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This study is about conception in the evaluation of financial assistance within the social 

services. The aim of this study is to describe and understand how social workers reason about 

variation, conception and local norms and its significance in the evaluation process. To reach 

this purpose we have conducted semi-structured interviews with eight social workers in which 

different themes were discussed and reasoned about. In order to understand and analyze our 

results we have studied/used the knowledge about tacit knowledge and street-level 

bureaucracy. Our results showed, as previous research states, that social workers do have 

conceptions about clients. Beyond that it also showed that they were well aware of the 

presence of the conception and that it is consistently processed with the help of colleagues. In 

addition to the help of colleagues the use of self-reflection was valuable to increase the 

awareness about conception. Furthermore the study showed that social workers believe that 

the conceptions are established through ones qualities and experiences. Social workers also 

suggest that these two variables contribute to their gut feeling, which they mean to be 

inevitable in the evaluation process. 

The study concluded that there is an ongoing reasoning about conception in the evaluation 

process of financial assistance among social workers and that social workers found it to be 

important to continuously discuss and deal with this issue.  
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feeling, local norms 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
När en person upplever att pengarna inte räcker till för att klara av vardagen kan han eller hon 

ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Det ekonomiska biståndet är samhällets 

yttersta skyddsnät för att fånga upp utsatta individer (Socialstyrelsen, 2010). Det finns en lång 

tradition av fattigvård i Sverige som har gått från allmosor till rätt till bistånd. Idag finns det 

delade uppfattningar kring om allmosor har återinförts i och med de krav på motprestation 

som tillkommit då biståndet inte längre ses som en rättighet i vissa kommuner utan något man 

får kämpa för (Blomberg & Kroll, 2010). Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd har rätt till 

en bedömning. En utredning skall göras och mynna ut i ett beslut. Utredningen är även till för 

den sökandes rättssäkerhet då beslutet måste vara tillförlitligt (Socialstyrelsen, 2010).  

Socialtjänstlagen (SFS: 2001:453), som bland annat reglerar fördelningen av ekonomiskt 

bistånd, är en ramlag som ska styra det sociala arbetet i kommunerna och det eftersträvas ett 

bemötande av klienter som är värdigt och rättssäkert. En ramlag ger utrymme till 

handläggaren att göra en egen individuell bedömning vilket kan ses som positivt men det 

finns också en risk. Risken är att utrymmet ger större plats för handläggarna att få in sina egna 

föreställningar vilket kan medföra alltför olika bedömningar och att rättssäkerheten därmed 

blir åsidosatt (Frändberg, 2000). Enligt Stranz (2007) förekommer det stora skillnader i 

variationen mellan huruvida det blir avslag eller bifall och det förekommer även stora 

skillnader i beloppet som beviljas. Detta tas även upp i Hydén, Westermark och Stenbergs 

(1995) studie där de undersökte hur handläggare i 11 kommuner beslutar om socialbidrag. 

Författarna (1995) kom fram till att de lokala normerna1 hade en stor betydelse i 

beslutsfattandet och de har även likt Stranz (2007) resultat kommit fram till att variationen 

mellan bifall, avslag samt hur stort det bifallna beloppet är blir beroende av i vilken kommun 

du ansöker om bistånd och vilken handläggare du möter. Lagar, riktlinjer och lokala normer 

tolkas i en rad olika led och det är detta som därmed kan bidra till att beslutet om ekonomiskt 

bistånd varierar vilket som tidigare nämnt kan ses som ett problem ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv (Stranz, 2007). Trots rättsäkerhetsperspektivet skulle dock 

bedömningarna sluta se individen utifrån hans eller hennes personliga behov ifall den 
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individuella delen i bedömningen helt tas bort. Istället skulle gruppen biståndstagare ses som 

endast en kategori (Granstedt, 2007). Studier (Forsberg, Löfgren & Tilander, 2003; Halleröd, 

1993) visar att biståndstagare kategoriserar dels sig själva, dels andra biståndstagare, som 

personer som; har dåliga egenskaper, missbrukar, utnyttjar systemet och är lata. 

Biståndstagare i behov av ekonomiskt stöd går till socialtjänsten med sina föreställningar om 

sig själva, men också med föreställningar om vad handläggarna tycker om dem som 

biståndstagare (Forsberg, Löfgren & Tilander, 2003). De möts sedan av handläggarnas 

faktiska föreställningar vilket kan bidra till att handläggarna kategoriserar klienterna i olika 

grupper, exempelvis missbrukare, ungdomar, ensamstående (Halleröd, 1993). Teorin om tyst 

kunskap är den bakomliggande oartikulerade kunskapen och är en nödvändighet för att vi 

överhuvudtaget ska kunna ha någon form av kunskap (Rolf, 1991). Den hjälper människan att 

organisera sin verklighet genom ord och begrepp för att skapa en mening och ett sammanhang 

av det vi möter (Rolf, 1991; Thomassen, 2007). 
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Som vi tidigare nämnde styrs fördelningen av ekonomiskt bistånd av Socialtjänstlagen som är 

en ramlag vilket ger handläggare ett handlingsutrymme2. Med detta handlingsutrymme 

arbetar bland annat myndighetspersoner som handlägger klienter inom socialt arbete.

myndighetspersoner kallar Lipsky (2010) för gräsrotsbyråkrater. En gräsrotsbyråkrats 

handlingsutrymme bidrar till att de som handlägger ekonomiskt bistånd tilldelas en dubbel 

roll i sitt arbete där de både möter klienterna som medmänniskor men också som representant 

för organisationen. 

Vi har även genom vår arbetslivserfarenhet stött på det som beskrivs i forskningen om olika 

former av normer som präglat arbetsgruppens resonemang och föreställningar kring klienter, 

vilket vi upplevde var ett sätt att gruppera klienterna. Vi har också under vår 

arbetslivserfarenhet hört uttryck som; ”jag har en magkänsla”, vilket vi nu efter att vi läst 

tidigare forskning börjat fundera över om denna ”magkänsla” egentligen handlar om 

yrkesverksammas föreställningar kring klienter. Nybom (2008) anser att det behövs mer 

forskning kring hur diskussionen på arbetsplatsen fungerar om föreställningars påverkan vid 

bedömningen av ekonomiskt bistånd.  

Bedömningarna, enligt forskningen, påverkas som sagt både av olika föreställningar om 

klienterna men också av lokala normer. Mot bakgrund att tidigare forskning visar att det finns 
 

2 Se vidare förklaring av begreppet under rubriken: Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. 

 



 

en variation i bedömningen mellan kommuner och även i viss mån handläggare emellan, är vi 

nyfikna på hur resonemanget angående föreställningar och lokala normers påverkan vid 

bedömning ser ut på utvalda socialkontor. Det saknas kunskap om huruvida handläggarna är 

medvetna om den påvisade variationen i bedömningen. Vilken betydelse har de olika lokala 

normerna i bedömningen? Är de medvetna om sina föreställningar och hur arbetar de i så fall 

med sina föreställningar? Finns det en diskussion på arbetsplatsen? Kan magkänslan vara en 

form av föreställning? Och hur kan vi förstå magkänslan? 

1.2 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur handläggare inom ekonomiskt bistånd 

själva resonerar kring vilken betydelse föreställningar om klienten och lokala normer har för 

variationen vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka lokala normer har handläggarna erfarenhet av och hur resonerar de om dess 

betydelse vid bedömning av ekonomiskt bistånd? 

• Vilka olika föreställningar om klienten har handläggarna erfarenhet av och hur 

resonerar de om dess betydelse vid bedömning av ekonomiskt bistånd? 

Med lokala normer avser vi främst riktlinjer och kollegiala normer på arbetsplatsen. Med 

föreställningar avser vi det begrepp som vi utifrån tidigare forskning likställer med begreppen 

fördomar och attityder. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen innehåller sex kapitel. I inledningen ingår problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Det andra kapitlet rymmer den tidigare forskning som finns kring 

bedömningen och dess variation inom bedömningen av ekonomiskt bistånd. Det tredje 

kapitlet presenterar våra teoretiska referensramar; gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme av 

Michael Lipsky och tyst kunskap av Michael Polaniy. Efter detta kommer det fjärde kapitlet; 

metod där vi tar upp vårt tillvägagångssätt, etiska överväganden och vårt val av metod samt 

diskussion kring dess konsekvenser. I det femte kapitlet behandlas vårt resultat och analys. 

Detta kaptiel avslutas med en sammanfattning av resultatet och analysen. Uppsatsen avslutas 

sedan med kapitlet: slutdiskussion där vi kopplar ihop huvudresultatet med studiens syfte och 

frågeställningar. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i tidigare forskning rörande variationer samt 

föreställningar och lokala normers påverkan vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Mycket 

av den tidigare forskning vi har gått igenom använder olika begrepp som attityder och 

föreställningar kring biståndstagare. Forskningen behandlar samma ämnesområde men har 

valt olika begrepp för att förklara det. 

2.1 Föreställningar hos biståndstagare 
Som vi nämnt tidigare i inledningen kan biståndstagarna påverkas av de negativa attityder 

som finns både gentemot dem men också bland dem. Studier (Forsberg, Löfgren & Tilander, 

2003; Halleröd, 1993) visar att biståndstagare kategoriserar dels sig själva, dels andra 

biståndstagare. Att dessa kategorier anses ha negativa egenskaper kan bli ett problem då det 

påverkar biståndstagarna, men även andra handläggare, socialtjänstens organisering och 

utvecklingen av det sociala arbetet (Halleröd, 1993). Dessutom upplever majoriteten av 

biståndstagare skam över att behöva gå till socialtjänsten, ansöka om ekonomiskt stöd samt ta 

del av ett ekonomiskt bistånd. Det kan även ses som ett personligt misslyckande att inte själv 

kunna ha förmågan att upprätthålla en självständig ekonomi (Halleröd, 1993; Strantz, 2007; 

Starrin, 2010). Att biståndstagare har känslor av skam är alltså välgrundat samtidigt som 

Halleröd (1993) talar om vikten av att se biståndstagarna som en heterogen grupp, nämligen 

biståndstagare, och inte gruppera klienterna enligt en stereotyp. 

2.2 Föreställningar hos handläggaren 
Socialtjänsten arbetar efter en ramlag som trädde i kraft år 1982, denna ramlag satte mer 

tilltro till kommunernas och handläggarnas egna tolkningar (Johansson, 2001). Eftersom 

Socialtjänstlagen är en ramlag har handläggarna mer handlingsutrymme i sin bedömning och 

därmed kan handläggarnas personliga egenskaper bli av betydelse vid bedömningen (Lipsky, 

2010; Stranz, 2007). Då biståndshandläggarna är de som är längst ner i ledet är det deras 

uppgift att implementera de gällande lagar och riktlinjer som finns. Handläggarnas attityder 

och inflytande är påverkat av såväl personliga som professionella erfarenheter. Detta påverkar 

arbetet med klienterna och därmed implementeringen av lagar och riktlinjer (Blomberg, Kroll 

& Kallio, 2012). Längden på arbetslivserfarenhet inom bedömning av ekonomiskt bistånd kan 

också påverka attityder kring klienterna. Blomberg m.fl. (2012) menar att mötet med utsatta 
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grupper till en början kan gynna en utveckling av positiva känslor och empati hos 

handläggaren, men om handläggaren möter dessa grupper flera gånger under en längre 

tidsperiod kan det istället leda till tuffare attityder gentemot klienterna. Detta bidrar till att de 

utsatta grupperna kategoriseras efter handläggarnas föreställningar om vilka egenskaper 

klienterna besitter (a.a.). 

Enligt Blomberg m.fl. (2012) har allmänheten en bild av att den fattige eller den arbetslöse till 

viss del själv valt sin situation och att det är bland annat deras lathet som hindrar dem. I 

samma studie framgår det att handläggarna har en annan bild av den fattige eller den 

arbetslöse. De har en erfarenhet och upplevelse av den fattige och den arbetslöse som skiljer 

sig ifrån allmänhetens då handläggaren får in mer detaljer och möter fler personer som har en 

dålig ekonomi (a.a.). Även Stranz (2007) lyfter denna skillnad mellan handläggare och 

allmänheten eftersom handläggare har mer erfarenheter av systemet och olika klienter inom 

ekonomiskt bistånd än vad allmänheten har. Blomberg m.fl. (2012) skriver att allmänheten 

oftast anser att det är de individuella faktorerna som gör att personer måste ansöka om 

ekonomiskt bistånd.  

De individuella faktorerna är bland annat biståndstagarens eget handlande, bristande 

moraliska karaktär, lättja, ekonomisk oansvarighet, missbruk (Hydén, 1996; Blomberg & 

Kroll, 2010). Andra studier, bland annat Nybom (2008), visar dock på att det finns en skillnad 

handläggare emellan när det kommer till vilka som anser att det är individuella faktorer som 

påverkar biståndssökandet och vilka som anser att det är strukturella faktorer som påverkar. 

De strukturella faktorerna är bland annat bristen på arbete på arbetsmarknaden, bristande 

utbildning, låga löner (Blomberg & Kroll, 2010). Nyboms (2008) studie visar att det finns ett 

samband mellan försörjningshindret och de föreställningar som finns om den enskilde 

klienten. Bedömningen sker alltså inte enbart utifrån objektiv information om klienten.  

I Nyboms (2008) undersökning har tre dimensioner lyfts fram; (i) marknadsdimensionen 

innebär att samhället ansvarar för att bidra till arbete, (ii) resursdimensionen som 

biståndstagarens egna resurser och till sist (iii) moraldimensionen vilken innebär att ansvaret 

för biståndsberoendet ligger på biståndstagarens egen moral till bistånd och moral till arbete. 

Ett försörjningshinder kan vara både en strukturell och en individuell faktor. Det var få 

handläggare i Nyboms (2008) studie som såg arbetsbristen på arbetsmarknaden som ett hinder 

till klienternas försörjning. Hon lyfter fram att det finns en del skillnader i bedömningen 
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beroende på bland annat ålder hos klienten. ”Är det vanligare att det ställs krav på 

motprestationer för klienter med några särskilda försörjningshinder?” (Nybom, 2008, s.166). 

Blomberg m.fl. (2010) visar att de svenska handläggarna har en mer strukturell syn på 

fattigdom och arbetslöshet i jämförelse med de finska handläggarna. De lyfter även fram 

kulturella förklaringar som negativa attityder till arbete samt ett biståndsberoende som kan gå 

i arv i flera generationer. Hydén (1996) skriver att det är handläggarnas kulturella 

föreställningar som leder till att de ifrågasätter klienternas arbetsmoraliska ansvar och syn på 

staten och dess bistånd. 

I studien som vi nämnde ovan (Hydén, 1996) undersökte forskaren förändringar kring beslut 

om ekonomiskt bistånd genom att dela ut enkätmaterial år 1990 och år 1994. Resultatet visar 

att handläggare tenderade att tappa förtroendet och tilliten till klienterna över den undersökta 

4-årsperioden. Detta för att de i allt högre grad upplevde att klienterna fuskade genom att 

bidra med osanna uppgifter till utredningen (Hydén, 1996). Även Stranz (2007) lyfter fram att 

biståndstagarnas legitimitet påverkas negativt genom bland annat av allmänhetens uppfattning 

om att det är vanligt med fusk och att biståndsnivåerna är för höga vilket leder till att 

allmänheten tror att biståndstagare väljer bistånd före att arbeta.  

2.3 Aktiveringskravet som exempel på en norm 
Aktiveringskravet uppkom år 1998 då en förändring i lagstiftningen gjordes. Detta innebar att 

socialtjänsten fick möjlighet att ställa krav på den sökande att delta i kompetenshöjande 

verksamheter, exempelvis praktik och utbildning såsom SFI3, men också stå till 

arbetsmarknadens förfogande för att erhålla ekonomiskt bistånd (Stranz, 2007). I Salonen och 

Ulmestigs (2004) rapport framkommer det att en del handläggare redan ställt en form av 

aktiveringskrav innan lagförändringen, men att kravet nu blev legitimerat. Att stå till 

arbetsmarknadens förfogande är det vanligaste kravet socialtjänsten har på den sökande 

(Salonen & Ulmestig, 2004). Andra vanliga krav inom socialtjänsten är att den sökande ska 

anpassa sin ekonomiska situation genom att bland annat byta till ett billigare boende om detta 

är möjligt och kanske inte köpa allt för dyr mat. Biståndstagaren bör alltså se till andra 

alternativ i sin vardag för att minska på utgifterna (Forsberg, Löfgren & Tilander, 2003).  
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Det har i studier framkommit kritik mot aktiveringskravet då vissa, enligt biståndstagarna, 

anser att kraven ibland kan framstå som allt för höga och kontrollerande. En del av personerna 

i studien (Forsberg m.fl. 2003) som ansökte om bistånd upplevde sig kontrollerade och 

granskade vilket de uppgav kunde ha en motsatt effekt. Vilket innebar att den 

biståndssökande till sist inte orkade anstränga sig längre för att söka arbete. Denna känsla 

upplevdes i de flesta av kraven och inte endast vid aktiveringskravet. Att ständigt behöva 

bevisa sin rättighet till ekonomiskt bistånd kan leda till en orkeslöshet och en känsla av att 

inte vara betrodd (Forsberg m.fl. 2003; Stranz, 2007).  

Att ha kontroll är komplext och behöver inte alltid vara antingen positivt eller negativt utan 

kan i vissa fall bidra till rättsäkerhet då handläggare kontrollerar att lagen följs (Salonen & 

Ulmestig, 2004). Stranz (2007) menar att kontroll kan ha en positiv effekt på besparingar 

inom kommunen, men också positivt enligt handläggaren i den bemärkelsen att handläggare 

vill få fram mer konkreta arbetsmetoder som de kan arbeta efter. Biståndstagare i studien 

(Forsberg m.fl. 2003) som vi nämnde ovan, som kände att de blev alltför kontrollerade vid sin 

ansökan, anser också att andra biståndstagare alldeles för lätt fått bifall till ekonomiskt 

bistånd. Det nya kravet i lagförändringen år 1998 har enligt Blomberg & Kroll (2010) bidragit 

till en ny syn och ett nytt arbetssätt vid bedömning av ekonomiskt bistånd, nämligen att den 

sökande får ta eget ansvar över sin biståndssituation. Dock menar Salonen och Ulmestig 

(2004) att det finns stora variationer när det kommer till synen på aktiveringskravet i 

kommunerna i Sverige. Kommunerna hade då olika åsikter kring hur mycket krav på 

aktivering handläggarna skulle ställa på biståndstagaren. Vissa kommuner ansåg att krav 

skulle ställas redan vid första mötet och en del ansåg att handläggarna inte behövde ställa allt 

för höga krav.  

2.4 Variation i bedömningsprocessen 
Nybom (2008) menar att det finns slumpmässiga inslag i bedömningen, då myndigheter har 

större handlingsutrymme genom möjligheten att kunna ställa krav på motprestation hos den 

sökande. I hennes resultat framkom att handläggarna hade liknande tankesätt kring vissa 

klientgrupper inom biståndssökandegruppen och att bland annat ungdomsgruppen hade högre 

krav på sig att söka arbete för att få sitt bistånd. I Ulmestigs (2007) avhandling framkom att 

ungdomar, nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa ansågs vara kategorier av arbetslösa 

som var mer problematiska än andra inom arbetsmarknadspolitiken. Denna variation och syn 
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på biståndstagare och arbetslösa är återkommande i den tidigare forskningen som vi tagit del 

av (bl.a. Stranz, 2007; Nybom, 2008).  

Salonen och Ulmestig (2004) lyfter också i sin studie upp variationen mellan kommunerna. 

De har i sitt resultat delat upp kommunernas förhållningssätt till aktivering i tre olika 

kategorier. Kommunerna i den första kategorin har fokus på varför klienten ansöker om 

ekonomiskt bistånd istället för att fokusera på att finna ett arbete till den biståndssökande. Den 

tredje kategorin fungerar som en motpol då detta förhållningssätt fokuserar på att finna ett 

arbete till biståndstagaren så fort som möjligt. Den andra kategorin som lyfts fram är det 

vanligaste förhållningssättet till aktivering och hamnar emellan de två ovanstående 

förhållningssätten då kommunerna i denna kategori ser till både aktiveringskravet samt 

individens livssituation (Salonen & Ulmestig, 2004).  

Med dagens socialpolitik, där det finns krav på motprestation, har också en typ av 

moraldimension uppkommit som gör att slumpen kan avgöra om du får bistånd eller ej 

(Nybom, 2008). Johansson (2001) beskriver även en godtycklighet i bedömningarna av det 

ekonomiska biståndet. De olika handläggares erfarenheter och åsikter har enligt Johansson 

(2001) fått en tyngre roll i bedömningarna än lagtexter och riktlinjer (Johansson, 2001). 

Salonen och Ulmestig (2004) menar att klientens rättsäkerhet kan bli ifrågasatt då besluten 

varierar beroende på i vilken kommun du ansöker om bistånd i. Den individuella 

behovsprövningen bidrar även till ett väldigt stort utrymme för tolkning och variation 

handläggare och kommuner emellan (Salonen & Ulmestig, 2004). 
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3. TEORETISKA REFERENSRAMAR 

I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i studiens teoretiska referensramar. I den första 

rubriken kommer vi att lyfta fram Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme. Vi kommer även att använda oss av Rolfs (1991) sammanfattning av 

Michael Polanyis teori om tyst kunskap, då den på ett grundligt och tydligt sätt tar upp det 

väsentliga i teorin. 

3.1 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 
Vi har valt att använda oss av Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme. Den ger oss en bild av dilemmat mellan att vara medmänniska och en 

representant för en myndighet. Handläggare inom ekonomiskt bistånd får hela tiden arbeta 

med dilemmat att göra en individuell bedömning och samtidigt följa lagar och riktlinjer för en 

likartad och rättvis bedömning. Detta handlingsutrymme varierar beroende på hur strikta 

riktlinjerna är. Vi vill lyfta denna teori som en av utgångspunkterna för att förstå detta 

handlingsutrymme och dilemmat av den dubbla rollen genom att diskutera olika teman och på 

så vis förstå vad som kan tänkas påverka den individuella delen av bedömningen.  

Handläggare inom ekonomiskt bistånd är som ovan beskrivits i ständig konflikt mellan att 

möta klienten som en medmänniska samtidigt som handläggaren skall representera en 

organisation och använda sig av dess gällande lagar och riktlinjer i den individuella 

bedömningen (Lipsky, 2010). Handlingsutrymme ger inte endast utrymme för att tolka 

informationen utan även ha kunskap att bedöma rimligheten i de beslut de tar (Lipsky, 2010; 

Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

Lipsky (2010) skriver om de fyra grundläggande dimensioner av kontroll som utövas av 

handläggare gentemot klienter inom det sociala arbetet. Varje dimension påverkar den process 

som Lipsky (2010) menar sker när en människa blir klient i mötet med en handläggare. I den 

första dimensionen talar författaren om hur handläggare i mötet med en klient måste avgöra 

hur sanningsenlig informationen är i klientens utsagor. Handläggaren måste gå igenom 

informationen för att kunna ha ett underlag i sin bedömning och de måste även bedöma 

personen de har framför sig. ”… as in judicial determination that a juvenile defendant is ‘a 

basically good kid in trouble’ rather than ‘a rotten apple’”(Lipsky, 2010 s. 61). Denna 
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bedömning ställer även krav på handläggarens användning av handlingsutrymmet genom att 

de förväntas fatta rimliga beslut (Lipsky, 2010). 

I den andra dimensionen tar Lipsky (2010) upp struktureringen av mötet och relationen 

mellan klient och handläggare. Han skriver hur de genom struktur kan skydda sig mot och 

delvis styra klientens beteende genom att förklara rutinerna vid en bedömning. Den tredje 

dimensionen av kontroll är att visa klienten sina förväntningar på dem och påvisa klienten sitt 

eget ansvar. Lipsky (2010) skriver att gräsrotsbyråkrater ställer olika krav på klienten, men 

samtidigt har alla människor rätt till en rättvis bedömning. I försvar av sina beslut kan 

handläggare argumentera för sitt tolkningsutrymme genom att säga; jag följer bara reglerna. I 

dessa två dimensioner blir handlingsutrymmet större då handläggarna har möjlighet att handla 

olika i likartade situationer (Lipsky, 2010). 

I den fjärde dimensionen tar Lipsky (2010) upp den psykologiska och den stigmatiserande 

delen av kontrollen som en gräsrotsbyråkrat kan ha inom socialt arbete. Lipsky (2010) skriver 

att samhället har flera attityder och fördomar kring klienter och klienterna kommer allt mer att 

anamma det föreskrivna beteendet då de ser sig själva som en del av den gruppen 

(klientgruppen). Han menar att själva symboliken av det gräsrotsbyråkratin står för påverkar i 

sin tur hur individen ser på sig själv. Bilden av vem klienten anses vara i samhället bidrar till 

att han eller hon till sist anammar egenskaperna vilket kan leda till en stigmatisering av 

klienten. Det vill säga om du hela tiden måste möta gräsrotsbyråkrater så kan detta få 

psykologiska implikationer. Med psykologiska implikationer menar Lipsky (2010) en känsla 

av ovärdighet, orkeslöshet samt en känsla av att vara glad att en person som exempelvis 

biståndstagare får pengar överhuvudtaget.  

3.2 Tyst kunskap 
Tyst kunskap är kunskapens uppkomst, innehåll eller dess funktion och den kan fungera tyst 

utan att vi någonsin har uttalat den (Rolf, 1991). En aspekt av den tysta kunskapen innebär att 

den är en förutsättning för att vi ska kunna ha all annan kunskap. Den är skaparen till all 

kunskap, den ligger i bakgrunden och är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig annan 

kunskap. En annan aspekt innebär att den tysta kunskapen ligger i bakgrunden och ger oss 

snarare ledtrådar till meningen hos den helhet vi ser. Det vill säga att kunskapen syftar till att 

skapa en meningsfull enhet (Rolf, 1991). 
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”Det finns alltid ett tyst fungerande fundament av föreställningar, värderingar, känslor och 

färdigheter då vi söker ny kunskap” (Rolf, 1991, s. 65). För att bli medveten om kunskapen 

måste olika omedvetna element riktas mot ett objekt. Exempel på element är känslor, 

färdigheter och kunskaper som tillsammans är omedvetna men i en gemensam riktning mot ett 

objekt kan medvetandegöras och därmed kan den tysta kunskapen bli en ny och medveten 

kunskap om det sammanhanget. 

All handling bygger på kunskap och Rolf (1991) beskriver den tysta kunskapen som ett 

redskap i handlingarna. Något som alltid finns med oss i både skapandet av ny kunskap och 

som ett instrument för människans handlingar. Genom tyst kunskap förstår människan hur 

eller varför en handling görs, detta är dock relativt då värderingar och normer hos den 

människan som utför handlingen spelar in i beslut av tillvägagångssätt (Rolf, 1991). Svaret på 

frågan varför en handling eller beslut tas hänger ihop med människans egen 

verklighetsbedömning; åsikter, värderingar, normer etcetera. Sedan hur handlingen görs är de 

redskap; kompetens, metoder människan använder sig av för att upprätthålla den verklighet 

och sammanhang personen befinner sig i. Även här kan man fråga sig varför människan valde 

det redskapet och även hur de redskapen används i handlingen eller beslutet. De begrepp och 

det språk vi använder är redskap för att organisera vår verklighet och den tysta kunskapen 

ligger bakom dessa begrepp och ord (Rolf, 1991).  

Begreppet attityder har en funktion för att hjälpa människan att sortera och organisera sin 

verklighet samt förenkla samspelet med sin omgivning. Människan använder attityder genom 

att tillsätta egenskaper på andra för att få en mer konkret verklighet. Genom sina erfarenheter 

av möten skapar människan sig positiva respektive negativa attityder beroende på själva 

upplevelsen av mötet. Attityden kan i sin tur påverka exempelvis handläggarens bemötande 

genom att personen ifråga handlar gentemot vad de tror den andre personen har för attityd till 

beteendet. Beteendet och attityder kan dock ändras över tid och genom nya erfarenheter 

(Ekehammar, 2005).  

Enligt Rolf (1991) är det omöjligt att skilja på tyst fungerande kunskap och tyst fungerande 

fördomar då båda är omedvetna. Det finns dock både medvetna och omedvetna fördomar, de 

medvetna fördomarna är mer kontrollerbara och kan vid en direkt fråga döljas igenom att till 

exempel svara på ett socialt korrekt sätt. De omedvetna fördomarna är mer okontrollerbara då 

de uppkommer per automatik exempelvis vid en fråga som inte direkt handlar om fördomar. 
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Ekehammar (2005) lyfter att fördomar hos människor kan skapas redan i tidig ålder genom 

erfarenheter och utsagor från människor i deras omgivning. Det finns många orsaker till 

fördomsfullhet, bland annat personliga egenskaper.    

”Sociala normer är regler eller normer som förstås av medlemmarna i en grupp och som 

vägleder eller begränsar medlemmarnas sociala beteenden, utan att vara tvingande lagar” 

(Ekehammar, 2005 s. 294). Författaren menar att vi påverkas av personer i vår omgivning och 

lär oss vad som är rätt och fel genom att följa allmänna normer och regler som skapas i möten 

med andra människor. Blir någon osäker på hur han eller hon ska göra i en viss situation tar 

denne hjälp av hur andra människor i liknande situationer handlar och beter sig. Det finns 

även förväntningar på hur de personer man möter förväntas bete sig i specifika situationer. 

När en människa blir osäker tar denne som sagt hjälp av människor i liknande situationer och 

går ofta till sin grupptillhörighet för att få någon form av bekräftelse kring sina tankar, 

exempelvis vid ett kommande beslutsfattande. Ekehammar (2005) menar att människor i 

grupp har redan etablerade tankar kring en viss situation och vid införandet av ny övertygande 

information från en gruppmedlem förstärks detta tankesätt inom gruppen (Ekehammar, 2005). 
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4. METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga och vilken metod vi har 

använt oss av för att uppnå vårt syfte. Vi kommer att gå igenom val av vetenskaplig ansats, 

metod, datainsamlingsmetod, urval, reliabiliteten och validiteten av studien, genomförande av 

analys samt etiska reflektioner. En diskussion kring konsekvenserna av våra val kommer att 

föras genomgående. 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Vi har samlat in vår empiri genom en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsmetoden 

ger utrymme för individen att berätta om sin egen upplevelse av verklighet, men ger också 

utrymme för tolkning av den (Kvale & Brinkmann, 2009). En kvantitativ metod söker svar på 

hur ofta ett fenomen förekommer eller försöker finna ett samband mellan olika fenomen. Vid 

kvantitativ metod har forskaren ett större antal informanter som svarar på standardiserade 

frågor som forskaren sedan kan dra generella statistiska fakta utifrån resultaten. Det 

kvantitativa synsättet innebär att forskaren har en mer objektiv syn på verkligheten som lättare 

kan generaliseras, medan den kvalitativa metoden är svårare att generalisera då den inte 

bygger på siffror utan på ord och upplevelse hos informanterna (Bryman, 2010). Vid en 

kvalitativ metod får forskaren en mer djupgående information om informantens upplevelse 

och tankar kring ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009) och därmed är det inte relevant för 

vår studie att försöka generalisera resultatet.  

Då vi vill försöka få en helhetsbild och förstå fenomenet: lokala normer och föreställningar 

om klienten i bedömningen av ekonomiskt bistånd, utifrån handläggarens perspektiv och 

resonemang kring det anser vi att den kvalitativa metoden är mer användbar för oss i vår 

studie. För att få en djupare förståelse har vi valt att fokusera på fyra teman som vi kommer 

att ta upp under rubriken: Val av datainsamlingsmetod. 

I den kvalitativa metoden finns en mängd olika ansatser. Vi valde att utgå ifrån den 

fenomenologiska ansatsen då den tillåter oss att försöka få en djupare förståelse för 

handläggarnas resonemang kring variationerna i bedömningen av ekonomiskt bistånd. 

Edmund Husserl är grundaren av fenomenologin men vi har valt att beskriva denna 

forskningsansats utifrån andra författare eftersom Husserls texter är mer av en filosofisk art 

och vi var mer intresserade av hur man använder fenomenologi som metod. 
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Det fenomenologiska förhållningssättet tillåter oss att fånga in handläggarnas egna perspektiv 

och upplevelse kring ett fenomen, handläggarnas vilja att resonera kring fenomenet och hur 

de resonerar kring det (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I en fenomenologisk 

undersökning måste forskaren förbise och ställa förförståelse och föreställningar kring ett 

visst fenomen åt sidan (Thomassen, 2007; Bjurwill, 1995). Författarna (Thomassen, 2007; 

Bjurwill, 1995) förklarar problematiken med att helt trycka undan sina föreställningar och 

menar att det oundvikligen kommer in en viss tolkning i processen. Forskaren kan inte alltid 

undvika att uppmärksamma och tolka det som intervjupersonen säger och forskaren bedömer 

vad som är relevant att ställa följdfrågor på. Forskaren kan inte heller vara helt objektiv när 

informationen förs vidare då språket alltid är färgat av den som förmedlar fenomenet 

(Bjurwill, 1995).  

Vi har formulerat våra intervjufrågor utifrån tidigare forskning (Bilaga 2) för att i största 

möjliga mån inte utgå ifrån våra egna föreställningar kring ekonomiskt bistånd (Thomassen, 

2007). Dock har vi under intervjuerna ställt vissa följdfrågor som ibland har speglat vår 

tolkning av vad som är relevant att undersöka. Thomassen (2007) menar att vi inte helt kan 

koppla bort vår egen historia och tradition, vilket gör att förståelsen och tolkningarna blir 

beroende av det sammanhang som vi själva utgår ifrån eller befinner oss i. Silverman (2001) 

skriver också att föreställningar alltid påverkar hur frågan ställs och hur informationen sedan 

transkriberas. Utifrån detta har vi hela tiden fått gå tillbaka till oss själva genom reflektion 

kring våra egna föreställningar både före och efter intervjun. Vi hade problem att förbli helt 

opartiska och hade svårt att tillåta alla sidospår i intervjuerna, vilket vi upptäckte när vi 

lyssnade igenom inspelningarna. Även om vårt mål med intervjuerna var att ha en 

fenomenologisk ansats och tillåta ett brett spektra av svar så ser vi i efterhand att vi begränsat 

oss och inte helt och hållet lyckats bibehålla ansatsen. 

Såsom i Sjögrens (2004) studie ville vi åt den subjektiva livsvärlden hos handläggarna 

eftersom det är den subjektiva människan som skapar en helhet, men helheten är inte fastställd 

utan förändras beroende på vem som upplever situationen. Vårt medvetande är alltid riktat 

mot något. ”De olika intryck som människan får försöker hon skapa mening i, och hon 

förväntar sig en helhet”(Sjögren, 2004 s. 36). Författaren lyfter fram att alla kan uppleva ett 

och samma fenomen olika beroende på bland annat vilka erfarenheter och minnen vi har. Vi 

ville förstå och problematisera hur handläggare beskriver sin verklighet och fenomenet. 
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Bjurwill (1995) skriver att en fenomenolog söker efter helheten i delen, det vill säga att 

genom handläggarnas utsagor försökte vi finna en helhet som hjälpte oss förstå fenomenet. 

I det fenomenologiska perspektivet ska forskaren helst inte ta bort eller lägga till något i 

empirin (Sjögren, 2004) därför har vi valt att göra ett bortfall på en av våra intervjuer då vi 

inte fick spela in. Eftersom vi inte fick spela in för intervjupersonen blev det omöjligt för oss 

att återge vad intervjupersonen sagt vilket Silverman (2001) menar är av vikt i en 

fenomenologisk studie. Vi tyckte det var viktigt att den informationen som inkom var så 

sanningsenlig som möjligt och även om de inte gått att reducera våra tolkningar fullt ut anser 

vi att genom detta bortfall minskade risken för att uppge fel information. Öppenhet är A och 

O inom metodprincipen av fenomenologin vilket betyder att erfarenheter från tidigare 

intervjuer inte får komma fram vid de nya intervjuerna. Detta har varit svårt då vi hela tiden 

fått försöka låta bli att falla tillbaka på vad de andra redan sagt och har därmed hela tiden fått 

jobba med våra egna fördomar och föreställningar kring fenomenet. Öppenheten inom denna 

metod innebär att forskaren måste vara nyfiken på ämnet och handläggarnas utsagor (Sjögren, 

2004) och detta har vi tagit upp i inledningen av varje intervju för att visa intervjupersonen att 

vi var öppna och nyfikna inför det de hade att säga (Bilaga 2). Vi har hela tiden försökt att 

inte hamna i ett läge under vår studie där vi försökt bekräfta något, till exempel en 

föreställning eller en teori. Detta var väldigt svårt då vi upptäckte att vi hade flera 

föreställningar kring biståndstagare och vad variationen inom ekonomiskt bistånd berodde på 

delvis på grund av det vi tidigare läst i forskning, men också utifrån vår utbildning och 

praktik. Vi har som ovan nämnt reflekterat över våra föreställningar både före och efter varje 

intervju, men även vid transkriberingen för att i den möjligaste mån bortse från våra egna 

erfarenheter och minnen.  

4.2 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer som redskap i vår studie för att få fram 

vetenskaplig kunskap. Vi har använt oss av ett fenomenologiskt förhållningssätt när vi skrev 

vår intervjuguide. Detta för att formulera frågor på ett sätt som inte allt för mycket upplevs 

som attackerande (Kvale & Brinkmann, 2009). Med attackerande menar vi att vi inte vill att 

handläggaren skall stå till svars för sina åsikter eller känna sig tvingade att svara på ett 

politiskt och socialt korrekt sätt. Istället ger det fenomenologiska förhållningssättet utrymme 

för vår nyfikenhet kring hur vi kan förstå handläggarnas perspektiv istället för att frågorna 

skall uppfattas som fördömande (Sjögren, 2004). 
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Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer med handläggare som är verksamma i fem 

olika kommuner. De semi-strukturerade intervjuerna valde vi för att få en bredare och djupare 

bild kring vårt forskningsproblem. Med hjälp av denna intervjuform har handläggarna fått 

möjligheten att utforma sina svar och tankar på ett mer nyanserat och personligt sätt. Vi har 

strukturerat intervjuerna i viss mån för att styra dem ifall det skulle bli nödvändigt, samtidigt 

ville vi att intervjuerna skulle vara öppna för det intervjupersonerna själva ansåg viktigt att 

lyfta fram. Vi frågade även handläggarna vart de ville bli intervjuade för att försöka skapa en 

intervjumiljö som var bekväm för intervjupersonerna (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). Samtliga intervjupersoner valde att bli intervjuade på sin arbetsplats och i efterhand 

har vi funderat på om vi kan ha varit något otydliga kring valmöjligheten att genomföra 

intervjun på annan plats. Detta reflekterade vi kring då vi även upplevde att vissa 

intervjupersoner ville har mer kontroll över intervjun i den bemärkelsen att de i förväg ville 

veta vad vi var ute efter för svar medan vissa var mer samarbetsvilliga och tog intervjun som 

den kom. Kvale och Brinkmann (2009) talar om att detta kan bero på en maktposition som 

intervjuaren har genom den kunskap forskaren besitter om ämnet. Vi valde att i början av 

intervjuerna berätta att vi inte har erfarenhet av ekonomiskt bistånd och därmed försätta oss 

själva i en position av bristande kunskap kring den praktiska bedömningen gentemot 

handläggarna. På detta sätt försökte vi minska maktskillnaden mellan oss som intervjuare och 

handläggarna som intervjupersoner.  

När vi började fundera över antalet intervjupersoner hade vi en tanke om att använda oss av 

fokusgrupper4. Detta för att skapa en diskussion mellan handläggarna för att se hur de 

resonerade kring föreställningar och lokala normer. Vi ville kunna dra nytta av deras 

reaktioner på varandras åsikter eftersom enskilda intervjuer skulle kunna ge en mindre 

nyanserad diskussion (Bryman, 2011), men då tidsramen för vår studie var begränsad bidrog 

detta till att vi inte såg någon möjlighet att kunna samla ihop fler än en till tre handläggare vid 

samma tidpunkt. Utöver detta framkom problematiken med att handläggare kan tänkas hålla 

tillbaka åsikter eller information för att inte sticka ut i arbetsgruppen kring ett känsligt ämne 

(Bryman, 2011). 
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Blomstedt (2004) skriver att föreställningar kan upplevas känsligt och svårt att tala om. Detta 

blir ett problem då det är handläggarnas egna föreställningar vi vill få fram och förstå, för att 

detta skulle vara möjligt var det viktigt att inte ”pracka på” intervjupersonerna åsikter eller 

föreställningar (Trost, 2010). Vi trodde även att enskilda intervjuer kunde bidra till att 

handläggarna var mer benägna att våga prata om föreställningar. Vi har gjort tre enskilda 

intervjuer, men i två kommuner frågade handläggarna om de kunde vara två respektive tre 

vilket vi gick med på. Detta då vi ville få en variation och en mångfald i svaren hos 

intervjupersonerna och även för att spara in tid. Som vi nämnt ovan fanns det en risk att 

intervjupersoner i grupp skulle välja att hålla inne med information på grund av 

arbetskollegors närvaro, men det kunde också som ovan nämnt bidra till reaktioner på 

varandras åsikter som annars kan gå förlorade i enskilda intervjuer (Bryman, 2011). Därför 

har vi valt att göra tre enskilda intervjuer, en parintervju samt en intervju med tre handläggare, 

och denna blandning av intervjukonstellationer anser vi har bidragit till en nyansering av vårt 

resultat. Ett exempel på en nyansering av diskussion vi kunde se var när vi i en kommun 

intervjuade två handläggare. Dessa två intervjupersoner drog nytta av varandra och ifrågasatte 

varandras utsagor och utvecklade sina svar under intervjun. Intervjupersonernas val att vara 

själva eller fler vid intervjutillfället godkände vi också på grund av att vi hade förhoppningar 

om att deras trygghetskänsla under intervjuerna skulle kunna öka om de själva fick välja 

intervjuform. 

4.3 Urval 
Vi har genom ett målstyrt bekvämlighetsurval valt att intervjua åtta stycken 

biståndshandläggare i fem olika kommuner. Målstyrt urval betyder att vi riktat oss mot en 

specifik grupp av intervjupersoner, nämligen handläggare inom ekonomiskt bistånd. 

Bekvämlighetsurvalet innebär att vi inte haft möjlighet att välja vilka handläggare vi skulle 

intervjua utan varit tvungna att anpassa oss efter de handläggare som var tillgängliga enligt 

enhetscheferna (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver att det inte går att generalisera 

resultatet genom ett bekvämlighetsurval då urvalet inte kan representera en population. Vår 

studie vill dock lyfta fram variationer och inte generalisera och därför är inte någon 

generalisering relevant. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att i kvalitativa intervjustudier 

används det vanligen omkring fem till tjugofem informanter. Vi strävade efter att få tag i 

mellan sju till nio informanter då vi inte ansåg att tiden för studien skulle räcka till fler. Vi 

fick många nyanserade svar i de genomförda intervjuerna och det skulle ha varit intressant att 
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se om fler intervjuer hade bidragit till liknande svar eller fler aspekter. Kvale & Brinkmann 

(2009) skriver dock att många forskare hade vunnit på att ha färre intervjuer i sina studier 

eftersom de då istället hade haft mer tid och fått en djupare analys av intervjumaterialet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vår avgränsning till fem kommuner valde vi endast på grund av den begränsade tidsperioden 

för vår studie, men även för att undvika en allt för hög resekostnad. Vi såg heller inte att det 

fanns något behov att använda oss av fler kommuner då vi utgår ifrån ett fenomenologiskt 

synsätt i vår studie och fokuserar därmed mer på handläggarna än antalet kommuner. 

Vi tog kontakt med enhetschefer från sju olika kommuner för att försäkra oss om tillräckligt 

många informanter. Vi fick dock endast svar från sex kommuner varav en tackade nej. De 

övriga fem tog kontakt med oss via mejl och telefon varpå vi sedan skickade ut ett 

informationsbrev (Bilaga 1) till de berörda handläggarna. Det var handläggare från en större 

kommun, tre mellanbygdskommuner och en glesbygdskommun (Statistiska centralbyrån, 

2011). Vi bokade sedan in tid och plats med dem via telefon och mejl. Vår vision var att vi 

inte skulle blanda in enhetscheferna i val av handläggare genom att endast fråga 

enhetscheferna om tillåtelse att medverka vid ett personalmöte för att själva fråga 

handläggarna om de ville delta. Detta blev inte genomförbart då vissa enhetschefer tog saken i 

egna händer och istället vidarebefordrade vårt mejl till handläggarna direkt och bad dem 

kontakta oss. Detta upptäckte vi ganska snabbt och valde därför att vänta på att handläggarna 

själva kontaktade oss innan vi skickade ut informationsbrevet. Genom att kontakten gick 

genom enhetscheferna sparade det oss tid till arbete, men det som kan tänkas ha blivit en 

konsekvens av enhetschefernas inblandning är att de kan ha påverkat handläggarnas 

benägenhet att delta samt deras förhållningssätt till intervjun. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativa forskningsmetoder och syftar 

till att tillförsäkra trovärdighet i forskningsresultatet. De ser lite olika ut när det kommer till 

den kvalitativa metoden då det inte är något som ska mätas utan snarare en undersökning av 

ett fenomen. Vid kvalitativa intervjuer krävs det att forskaren på ett adekvat sätt presenterar 

den insamlade empirin så att den är relevant för problemställningen i fråga. Det var därför 

även viktigt att vi som intervjuare strävade efter att inte låta våra egna åsikter få någon större 

betydelse i intervjuerna (Trost, 2010; Larsson, 2005). Bjurwill (1995) skriver dock att det är 
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omöjligt att ta bort det subjektiva i det vi vill förmedla och att resultatet alltid är färgat av våra 

intentioner och vårt språk (Bjurwill, 1995). 

Vi valde att göra en pilotintervju med målet att testa och se hur frågorna fungerade 

språkmässigt och innehållsmässigt. Pilotintervjun stärkte vår intervjuguide genom att vi 

upptäckte formuleringar samt ordningsföljd av teman som inte fungerade fullt ut (Bryman, 

2011). Vi tog på sätt och vis hjälp av pilotintervjun under de faktiska intervjuerna genom att i 

början av intervjun förklara för handläggarna att vi hade en del frågor som kunde upplevas 

som provokativa (i vår inledning av intervjuguiden använde vi uttrycket: påhoppande) och att 

detta inte var vår mening. Vi försökte omformulera frågorna, men eftersom vissa frågor 

ändrade alldeles för mycket karaktär och skulle då leda oss bort från vårt problem valde vi att 

ha kvar dem. Exempelvis ville vi förstå om och hur de resonerade om föreställningar kring att 

klienter inte anstränger sig tillräckligt för att få ett arbete, då tidigare forskning visade på 

detta, men detta kunde även upplevas som en anklagande fråga då vi skulle påstå att det 

förekommer. Vid omformulering av frågan hade dess syfte dock gått förlorat eftersom det var 

bland annat den föreställningen vi ville ha en kommentar på. Att istället nämna för 

intervjupersonerna att vissa frågor kunde upplevs provokativa upplevde vi hade en positiv 

effekt i form av att de flesta intervjupersonerna slappnade av mer under intervjuerna.  

I den kvalitativa metoden är det inte av större vikt att intervjufrågorna är och förblir desamma 

under alla intervjuer då det är variationer som är intressant att studera. Dock för att få en ökad 

reliabilitet delade vi upp intervjufrågorna mellan oss för att de skulle formuleras och levereras 

på ungefär samma sätt vid varje intervju (Trost, 2010). Validiteten kan också stärkas då 

analysen av vårt material kunde tillförsäkras mer trovärdighet ifall utgångspunkterna för 

resultatet är näst intill desamma. Validitet handlar om att fånga in det som är för avsikt att 

fångas in. Även att ge intervjupersonen möjlighet att uttrycka sin egen upplevelse eller 

uppfattning kring det vi vill undersöka i vår studie. Validiteten uppkommer genom hur vi som 

forskare kan förmedla denna bild av fenomenet till läsaren på ett klart och tydligt sätt 

(Larsson, 2005). Gentemot enhetscheferna har vi haft ett dolt motiv med studien i den 

bemärkelsen att vi vid kontakt med enhetscheferna inte ville att de skulle ha allt för mycket 

baktanke med vilka handläggare som valdes för intervjuerna. Dock har vi från början försökt 

att förklara syftet med studien för handläggarna utan att ge ut all information. Detta eftersom 

vi inte ville att de skulle fundera allt för mycket över vad de tror vi ville ha för svar på 

frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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För att öka reliabiliteten har vi frågat om samtycke till att spela in intervjuerna. Vid en 

intervju fick vi inte samtycke till att spela in och fick då istället anteckna under tiden. I den 

intervjun minskade reliabiliteten då det fanns en risk att vi skulle minnas fel eller tolka våra 

anteckningar fel i efterhand (Mannheimer, 2005). I direkt anslutning till intervjuerna har vi 

delat upp inspelningarna mellan oss och transkriberat dem. Sedan har vi bytt inspelning och 

dokument och lyssnat igenom samt rättat varandras transkriberingar. Detta för att öka 

trovärdigheten och minska risken för felskrivningar eller missar. I transkriberingsprocessen är 

det nämligen lätt att forskaren ”städar upp” i konversationen genom att inte skriva ut pauser 

eller överlappande meningar och även om detta är vanligt så har det varit viktigt för vår 

process att skriva ut även detta. Vi sökte en förståelse för intervjupersonens perspektiv, åsikter 

och föreställningar, vilket betydde att pauser för eftertanke var viktigt för intervjupersonen 

och vår studie (Silverman, 2001; Larsson, 2005). I transkriberingen har vi valt att inte skriva 

ut alla ”mm” och ”ah” under tiden våra intervjupersoner pratar, detta har inte varit av vikt för 

vår studie då vi inte gör en språklig analys. Däremot har vi skrivit ut de termer som fått en 

konsekvens i samtalet, exempelvis ”okej” med en frågande ton som lett till en utveckling av 

svaret. Svensson (1996) menar att det ska finnas empiriska belägg som en försäkran på att vi 

har gjort rimliga tolkningar av materialet, vilket vi har haft i åtanke under studiens gång. 

4.5 Genomförande av analys 
I analysen av empirin har vi försökt sortera in empirin under olika teman. Från början hade vi 

väldigt många olika teman och de minskade successivt under tiden vi bearbetade materialet. 

Rennstam och Wästerfors (2012) lyfter vikten av att gå igenom sitt material flera gånger för 

att få grepp om och bli bekant med materialet. Vi klippte och klistrade då materialet blev 

alldeles för överväldigande och läste igenom resultatet flera gånger för att göra oss förtrogna 

med det. När vi funnit de variationer som vi tyckte var mest intressant att lyfta fram 

sammanställde vi materialet och kopplade sedan in teorierna. Vi märkte i början av analysen 

att vi gick in med ett ovanifrån perspektiv vilket innebar att vi började ”tolka sönder” deras 

utsagor istället för att lyfta upp dem och dess variationer. Vi har därför varit noga med att 

stanna upp och reflektera över vad den fenomenologiska ansatsen innebär. 
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4.6 Etiska reflektioner 
Bryman (2011) beskriver de etiska överväganden och principer som finns framtagna i 

forskningssyfte. I övervägandena ingår fyra punkter; öppenhetskravet, 

självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet samt autonomikravet. Det förstnämnda 

kravet innebär att vi ska vara öppna och ärliga med vår studies innehåll och att samtycke till 

intervjun och inspelning ska finnas. Vi har vid varje intervjus start informerat handläggarna 

om studiens innehåll och frågat om samtycke till att spela in intervjun för att inte 

intervjupersonerna skall känna sig förda bakom ljuset. Vi ville som tidigare nämnt att de skall 

veta varför de blir intervjuade av oss. Det andra kravet innebär att intervjupersonen själv 

bestämmer om och på vilka villkor som han eller hon ställer upp. Därmed har vi både i 

informationsbrev och i början av varje intervju gett möjligheten att avböja svar och då ingen 

skulle känna sig tvingad att delta har vi även gett möjlighet till att avbryta sin medverkan när 

som helst under intervjuprocessens och under studiens gång. Konfidentialitetskravet innebär 

att vi i största möjliga mån ska tillförsäkra anonymitet, vilket vi informerade om redan i 

inledningen av inervjuerna. Deras uppgifter har bevarats på ett säkert sätt och de enda som 

haft tillgång till dem under studiens gång är handledare samt examinator utöver oss själva. I 

kapitel: resultat och analys har vi valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn och efter den här 

studien kommer alla dokument att avidentifieras genom att kommuner och handläggares 

namn tas bort i transkriberingarna. Autonomikravet innebär att uppgifterna som vi samlar in 

endast får användas i detta forskningssyfte och inget annat. Vi har inte behandlat några 

känsliga personuppgifter då det endast har handlat om bedömningsprocessen (Bryman, 2011). 

 

 

 

 

 
25 

 



 

5. RESULTAT OCH ANALYS  

Vi kommer nedan att presentera vårt resultat utifrån ett fenomenologiskt perspektiv genom att 

beskriva handläggarnas upplevelse och uppfattningar utifrån deras utsagor och beskrivningar 

av deras verklighet. I slutet av detta kapitel kommer vi att skriva en sammanfattning av 

huvudresultatet. Teorierna kommer att komplettera handläggarnas utsagor för att få en djupare 

förståelse av empirin. De sju intervjupersonerna har olika utbildningar och arbetserfarenheter. 

Fyra stycken handläggare är utbildade till socionomer resten har andra utbildningar bland 

annat beteendevetare och pedagoger. Vi kommer inte att redovisa vilka personer som har 

vilken utbildning eller arbetslivserfarenhet i resultatet på grund av konfidentialiteten och då 

det inte påverkar studiens resultat. Flera av handläggarnas utsagor passar in både under lokala 

sociala normer och föreställningar och därav finns det inga tydliga avgränsningar mellan 

dessa utan de går ofta in i vartannat. 

5.1 Föreställningars betydelse vid bedömning av ekonomiskt bistånd 
Under denna rubrik går vi igenom tre teman för att utifrån handläggarna beskriva 

föreställningars betydelse i bedömningen av ekonomiskt bistånd. Vi kommer att lyfta fram 

handläggarnas resonemang kring deras föreställningar och deras misstro mot klienternas 

utsagor. Utöver det kommer det även tas upp hur kraven kring vissa kategorier av klienter kan 

påverkas av föreställningar i bedömningen och även av de lokala normerna. 

5.1.1 Medvetenheten kring sina föreställningar 

Intervjupersonerna beskrev en medvetenhet kring förekomsten av vissa föreställningar. Det 

framkom många avslappnade skratt under diskussionen kring föreställningars påverkan i 

bedömningen och handläggarna var öppna gentemot oss om deras föreställningar om 

klienterna. Handläggarna beskrev även en öppenhet kring deras egna föreställningar om 

klienterna på arbetsplatsen. De beskrev också en acceptans kring att de har vissa fördomar och 

att de hela tiden bär dem med sig. De ansåg att det är viktigt att arbeta med sig själv och sina 

fördomar för att de inte vill synliggöra dem allt för mycket inför klienterna:  

 […] om jag upptäcker att min kollega sitter med en fördom som hon 
inte själv upptäcker då är jag ju inte sen och påpeka det. Det är ju så 
roligt. Det blir ju väldigt humoristiskt framför allt när man får det till 
sig själv, så liksom ”oh shit, ja just det” (Lena). 
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Jag är medveten om att jag har jättesvårt att möta personen som är i 
min egen ålder för då tänker jag ”men herregud klipp er och skaffa ett 
jobb” för svårare än så är det inte, det är bara att jobba (Lovisa). 

Medvetenheten som Lovisa beskrev skulle kunna bidra till att attityderna gentemot klienterna 

inte påverkar bedömningen eller bemötandet av klienten, detta då Ekehammar (2005) menar 

att medvetna fördomar är mer kontrollerbara. Medvetenheten om sina egna förväntningar av 

hur klienten bör bete sig i en viss situation: ”men herregud klipp er och skaffa ett jobb”, kan 

bidra till en mer kontrollerbar fördom och förhållningssätt gentemot klienten i mötet. 

Handläggarna uttryckte även vissa, möjligen omedvetna, föreställningar. Detta var 

föreställningar som de först under intervjuerna upptäckte och började resonera kring. Ett 

exempel som en handläggare lyfte fram var när hon var osäker på om en klient verkligen var 

berättigad ekonomiskt bistånd eller ej, vilket slutade i ett avslag. När klienten inte reagerade 

som hon förväntade sig, nämligen negativt vid avslaget, förstärktes handläggarens känsla av 

att hon hade tagit rätt beslut: 

[…] nej, men det här stämmer ju inte, det är någonting som inte stämmer… 
kanske för att man inte reagerar negativt på ett avslagsbeslut, de kanske 
bara är ”jaja okej fine” (Terese). 

 Ekehammar (2005) tar upp den sociala normen kring de förväntningar som finns vid ett visst 

beteende, denna förväntning skulle kunna innebära att klienten, enligt handläggaren, till 

exempel borde reagera negativt på ett beslut om avslag. Ett annat exempel på en viss 

omedvetenhet kring bland annat vad som påverkar bedömningen beskrevs under intervjuerna 

då handläggare talade om förstagångsbesökare. En förstagångsbesökare beskrevs som en 

person som levt på en högre nivå och detta togs hänsyn till vid bedömningen eftersom 

handläggarna ansåg att dessa människor hade mindre vetskap om kraven och dylikt inom 

ekonomiskt bistånd. Därför beskrev handläggarna att de kräver mer information av 

förstagångsbesökare än de som tidigare uppburit ekonomiskt bistånd: 

[…] är det en förstagångsbesökare så är de ju inte medvetna om våra 
regler, för har man haft pengar så lever man ju på en högre nivå och då 
tar vi hänsyn till det. Men har man uppburit försörjningsstöd innan och 
man… man beräknar att de ska ha en viss kännedom om hur det fungerar... 
Så tar vi hänsyn till det (Viktoria). 

Det beskrevs också att det förekom uppfattningar att det är mer synd om vissa kategorier av 

klienter. Bland annat lyfte de upp kategorier som missbrukare, unga pojkar och nyseparerade 

mammor. Handläggarna berättade att de kan bli mer givmilda och mer omhändertagande i de 
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ärendena. De upplevde en medvetenhet kring det och benägenhet att vilja arbeta med sina 

föreställningar:    

Och då har ju jag de unga missbrukarna. Dom kan ju jag tycka att det är 
lite synd om eller nyseparerade mammor är jag inte sådär jätte lysande 
bra i, det är väldigt synd om dom.(Lena). 

Handläggarna förklarade att känslan beror på deras egna personliga erfarenheter som de har 

med sig från sitt liv. Rolf (1991) menar att vi använder våra känslor och värderingar i försök 

till att skapa nya erfarenheter och utveckla mer kunskap utifrån mötet vilket innebär att 

kunskapen hela tiden förnyas.  

5.1.2 Lokala normer 

Samtliga intervjupersoner följer det Johansson (2001) och många politiker väljer att kalla för 

arbetslinjen, vilket innebär att klienten ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att få ta 

del av ekonomiskt bistånd: De ska stå till arbetsmarknadens förfogande, kan man inte det, så 

är man sjukskriven (Lovisa). Oavsett hur klienten mår ansåg intervjupersonerna att det är 

viktigt att klienten kommer ut i någon form av sammanhang eller sysselsättning. De beskrev 

att klienten utformar ett bättre självförtroende om han eller hon får komma till exempelvis en 

praktikplats. Klienten beskrevs behöva rutiner och människor runt omkring sig för att inte gå 

in i någon djupare depression: 

Kan de inte ha heltid då kanske de kan ha deltid. Att vi försöker hitta 
lösningar, för oavsett om man inte mår bra psykiskt eller fysiskt så mår 
man bra över att vara ute i ett sammanhang (Sara). 

Handläggarna återkommer flera gånger till vikten av deras egen del i arbetet med att hjälpa 

exempelvis missbrukare och psykiskt sjuka klienter från punkt A till B och därmed reducerar 

de kraven på arbetssökandet för de klienterna, enligt handläggarna. Handläggarna beskrev 

arbetslinjen som en norm på arbetsplatsen då samtliga uttryckte att; såhär gör vi här. Den 

lokala sociala normen, menar Ekehammar (2005), hjälper till att vägleda personers beteenden 

och värderingar samt att den kan bidra till att göra en handling mer tydlig då normen blir en 

allmän bestämmelse om hur man ska gå tillväga. Värderingar och föreställningar kan enligt 

Rolf (1991) hjälpa människan att organisera sin verklighet för att få ett grepp om ett 

sammanhang. 

Intervjupersonerna lyfte fram att det finns krav på att klienten redan innan de ansöker om 

bistånd ska ha skött sig och sökt arbete. Tanken, menade handläggarna, är att klienten inte 

bara ska kunna komma till socialkontoret och begära pengar utan att ha ansträngt sig för att 
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bli självförsörjande innan. Handläggarna beskrev dock att de flesta klienter oftast gör så gott 

de kan och ibland upplevde de att vissa klienter till och med ansträngt sig mer än de kanske 

hade behövt innan de ansökt om ekonomiskt bistånd. Handläggarna ansåg att vissa klienter 

borde fått hjälp tidigare:  

Alltså, de ska vara aktiva själva, de ska visa på en tid tillbaka en viss 
aktivitet, det går liksom inte att gå och dra i nio tio månader och så 
anmäla sig på arbetsförmedlingen gå hit samma dag och ansöka om 
försörjningsstöd. Där tycker inte vi, hur vi bedömer lagen, att man gör 
vad man kan. Och då kan man avslå (Viktoria). 

Intervjupersonerna beskrev en typ av orkeslöshet som klienterna får efter att de har sökt ett 

flertal arbeten och blivit nekad av samtliga arbetsgivare. Denna orkeslöshet kan, enligt 

handläggarna ha uppstått redan innan klienten sökt bistånd. För att få klienten att skärpa sig 

och motivera dem att fortsätta söka fler arbeten ansåg intervjupersonerna att de bör få en 

förvarning innan de ger avslag och att detta tillvägagångssätt brukar fungera:  

[…] man diskuterar det och de får i så fall, är det inte tillräckligt så 
säger man att då måste ni skärpa er till nästa månad annars kan detta 
hända. Att de får lite förvarning innan det händer någonting (Lovisa). 

När det kommer till missbrukare beskrev handläggarna olika tillvägagångssätt vid bedömning 

av klienter med missbruk. Intervjupersonerna berättade att de aldrig kan avslå bistånd till en 

missbrukare på grund av att de inte deltagit i sin behandling men de lyfte fram att de försöker 

hitta andra typer av krav för att klienterna ändå ska ha någon form av sysselsättning. 

Intervjupersonerna beskrev att de går att hitta andra typer av krav för att hjälpa klienten in på 

arbetsmarknaden oavsett sitt missbruk: 

Så man kan ju aldrig säga att ”nej men du har inte skött din 
behandling, därför får du inte dina pengar”. Utan man kan avslå för 
”genom att du inte skött din behandling så har du inte heller bidragit 
till att komma närmre arbetsmarknaden” och det är det som är 
grunden för att vara berättigad försörjningsstöd (Terese). 

Det beskrevs även en annan aspekt av en mer behandlande roll vid bedömning av 

missbrukande klienter där handläggarna beskrev att de gick in i rollen som behandlare för att 

hjälpa klienten med sitt missbruk och inte bara klientens ekonomiska situation. Denna 

behandlande roll som en del av våra handläggare beskrev, beskriver även Salonen och 

Ulmestig (2004) i sin studie när de talar om den kategorin av handläggare som i första hand 

utgår ifrån varför klienten ansöker om ekonomiskt bistånd istället för att ställa krav på 

arbetssökande direkt: 

29 

 



 

[…] det ligger ju i deras beteende de ljuger ju för sig själva, och där 
blir det ju lite min sak att motivera dem att lära känna sig själva och 
komma fram till sanningar och bli mer ärliga för att komma åt sitt eget 
missbruk (Viktoria). 

5.1.3 Föreställningar om att klienten inte talar sanning 

Tidigare forskning visar bland annat att misstron gentemot klienters utsagor tenderade att öka 

över en undersökt 4-årsperiod (Hydén, 1996): […] att de blåste mig det är jag HUNDRA på 

(Lena). Intervjupersonerna hade svårt att förklara varifrån denna misstro kom utan beskrev 

den mer som en känsla. Denna känsla kopplar vi till det Rolf (1991) beskriver som ett redskap 

för att nå den tysta kunskapen eftersom känslor och föreställningar omedvetet kan påverka 

våra tankar och handlingar. Handläggarna beskrev svårigheten att sätta ord på varför de kände 

en misstro gentemot vissa klienter. Intervjupersonerna uppgav dock en medvetenhet kring sin 

misstro till klienterna och menade att det är en tanke som ständigt florerar på arbetsplatsen:  

Sen tror jag att det är lätt att bli lite skadad och man känner att man på 
något sätt man misstor alla helt plötsligt liksom ”nej nej det där!” och 
då får man ju verkligen vara vaksam och gå in ”är jag för 
misstänksam?” (Terese). 

Hur har de då kommit fram till denna kunskap? Rolf (1991) menar att den tysta kunskapens 

uppkomst beror bland annat på tidigare erfarenheter och att den inte kan verbaliseras och att 

den tar sig uttryck i människans tankar, känslor och handlingar. Intervjupersonerna gav ett 

exempel på när de ibland måste gå emot sina känslor och lita på klientens utsagor: 

[…] vi försöker lita på klienten. Vi kan inte misstro dem, eller likadant 
det här med bidragsbrott och sådant, om de säger att de gör något 
annat då måste vi lita på dem för annars få vi ingen relation (Sara). 

Vid resonemang kring kontrollen av klienternas utsagor menade intervjupersonerna att de inte 

kan ”leka poliser”. De beskrev svårigheten kring att kontrollera om klienterna bland annat har 

sökt de arbeten som de har angivit. Ett exempel på kontroll som lyftes fram under intervjuerna 

som skulle kunna ha en negativ effekt, enligt handläggarna, var om någon från socialtjänsten 

skulle ringa till en arbetsplats och ställa frågor kring en arbetssökande klient. Problematiken 

som handläggarna upplevde med denna kontroll är stigmatiseringen som uppstår när 

socialtjänsten tar kontakten, detta på grund av en föreställning som Lipsky (2010) skriver att 

en person som går på ekonomiskt bistånd ofta förknippas med negativa egenskaper. Tidigare 

forskning visar att allmänheten ofta har en bild av att klientens situation är självvald genom 

bland annat egenskaper av lathet (Halleröd, 1993): ”Vad är detta för person som har med soc 

att göra?” (Terese). Handläggarna beskrev bland annat genom det här citatet en tro att det 
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finns negativa föreställningar gentemot klienter som får ekonomiskt bistånd och väljer därför 

att inte vara alltför kontrollerande då de upplever en risk för negativa konsekvenser för 

klienten. Den tysta kunskapen kan här tänkas utgå ifrån handläggarens erfarenhet av 

allmänhetens utsagor angående socialtjänstens klienter. Denna erfarenhet kan leda till en 

kunskap som bidrar till ett visst handlande i situationen (Rolf, 1991). 

Handläggarna beskrev att de känner vissa dilemman gentemot klienter då de upplevde att det 

kan vara tufft att som klient få sin ekonomiska situation bedömd och att det är de som 

handläggare som har den makten att besluta. De beskrev vidare den ekonomiska utblottningen 

inför en myndighetsperson som en risk för att vara nedvärderande (Lipsky, 2010). De som 

myndighetspersoner beskrev sig som ”jättar” gentemot klienten och upplevde en svårighet 

kring att möta klienterna som medmänniska och samtidigt förbli en myndighetsperson. Att 

vara både medmänniska och en representant för en organisation lyfter även Lipsky (2010) 

som ett dilemma i det sociala arbetet. Intervjupersonerna beskrev att det är viktigt att ibland 

gå in och förbli professionell och inte bli alltför personlig i mötet5. 

5.1.4 Den gyllene medelvägen för att hantera lokala normer 

Intervjupersonerna talade också om den gyllene medelvägen som innebär, enligt 

handläggarna, att de ibland behöver se bortom vissa krav som organisationen satt upp i sina 

riktlinjer. En del klienter beskrevs må så dåligt att de inte klarar av att stå till 

arbetsmarknadens förfogande, men att de inte mår tillräckligt dåligt för att få ett läkarintyg. 

Detta innebär, enligt intervjupersonerna, att handläggarna måste vara flexibla och försöka 

hitta någon annan form av lösning. Dock lyfte handläggarna att det finns de fall där det inte 

går att finna en lösning och då känner de att de får kringgå riktlinjerna genom att minska på 

kraven. Lipsky (2010) talar som tidigare nämnt om den dubbla rollen som en handläggare har. 

Den gyllene medelvägen som handläggarna beskrev kan vara ett tillfälle då 

medmänskligheten visar sig starkare i det sociala arbetet, och det var i dessa delar av 

intervjuerna som vi upplevde den som tydligast: 
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Sen finns det ju versioner som är den gyllene medelvägen också. […] 
egentligen så behöver vi läkarintyg på allting för att kunna göra en 
korrekt bedömning, men ibland så är det så att man inte kan få ihop ett 
läkarintyg för att personen mår så pass dåligt så att man inte ens kan 
få dem till en läkare… då kan jag känna ”nej men jag vet ju att det inte 
går just nu”. Så där får man ju vara lite flexibel med. För har man 
träffat någon några gånger så kan man ju veta det även om man vill 
klassificera det så (Terese). 

Terese lyckas här undvika det Rolf (1991) beskriver som ett problem. Problemet skulle här 

vara att lita för mycket på den tysta kunskapen, känslan, och denna tillit skulle kunna leda till 

viss naivitet då man inte ifrågasätter känslan utan följer den fullt ut (Rolf, 1991).  

5.2 Föreställningar svåra att beskriva: Magkänslan 
Som vi beskrivit ovan kunde handläggarna sätta ord på en del föreställningar men de hade 

även erfarenhet av att använda ordet magkänsla för det som var svårt att beskriva med ord. Vi 

kommer under denna rubrik gå igenom två teman för att utifrån handläggarna beskriva 

magkänslan och lyfta fram handläggarnas förhållningssätt gentemot användningen av den i 

bedömningarna. 

5.2.1 Att beskriva en känsla 

Eftersom magkänsla var ett ord vi tidigare stött på förde vi även ett resonemang om det med 

handläggarna och det var ett uttryck som samtliga intervjupersoner kände igen. De hade svårt 

att beskriva magkänslan på ett konkret sätt, istället blev resultatet att de beskrev den som en 

känsla som uppkommer i samband med mötet med klienten: 

Det är mycket med mötet med människor, det är ju så mycket som inte 
sägs. Och det är väl där den här magkänslan kommer in på nått vis 
(Titti). 

Denna magkänsla skulle man kanske kunna beskriva som en tyst kunskap då Rolf (1991) 

menar att en intuitiv känsla är svårbeskrivlig och samtidigt oundviklig. Den uppkommer i 

mötet med människor och ger en bild av helheten utan att vi egentligen kan beskriva alla 

delarna som utgör den helheten (Rolf 1991). Intervjupersonerna lyfte att det var svårt att sätta 

fingret på själva känslan, utan de beskrev istället känslan som en helhet där de inte kunde se 

de bakomliggande delarna:  

[…] att dom blåste mig det är jag HUNDRA på. Men jag kunde inte 
sätta fingret på den, jag hittade det inte, jag kunde inte göra någonting 
åt det så det var bara att betala ut […] känslan, det var bara en känsla 
i mötet (Lena). 
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De beskrev vidare att när känslan blev för stark började de söka efter vad som kan tänkas ligga 

bakom känslan för att göra den mer konkret då samtliga intervjupersoner nämnde omöjligheten 

med att uppge magkänslan som grund för beslut: 

Och det kan man inte skriva i en bedömning att jag har gått på 
magkänslan utan då får man hitta vad det är som gör att jag ska göra 
så här, vad i mig säger detta? (Sara). 

Samtliga intervjupersoner beskrev att de personliga egenskaperna påverkar dem som 

handläggare i olika grad och Rolf (1991) lyfter fram att vi alltid har med oss en tyst 

fungerande kunskap som är byggd på just egenskaper, värderingar, känslor och attityder: 

Det är väl det här att vi har med oss egenskaper, vi har på känn vi 
människor […] men man får väl också en mer utbyggd, kanske om man 
tar med sin magkänsla så tränar man ju upp den också med alla 
möten, för då har man ju någorlunda facit, sen kan jag ju inte bara 
vila på den, absolut inte! (Viktoria). 

Handläggarna tog upp hur attityder gentemot klienterna påverkas av personliga egenskaper. 

De beskrev även att om man är medveten om sina personliga känslor gentemot vissa klienter 

måste handläggarna se bortom de känslorna och istället ta hjälp av sina kollegor. Tidigare 

erfarenheter nämndes även av alla intervjupersoner när det diskuterades kring magkänslans 

uppkomst. De beskrev magkänslans uppkomst likt hur Ekehammar (2005) beskriver attityders 

uppkomst, att de härstammar från tidigare erfarenheter: 

Det känns i magen, eller jag vet inte, och det handlar också tror jag 
om vad det är för tidigare erfarenheter man har (Terese). 

De personliga erfarenheterna bidrar enligt Rolf (1991) till en viss kunskap om situationen, 

denna kunskap kan framkomma medvetet men också omedvetet. Med detta menar han att vi 

tillägnar oss bland annat strategier, knep, känslor och värderingar för att ordna vår verklighet. 

Handläggarna beskrev känslan de har i magen likt hur Rolf (1991) beskriver en form av tyst 

kunskap. Genom att se till sina personliga erfarenheter menar handläggarna att de försöker 

göra känslan mer konkret, det vill säga göra den tysta kunskapen till en ny kunskap. 

Handläggarna har även beskrivit en typ av dold information som kan ligga till grund för 

magkänslan. Med detta menade intervjupersonerna att de fått tidigare information som 

temporärt glömts bort men som senare gör sig påmind genom vissa situationer eller möten: 

Jag tror att någonstans där bak i huvudet så är det någonting, någon 
form av information som man har fått som kommer fram när ansökan 
väl ligger där eller någon frågar något. Så någonting tror jag redan 
har väckt det, men man har inte tänkt på det då (Sara). 
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Som vi tidigare nämnt har intervjupersonerna även berättat att de inte kan ange magkänslan 

som en grund för beslut, men att de då istället fått söka efter bakomliggande faktorer till 

deras känsla i magen. Rolf (1991) menar att den tysta kunskapen fungerar som ett redskap 

som används för att skapa en uppfattning om verkligheten (Rolf 1991). Handläggarna 

beskrev även de vikten av att använda magkänslan som ett redskap i arbetet av ekonomiskt 

bistånd. 

5.2.2 Magkänsla: positivt eller negativt vid bedömning? 

Intervjupersonerna hade olika förhållningssätt till att använda magkänslan i bedömningen. 

Några handläggare beskrev vikten av att lyssna och tro på sin magkänsla då de beskrev den 

som ett vägledande redskap i bedömningen av ekonomiskt bistånd: 

Det är jätte viktigt och ta vara på den här känslan man har i magen för 
det är ofta en rätt känsla du har där […] och det kan ju va liksom som 
du känner att den här personen är våldsam, kan bli våldsam eller 
någonting, lita på den här för det är ofta att den är den rätta känslan 
du får (Lovisa). 

Några handläggare beskrev även att det finns en viss frustration över att de inte alltid kan 

bevisa eller sätta ord på sin magkänsla eller använda den i beslutsfattandet: 

Ja hade min magkänsla fått styra så hade dom inte fått en krona så tyvärr 
så är det inte alltid att det gör det utan man går vidare (Lena). 

Några handläggare hade ett mer restriktivt förhållningssätt till användningen av magkänslan i 

bedömningen. Ett exempel är en handläggare som uttryckte en osäkerhet och en misstro till 

den. Hon beskrev att det finns ett visst obehag inför att som myndighetsperson vara den som 

står för ett beslut i ett av samhällets yttersta skyddsnät. Därav valde hon att försöka att inte 

använda sig av magkänslan då hon upplevde obehag i den situationen. De handläggare som 

beskrev magkänslan som ett positivt inslag i bedömningen var de som arbetat med 

utredningsärenden inom socialt arbete en längre tid medan de som beskrev ett mer restriktivt 

förhållningssätt arbetat under en kortare tid. Handläggarna beskrev också det omöjliga med att 

helt koppla bort sina sinnen i en bedömning och de menar att det är viktigt att som 

handläggare hitta en balans mellan dem: 

 […] hos alla oavsett vilket yrke man har på nått vis, så är det väl ändå 
att man har med sig både känsla, sinne och intellekt i bedömningarna 
(Viktoria) 
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5.3 Tillvägagångssätt i bedömningen 
Vi kommer under denna rubrik gå igenom tre teman för att utifrån handläggarna beskriva hur 

de går tillväga i bedömningen. I temana kommer vi lyfta fram hur handläggarna går tillväga 

för att medvetandegöra sina föreställningar, hur de väljer att gå tillbaka och bli professionell 

när något ärende blir allt för personligt och även hur de går tillväga när de försöker använda 

sin magkänsla i bedömningen. 

5.3.1 Ta hjälp av sina kollegor 

Intervjupersonerna beskrev kollegorna som ett väldigt viktigt ”bollplank” och att det är med 

kollegornas hjälp som intervjupersonerna arbetar för en mer likartad bedömning på 

arbetsplatsen. Under intervjuerna beskrev handläggarna att det är viktigt att arbetsplatsen har 

likartade bedömningar och att det inte ska spela någon roll vilken handläggare klienten 

kommer till: 

Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att man kan byta klienter 
lite emellanåt för att någonstans så fostrar man ju varandra och då 
kan det vara rätt bra och byta handläggare och komma in med nya 
ögon också (Titti). 

Rolf (1991) lyfter att värderingar och normer hos människan som utför handlingen spelar in i 

beslut av tillvägagångssätt och därmed kan det endast ses som naturligt att variationer 

förekommer. Intervjupersonerna menade dock att genom ständig interaktion kan 

arbetsgruppen få mer likartade åsikter som gör det mer likriktat i bedömningen. 

Intervjupersonerna upplevde även att handledningen på arbetsplatsen var viktig då några 

handläggare inte alltid kände sig bekväma med att diskutera och öppna upp sig om olika 

dilemman i kollegiegruppen. Handläggarna beskrev att det beror på vad problemen handlar 

om, hur personliga de är och vem de känner sig bekväm att prata med. De beskrev vidare att 

de hellre går till handledaren och diskuterar sin problematik kring ett ärende än att vända sig 

till sina kollegor:  

Det kanske är saker som ligger nära mig som jag inte vill ta i en grupp 
eller så, men att jag har någon att prata med om nära personliga saker 
och så… Beror på vad det handlar om ju, ja hur mycket vill jag lämna 
ut mig personligen det är väl det det handlar om mycket.Värderingar 
och attityder och sådana saker (Viktoria). 

Att ta hjälp av kollegerna vid problem i ärenden tas även upp ur ett annat perspektiv och det 

är när handläggarna känner att de blir för personliga i ett ärende. Några exempel som lyftes 

fram var situationer då de känner att de blir obekväma i mötet med vissa klienter. De beskrev 
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att det snarare handlar om personliga erfarenheter och upplevelse som gör att de reagerar 

olika i olika möten än klienten i sig. Ett annat exempel som handläggarna tog upp där det 

personliga påverkar bedömningen var när de känner att de tycker synd om klienten på ett sätt 

som kan leda till att handläggarna blir mer generösa i bedömningen: 

 […] där är det ju också nått som är viktigt då att när man får de här 
känslorna att man diskuterar det mycket, så du inte går hem med något 
sådant här utan man diskuterar så att alla vet om det […] att jag får 
hjälp av mina kolleger helt enkelt för att jag skulle kunna hålla mig 
professionell emot dem (Lovisa). 

Den personliga kunskapen en individ besitter kan ha en tyst fungerande funktion och kan som 

tidigare nämnt även användas som ett redskap i vissa situationer (Rolf, 1991). Är individen 

medveten om vad den personliga kunskapen innefattar kan exempelvis en handläggare 

använda den för att bli mer vaksam för det personliga i vissa ärenden och våga be om hjälp 

(a.a.). Denna reflektion beskrev även handläggarna som en viktig del i sitt arbete för att de 

bland annat inte ska bli för generösa. 

Intervjupersonerna har som ovan nämnt lyft vikten både av att utgå utifrån sig själv samt att få 

kollegornas insyn och funktion som ”bollplank”, men de har även tagit upp svårigheten med 

att ibland erkänna när de upplever att de har problem i ett ärende: 

Nej det är aldrig prestige utan det är ju alltid den enskildes bästa sen är 
det tufft att erkänna, för så är det ju (Terese). 

I samband med detta har handläggarna också beskrivit att självreflektion är viktigt för att 

medvetandegöra föreställningar hos sig själv: 

[…] sen så brukar det ändå kännas någonstans när man inte riktigt är 
helt, att man kanske låter andra saker styra. Det känns lite, och då får 
man väl vara så pass sanningsenlig att man tar hjälp utav någon 
annan (Titti). 

Ekehammar (2005) lyfter att det är betydande att arbeta med att försöka medvetandegöra 

omedvetna föreställningar genom att granska varandra och sig själv löpande, detta tar även 

intervjupersonerna upp som en viktig del i sitt arbete för att bli mer medvetna om bland annat 

sina föreställningar: 

Det är svårt. Och det ska man ju vara medveten om men det är vi 
medvetna om och vi gör så gott vi kan… det är ju för att vi ska bli 
bättre (Lena). 

Den tysta kunskapen är en förutsättning för att människan ska kunna ha kunskap om något, 

vilket innebär att människan har en tyst kunskap om sina föreställningar och för att göra den 
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medveten måste människan reflektera över sina handlingar och på så vis skapa sig ny kunskap 

om sig själv och sina föreställningar (Rolf, 1991). Handläggarna har också beskrivit att 

reflektionen är en viktig del i arbetet för att de ska kunna förbättra själva handläggningen i 

bedömningen av ekonomiskt bistånd.  

5.3.2 Att gå tillbaka och bli professionell 

Intervjupersonerna beskrev också att det är viktigt att gå in och förbli professionell även när 

något går emot handläggarens egen åsikt eller magkänsla:  

 Jag tror ju att vi går in och blir professionella i den situationen och 
låter oss nog påverkas så lite som möjligt, men självklart såg jag att 
jag kunde dra en krona därifrån så drog jag ju den... hade jag inte 
haft den känslan så kanske jag hade förbisett den kronan (Lena). 

Ekehammar (2005) menar att lokala sociala normer styr enskilda individers beslut och 

handlingar då de sociala normerna anger vad som är rätt och fel i vissa situationer. 

Kommunerna vi intervjuat i följer olika riktlinjer och en handläggare beskrev att hon ibland 

måste lägga sina personliga åsikter åt sidan och istället följa riktlinjerna och förbli 

professionell även om hon hade velat ta ett annat beslut: 

[…] ibland så ställs man ju också inför beslut som egentligen är emot mig, 
alltså så mina personliga åsikter (Viktoria). 

Hon beskrev vidare vikten av att faktiskt diskutera sina föreställningar och åsikter på 

arbetsplatsen då hon ansåg att problemet inte ligger hos klienten utan hos handläggarens 

förmåga att förbli professionell. Rolf (1991) lyfter här upp att individen både kan vara 

medveten och omedveten kring att de följer dolda regler kring olika beteenden och 

handlingar, men att det förekommer viss självreflektion som medvetandegör regelstyrningen 

vilket kan förbättra saker (Rolf, 1991), exempelvis beslutsfattandet.  

Intervjupersonerna har beskrivit att de främst försöker förhålla sig till vad lagen och 

riktlinjerna säger. De har även tagit upp en annan metod för att kunna hålla sig professionell 

och inte låta sina egna föreställningar påverka bedömningen allt för mycket. Handläggarna 

berättade att genom att titta på rättsfall kan de lättare se hur domstolar har beslutat i liknande 

ärenden: 

Så det är viktigt att gå in och titta på rättsfall också. Det är så lätt att det 
drar iväg till att ”såhär gör vi här och såhär gör vi här”, vad gäller 
egentligen? (Viktoria). 
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5.3.3 Klä sin magkänsla i ord 

Intervjupersonerna beskrev att de försöker ”klä” sin magkänsla i ord för att göra den mer 

konkret och mer användbar i bedömningen: 

Då tänker jag att vad står denna magkänsla för hos mig? Kan jag 
ställa frågor? Kan jag få vetskap hur det är med min magkänsla? Är 
jag på rätt spår? Alltså jag kan försöka forska vidare rent konkret 
med den person jag möter, stämmer det? Är det så här eller är det 
såhär? … alltså jag kan på nått sätt klä min magkänsla i ord. 
(Viktoria) 

Den tysta kunskapen finns hela tiden med människan i bakgrunden och kan anta olika och nya 

former beroende på hur den artikuleras och förklaras. Kunskapens uppkomst kommer som 

sagt bland annat från människans egna erfarenheter och sätt att finna ord och uttryck för sina 

känslor (Rolf, 1991). Handläggarna beskrev på samma sätt som Rolf (1991) vikten av att 

finna ord för att göra sin känsla konkret för att kunna implementera känslan i bedömningen av 

ekonomiskt bistånd och på så vis göra om den tysta kunskapen till en medveten kunskap. 

Handläggarna beskrev att de använder sig av det befintliga handlingsutrymmet genom den 

individuella bedömningen, men att de även skapar ett utrymme genom bland annat den 

gyllene medelvägen. De beskrev möjligheten att finna alternativa lösningar i organisationer så 

att deras medmänsklighet och magkänsla i bedömningen inte ska försvinna bland de riktlinjer 

som kommunen satt upp. En gräsrotsbyråkrat har förutom ett tolkningsföreträde även krav på 

sig att ha den kunskapen kring att ta rimliga beslut (Lipsky, 2010).  

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med vår uppsats var att beskriva och förstå hur handläggare inom ekonomiskt bistånd 

själva resonerade kring vilken betydelse föreställningar om klienten och lokala normer har för 

variationen vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. För att nå syftet har vi utgått ifrån en 

fenomenologisk ansats då den hjälpt oss att finna helheten i delen. Vi har även tagit hjälp av 

Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och Rolfs (1991) beskrivning 

av Michael Polanyis teori om den tysta kunskapen då den hjälper oss att förstå handläggarnas 

resonemang kring betydelsen av lokala sociala normer och föreställningars påverkan i 

bedömningen av ekonomiskt bistånd. 

Handläggarna var medvetna om den variation som finns i bedömningen av ekonomiskt 

bistånd mellan kommuner och handläggare och de strävar efter en likartad bedömning på 

arbetsplatsen. De beskrev att en likartad bedömning är viktig då de anser att det inte ska spela 
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någon roll vilken handläggare klienten kommer till. Handläggarna tar hjälp av sina kollegor 

och självreflekterar kring sina bedömningar i ett försök att göra en mer likartad bedömning på 

arbetsplatsen. De berättade att de främst försöker gå efter lagar och kommunens riktlinjer men 

de beskrev också den gyllene medelvägen som innebär att de har hittat vägar att gå när 

medmänniskan i gräsrotsbyråkraten kommer i konflikt med de rådande riktlinjerna (Lipsky, 

2010). De beskrev att de har möjligheten att vara flexibla i en del bedömningar, men eftersom 

de strävar efter en likartad bedömning beskrev de också att det är viktigt att de följer 

riktlinjerna så gott det går. 

Handläggarna beskrev även vikten av att inte låta sina föreställningar påverka bedömningen, 

de anser att det är svårt men de uttryckte också att de arbetar dagligen med att 

medvetandegöra dem. Denna medvetenhetsprocess sker på olika sätt och handläggarna lyfte 

främst upp vikten av att ta hjälp av sina kollegor och på ett öppet sätt samtala om sina 

föreställningar men också genom att påpeka sina kollegors föreställningar när de själva är 

omedvetna om dem. Handläggarna beskrev även en känsla de har i magen i en del ärenden. 

De upplever känslan svårförklarig, men också viktig i arbetet av ekonomiskt bistånd. 

Intervjupersonerna ansåg att de inte kan använda magkänslan i en bedömning, men de arbetar 

ständigt med att försöka göra den konkret genom att: ”klä min magkänsla i ord”(Viktoria) 

eller gå tillbaka i utredningen i ett försök till att finna magkänslans uppkomst. Både 

magkänslan och föreställningar beskrevs bero på dels tidigare erfarenheter men också 

handläggarnas egenskaper som människor. De beskrev att båda har en viss påverkan i 

bedömningen då tidigare erfarenheter kring vissa kategorier av klienter kan bidra till att 

handläggarna bland annat kan bli för generösa i de bedömningarna.  
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6.  SLUTDISKUSSION  

I detta avslutande kapitel lyfts slutdiskussionen fram kring vår studie. Vi kommer att 

återkoppla empirin till studiens syfte och frågeställningar. I slutet av detta kapitel kommer vi 

också att lyfta fram förslag på framtida forskning. 

Syftet med studien var att beskriva och förstå hur handläggare inom ekonomiskt bistånd själva 

resonerade kring vilken betydelse föreställningar om klienten och lokala normer har för 

variationen vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. Handläggarna lyfte fram problematiken 

med att vara en representant för en myndighet och samtidigt möta klienterna med 

medmänsklighet, vilket Lipsky (2010) lyfter som gräsrotsbyråkratens dilemma i deras 

handlingsutrymme. För att lättare hantera dilemmat lyfte handläggarna fram den gyllene 

medelvägen som ett redskap. De menade att genom bland annat diskussion med kollegor och 

handledare samt genom självreflektion kan de finna alternativa vägar i sitt handlingsutrymme 

som inte helt följer riktlinjerna men fungerar bättre för klienten. Här kan vi även se att 

handläggarna utvecklar två former av lokala normer på arbetsplatsen. Den informella normen 

framgår som mer påverkningsbar då den skapas och ändras genom diskussion med kollegor 

och handledare. De informella normerna kan även hjälpa handläggarna att legitimera den egna 

viljan i bedömningarna genom att säga; ”såhär gör vi här” (Lipsky, 2010). Ekehammar (2005) 

skriver att individen vid osäkerhet inför ett handlande ofta vänder sig till gruppen och rättar 

sig sedan efter gruppens normer. Dock om en handläggare inte känner sig bekväm i att prata i 

grupp, vilket en av våra handläggare uttryckte, kan den sociala normen bli problematisk då 

den inte innefattar alla och kan på så vis bidra till en större variation på arbetsplatsen. Det är 

genom utvecklingen av de lokala informella normerna som de gyllene medelvägarna skapas 

på arbetsplatserna. Den formella normen, riktlinjerna, framgår som mindre påverkningsbar då 

det främst är politikerna som avgör dem.  

Den gyllene medelvägen visar också på ett större handlingsutrymme, vilket handläggarna 

lyfter som problematiskt. De uppskattar att kunna vara flexibla men saknar samtidigt tydliga 

metoder kring hur vissa beslut ska fattas då de upplever att det finns ”luckor” i riktlinjerna. 

Tidigare forskning lyfter också fram att handläggare efterfrågar fler konkreta arbetsmetoder i 

bedömningen av ekonomiskt bistånd (Stranz, 2007). Det större utrymmet i bedömningarna har 

även bidragit till att handläggarna hela tiden fått arbeta med att medvetandegöra sina egna 

föreställningar. 
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Det förekom mycket skratt under intervjuerna när vi diskuterade olika föreställningar som 

cirkulerade på arbetsplatsen och i bedömningarna. Det fanns en öppenhet kring att 

föreställningar finns i arbetsgruppen och en medvetenhet kring det omöjliga med att helt 

undgå sina egna föreställningar i sitt handlande. Är det möjligt att medvetandegöra sina 

föreställningar i den mån som intervjupersonerna beskrev? 

Som tidigare forskning nämner, menar även handläggarna att det finns en tendens att utveckla 

en föreställning i form av misstro gentemot klienten desto längre tid de arbetar inom 

ekonomiskt bistånd. Rolf (1991) skriver att erfarenheter och personliga egenskaper kan ligga 

till grund för deras handlande och det kan vidare vara så att handläggarnas tysta kunskap 

utifrån arbetslivserfarenhet bidragit till misstron på klienterna. Känslan av misstron bidrog 

även till en påverkan i bedömningen i form av att de ibland ställde högre krav på klienten. 

Denna känsla uttryckte handläggarna som en magkänsla och den beskrevs bero på 

erfarenheter och personliga egenskaper vilket också föreställningar beskrevs bero på. Den 

tysta kunskapen ligger i bakgrunden genom erfarenheter och personliga egenskaper och 

påverkar de handlingar som man gör. Människan är inte alltid medveten om den tysta 

kunskapens påverkan (Rolf, 1991) vilket här tydliggörs genom att de väljer att använda viss 

tyst kunskap medvetet, känslan, och väljer sedan bort den andra tysta kunskapen, 

föreställningar, vid bedömningen. När de talade om känsla och föreställningar beskrev de 

liknande utsagor till uppkomsten och hanteringen. Vi såg därför ingen större skillnad mellan 

magkänsla och föreställningar. Handläggarna var däremot mer positiva till att låta magkänslan 

styra än att låta föreställningarna göra det. Det blev enligt oss motsägelsefullt och lämnade oss 

med frågan: vad är egentligen skillnaden mellan en magkänsla och en föreställning, enligt 

handläggare?  

Redan innan vi påbörjade vår studie fanns det funderingar kring uttrycket magkänsla i det 

sociala arbetet och genom bearbetningen av empirin och den tidigare forskningen har vi fått 

ett större intresse kring fenomenet magkänsla och dess uppkomst. Vi har i empirin fått fram 

att magkänslan faktiskt finns genom handläggarnas erfarenheter, att den används samt ses 

som ett positivt inslag i bedömningen av ekonomiskt bistånd. Den tysta kunskapen och de 

oartikulerade föreställningarna finns alltid med i bakgrunden till handlingar och beslut (Rolf, 

1991) och det handlingsutrymmet som beskrevs som stort gör det möjligt för föreställningarna 

att florera i bedömningen (Lipsky, 2010). Därför hade det varit intressant att få ännu mer 

kunskap om hur den används på andra fält inom socialt arbete. Våra intervjupersoner har 
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riktlinjer att följa men i en behandlande institution, där det krävs ett bemötande dagligen med 

olika klienter, finns kanske inte alltid lika starka riktlinjer att luta sig tillbaka på. Hur ser 

magkänslan ut på exempelvis en behandlande institution och hur används den när inga 

riktlinjer kan påverka eller begränsa den? 
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BILAGA 1 

Informationsbrev till handläggare från ekonomiskt bistånd 

 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårt examensarbete 
denna termin. Vi vänder oss till Dig då vi gör en studie om hur några handläggare i olika 
kommuner resonerar och tänker kring variationer vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Den 
intervjun vi kommer att göra handlar inte om att granska bedömningen utan vi vill få 
förståelse för variationen utifrån ditt perspektiv och hur du tänker kring variationer.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 1-1,5 timme. Du har rätt att avbryta medverkan när som under 
processens gång. Vi kommer inte att skriva ut några namn på personer eller kommunens namn 
i examensarbetet. Vi kommer endast att spela in intervjun vid samtycke från dig. 

 

Du får bestämma plats för intervjun, det kan vara på arbetsplatsen eller på annat valfritt ställe.  

 

Vill du ha vår handledares kontaktuppgifter kan du kontakta oss så skickar vi dem gärna till 
dig.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Jönsson    Sanna Stendahl 

XX@student.lnu.se   XX@student.lnu.se 

XXXX-XX XX XX   XXXX-XX XX XX 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 
* Vi studerar till socionomer i Växjö och detta är vårt examensarbete.  
* Vi är nyfikna på att se hur bedömningsprocessen går till och lite vad de innebär. Vi kommer 
utgå ifrån det vi har läst i tidigare forskning för att vi inte har någon annan erfarenhet av 
ekonomiskt bistånd.  
* Vi är inte här för att granska er eller vad ni säger utan är endast nyfikna på vad ni har att 
säga om saken alltså våra frågor. 
* Vi vet om att vissa av våra frågor kan upplevas lite påhoppande, detta upptäckte vi när vi 
gjorde vår pilotintervju. Men det är inte vår mening att någon fråga skall vara det. 
* Om det är någon fråga ni inte förstår så är det bara att säga till oss så förklarar vi frågan.  
* Vill ni inte svara så är det bara att säga det så går vi vidare till nästa. 
 
Intervjutid: max 1½ timme. 
Inspelning: Endast vid samtycke. 
 
Inledande och allmänna frågor 

1. Skulle ni kunna berätta lite om hur en bedömning går till? 
 
2. Vad tror ni har betydelse vid en bedömning? 
 
3. Tidigare forskning visar att det finns stora variationer vid beslut av ekonomiskt 

bistånd i olika kommuner, hur tänker ni kring detta?  
 

Teman för diskussion: 
 
Riktlinjer, normer, krav 
 
 
Föreställningar 

 
 
Kategoriseringar 
 
 
Magkänsla 
 
 
Avslutande 

1. Nu har vi pratat om krav, föreställningar, kategoriseringar och magkänsla. Är det 
något annat Ni vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 


