Mer sällan än en gång var tredje månad

11. Vid beviljande eller delvis beviljande- Under hur lång tid uppskattar du att personen i fallet 
kommer att vara berättigad till försörjningsstöd?
[  ] Denna månad [  ] 7-12 månader
[  ] 2-3 månader [  ] Över ett år
[  ] 4-6 månader [  ] Omöjligt att uppskatta

1 Där det står X i denna fallbeskrivning, stod i de utdelade enkäterna Ahmed eller Peter. I Ahmeds enkät stod      det 
han är född i Irak. 
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12. Vid beviljande eller delvis beviljande- hur många arbetsdagar från och med nybesöket beräknar 
du att du skickar pengarna?
[  ] 1 [  ] 6
[  ] 2 [  ] 7
[  ] 3 [  ] 8
[  ] 4 [  ] 9
[  ] 5 [  ] 10 eller fler

Hoppa till fråga 14 om du beviljar eller delvis beviljar. 

13. Vid avslag på hela ansökan- på vilken grund avslår du ansökan? 
[  ]  Han har inte planerat sin ekonomi när han var utomlands
[  ]  Han har inte utifrån sin förmåga gjort vad han kan för bidra till sin egen försörjning
[  ]  Otillåten semester
[  ]  Bristande arbetsmoral
[  ]  Avslag på hyreskostnad på grund av att den är för hög
[  ] Det kan inte säkerställas att han har sin hemvist i Sverige
[  ] Annan orsak: ________________________

14. Vilket är det viktigaste kravet du fortsättningsvis skulle ställa på personen i fallet för att bevilja 
hans eventuellt kommande ansökningar gällande norm och hyreskostnad? 
[  ] Att han är villig att delta i  kompetenshöjande verksamhet
[  ] Att han står till arbetsmarknadens förfogande 
[  ] Att han fortsättningsvis söker arbete aktivt
[  ] Att han vistas i kommunen
[  ] Att han inte reser
[  ] Skulle bevilja hyreskostnad om han flyttar till en billigare lägenhet
[  ] Annat/ andra krav: ________________________
[  ] Skulle inte bevilja eventuellt kommande ansökningar angående kostnad enligt norm och 
hyreskostnad

15. Beskriv kortfattat vad Du skulle fråga personen i fallet om vid nybesöket.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

16. Hur säker känner du dig i din bedömning? Ringa in ditt svar. 1= Väldigt osäker, 5 = Väldigt 
säker 

1  2 3 4 5 

Tack för din medverkan! 
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