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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka om ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd 

upplever att de får ett professionellt bemötande av personalen på Individ och familjeomsorgen 

i x kommun. Undersökningen var kvantitativ och fokuserade på ämnena tillgänglighet och 

information, rättigheter och skyldigheter samt bemötande. Den tidigare forskning som 

refereras i studien är andra utvärderingar som gjorts på olika socialkontor runt om i landet 

samt även i Norge. Undersökningen genomfördes med en enkätundersökning där klienterna 

uppmanades att besvara ett antal frågor om ovanstående ämnen. I resultatanalysen används 

det etiska perspektivet tillsammans med socionomens yrkesetiska riktlinjer samt 

kommunikationsteori för att tolka de resultat som framkommit.  

   Studien genomfördes på uppdrag av, och med hjälp av, Individ och familjeomsorgen i den 

aktuella kommunen. Personalens önskan var att få hjälp att veta vad de är bra på och vad som 

behövs göras bättre. Enkäten delades ut av personalen till 38 klienter varav 22 svarade. I 

resultatet framkom att en övervägande del av klienterna är nöjda med bemötandet på Individ 

och familjeomsorgen. Det fanns dock tendenser i svaren som pekar på att en del brister finns 

då några klienter är missnöjda på en del punkter vad det gäller tillgänglighet och information, 

rättigheter och skyldigheter samt bemötande. 

Nyckelord: 

Klient, bemötande, utvärdering, klientperspektiv, försörjningsstöd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 

1. INLEDNING 5

1.1 PROBLEMFORMULERING 5 
1.2 SYFTE 5 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 6 
1.4 BEGREPPSDEFINITIONER 6 

2. BAKGRUND 7

3. TIDIGARE FORSKNING 8

3.1 OM UTVÄRDERINGSFORSKNING INOM SOCIALT ARBETE 8 
3.2 FYRA CENTRALA STUDIER 9 
3.3 SAMMANFATTNING AV STUDIERNA 11 

4. METOD 12

4.1 LITTERATURSÖKNING 12 
4.2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN OCH VERKSAMHETEN 12 
4.3 METOD OCH VETENSKAPSFILOSOFISK POSITION 13 
4.4 UTFORMANDE AV ENKÄTEN 13 
4.5 GENOMFÖRANDE AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 14 
4.6 URVAL FÖR ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 15 
4.7 FÖRFÖRSTÅELSE OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN 15 
4.8 VALIDITET OCH RELIABILITET 15 
4.9 BORTFALLSANALYS 16 

5. PERSPEKTIV OCH TEORIER FÖR TOLKNING AV RESULTAT 17

5.1 ETISKT PERSPEKTIV 17 
5.2 KOMMUNIKATIONSTEORI 18 

6. RESULTATREDOVISNING 19

6.1 OM REDOVISNING AV RESULTAT 19 
6.2 FRÅGOR OM IFO´S TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION 20 
6.2.1 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER TILL TEMAT 21 
6.3 FRÅGOR OM RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR KLIENTEN 22 
6.3.1 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER TILL TEMAT 24 
6.4 FRÅGOR OM BEMÖTANDE 25 
6.4.1 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER TILL TEMAT 28 

7. ANALYS AV RESULTATET 29

7.1 HUR KAN RESULTATET FÖRSTÅS UTIFRÅN ETT ETISKT PERSPEKTIV? 29 
7.2 HUR KAN RESULTATET FÖRSTÅS UTIFRÅN KOMMUNIKATIONSTEORIN? 31 
7.3 KOPPLING TILL TIDIGARE FORSKNING 32 

 3



8. DISKUSSION 33

8.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGEN 33 
8.2 METODKOMMENTAR 34 
8.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 34 

9. REFERENSLISTA 36

9.1 LITTERATUR 36 
9.2 ÖVRIGA REFERENSER 37 

BILAGA 1, INFORMATIONSBREV 39

BILAGA 2, ENKÄT 41 

BILAGA 3, KODNYCKEL OCH KODSCHEMA 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



1. Inledning 
Under somrarna -03 och -04 har jag arbetat som vikarierande socialsekreterare i en kommun 

på småländska höglandet. Jag har från första stund trivts bra både med arbetet och med 

personalen på arbetsplatsen. Så när jag i somras fick förfrågan om jag kunde tänka mig att 

skriva min uppsats på uppdrag av Individ och familjeomsorgen i kommunen blev svaret ja. 

Den första tanken från personalen var att man ville ha en studie av hur klienter upplever 

bemötandet på kontoret. Jag nappade på den här idén och tillsammans med personalen har jag 

arbetat fram lämpliga frågeställningar och metoder för studien. 

1.1 Problemformulering 

I socionomens yrkesetiska riktlinjer beskrivs hur socionomen ska förhålla sig till sin klient 

(SSR, 1992).  Riktlinjerna tar upp att bemötandet av klienten ska grundas på respekt och en 

strävan efter att etablera goda relationer (1992). Insatserna ska så långt som möjligt bygga på 

samarbete och samförstånd (a.a. punkt 7). Vidare ska socionomen, som det står i riktlinjerna 

punkt åtta, upplysa klienten om rättigheter, ansvar och skyldigheter och i sitt arbete eftersträva 

bästa möjliga insats för varje klient. Riktlinjerna tar också upp att konfidentiell information 

och för klienten känsliga uppgifter måste hanteras enligt sekretesslagen (a.a. punkt 9). Även i 

socialtjänstlagen återspeglas dessa tankegångar. I portalparagrafen understryks vikten av att 

verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 

(Socialtjänstlagen 1 kap 1 §). I socialtjänstlagen 3 kap 3 § står att insatser inom socialtjänsten 

ska vara av god kvalitet. Personal som utför socialnämndens uppgifter ska ha lämplig 

utbildning och erfarenhet. Vidare ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras (a.a.). Vikten av ett bra bemötande genomsyrar alltså såväl socionomens 

yrkesetiska riktlinjer som lagstiftningen, men hur ser det ut i verkligheten? Är det här något 

som efterlevs inom det sociala arbetets verksamheter? Med utgångspunkt i ovanstående har 

studiens syfte och frågeställningar utarbetats. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd 

vid x kommuns individ och familjeomsorg upplever att de får ett professionellt bemötande av 

personalen. 

 

                                             

 5



1.3 Frågeställningar 

För att få svar på syftet har tre frågeställningar arbetats fram för att täcka in olika aspekter av 

termen professionellt bemötande. Frågeställningarna är: 

 Hur upplever ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns 

individ och familjeomsorg bemötandet i samband med första kontakten med kontoret?  

 Upplever ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns individ 

och familjeomsorg att de blivit informerade om sina rättigheter och skyldigheter som 

klienter? 

 Hur upplever ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns 

individ och familjeomsorg handläggarens bemötande under ärendets gång? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

De begrepp som används och den definition som följs i studien är följande: 

• Klient- Person som besöker Individ och familjeomsorgen i försörjningsstödsärenden. 

• Bemötande- Ordet beskrivs i Natur och Kulturs svenska ordbok som ”ett sätt att vara 

mot någon” (2001). En liknande definition finns i nationalencyklopedins ordbok där 

bemötande förklaras som ”uppträdande mot någon” (1995). Definitionerna är således 

användbara för att titta på hur klienter upplever sig bemötta hos socialtjänsten. 

• Professionell- Enligt Natur och Kulturs svenska ordbok (2001) står ordet för ”något 

som görs av någon som kan sitt yrke bra” t. ex ”Vi erbjuder våra patienter en 

professionell hjälp” (a.a.). Vidare kan ordet också stå för ”någon som kan sitt yrke och 

gör ett bra arbete” (a.a.). I nationalencyklopedin beskrivs professionell som ”utförs på 

ett fackmässigt godtagbart sätt” (1996). Att vara professionell i socialt arbete innebär 

därför att man besitter en god kunskap inom sitt område likaväl som att man följer de 

yrkesetiska regler som finns för yrkesgruppen. 

• Professionellt bemötande- Användandet av sina yrkesetiska regler och sin förvärvade 

kunskap för att bemöta klienten. Definitionen är min egen med utgångspunkt i 

ovanstående definitioner. 
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2. Bakgrund  

Socialtjänsten influerades tidigt av humanismens syn på människan på så sätt att man 

förutsatte att socialarbetare utgick från ett humanistiskt förhållningssätt (Payne, 2002, s.242). 

I humanismen tror man på den medvetna människans förmåga att tänka, fatta beslut och 

använda sig av sin fria vilja. I detta ligger inte samma innebörd som att vara human och 

behandla människor på ett positivt sätt då man anser att deras mänsklighet har ett stort värde. I 

socialt arbete utgör humanismen inte en arbetsmodell utan är snarare är filosofisk ståndpunkt 

som alla socialarbetare förväntas ha (a.a.). Carl Rogers var en humanistiskt inriktad terapeut 

och han har påverkat socialt arbete genom de betingelser han satte upp för en framgångsrik 

behandling, han uttryckte dem så här; ”Betingelserna går ut på att klienterna ska uppleva att 

socialarbetarna”: 

1) ”är äkta och kongruenta i den terapeutiska relationen, det vill säga att det de säger och gör 

ska spegla deras personlighet och deras verkliga värderingar och inte vara någon roll de spelar 

inför klienten”, 

2) ”har en obetingat positiv uppfattning om klienterna”, 

3) ”är empatiska när det gäller klientens bild av verkligheten”.                            (a.a. s.244) 

Idag har dessa betingelser omarbetats och finns som nya begrepp. En socialarbetare ska enligt 

de nya begreppen besitta ärlighet och äkthet, värme, respekt och acceptans samt empatisk 

förståelse (a.a. s.245) 

 

Som redovisats tidigare återspeglas dessa tankar i socionomens yrkesetiska riktlinjer och i 

socialtjänstlagen. Intressant är dock att dessa krav hela tiden utgår från socionomen och inte 

finns som ett samlat dokument för hur klienter ska uppleva bemötandet. I Finland och på 

Åland har man gått steget längre och infört klientlagen, beteckning 812/2000, som är en 

allmän lag och kompletterar den övriga socialvårdslagstiftningen. Lagen behandlar klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klient -medverkan 

och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till god service och gott bemötande 

inom socialvården (812/2000, 1 kap 1 st. , 1 §). Klientens behov och mål med hjälpen ska 

beaktas i den form klienten själv uttrycker dem och inte i form av hjälparens önskemål (a.a.). 

 

I Sverige idag finns ingen sådan lag där klienten kan bedöma om han eller hon blivit bra 

bemött utifrån sina egna premisser. Därför kan det vara svårt att säga hur verkligheten faktiskt 
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ser ut i fråga om bemötande ur klientperspektiv. Det vi har att gå efter är tidigare studier som 

gjorts på området och som även den här studien handlar om. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Om utvärderingsforskning inom socialt arbete 

Utvärderingsforskning inom det sociala området ska bidra till vetenskapligt grundad kunskap 

om vilka resultat som uppnås och vilka metoder och arbetssätt som säkrast leder till goda 

resultat. Den här forskningen är ganska outvecklad inom socialtjänstens område (Morén & 

Blom, 2003). Skulle utvärderingar göras om vilka metoder och arbetssätt som är mest 

effektiva kan det ge kunskap som leder till en effektivisering av arbetet på så sätt att man 

väljer de bästa metoderna på en gång (a.a.).  Morén och Blom (2003) refererar till 

socialstyrelsens rapport 2000:12 som belägger ”att det inom socialtjänsten saknas 

forskningstraditioner och rutiner för att systematiskt granska vad som görs, hur det görs och 

resultaten av det som görs” (a.a. s.12). Såväl nationellt som internationellt är 

utvärderingsforskning inom det sociala området inte så vanligt. Shaw and Lishman (1999) 

diskuterar vikten av utvärderingsforskning och menar att:  

“evaluation examines our effectiveness and can help us to improve, can increase our 

accountability to users and clients, develops our knowledge and identifies gaps in knowledge, 

and helps us develop new models of practice and service delivery” (Shaw &Lishman,1999, 

s.1). Att utvärdera sin verksamhet är alltså av vikt för att belysa brister och tillgångar. Genom 

att synliggöra dessa finns en möjlighet att bli bättre. Vidare bör utvärdering av en verksamhet 

mäta effektiviteten av insatser och hjälpa oss nå bättre metoder (a.a.).  

 

I Socialstyrelsens rapport 1995:19 beskrivs hur man kan göra kvalitetsgranskning ur ett 

brukarperspektiv. Det handlar då om att ”ta reda på vad klienten önskar och förväntar sig, 

upplever och erfar för att anpassa verksamheten med hänsyn till detta” (a.a. s.20). I en sådan 

utvärdering mäts teknisk eller funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten mäter 

verksamhetens insatser och åtgärder t.ex. kontaktpersoner och familjehemsplaceringar. Den 

funktionella kvaliteten mäter bemötande och hur en klient blir behandlad. Den funktionella 

kvaliteten är lättare att beskriva med ord än att mäta statistiskt som den här studien avser göra. 

Ett annat sätt att mäta kvaliteten ur ett brukarperspektiv är att använda sig av dimensioner. 

Dimensionerna symboliserar de områden man vill mäta kvaliteten inom och behandlar hur 

klienten upplever att personalen passar in under dimensionerna: 
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• villighet - beredskap att utföra tjänsterna,  

• kompetens- förmåga att utföra tjänsterna,  

• artighet - vänlig, hänsynsfull och respektfull,  

• trovärdighet - pålitlig och hederlig personal,  

• tillgänglighet - tjänsternas åtkomlighet,  

• kommunikation - personal förmögen att informera och lyssna samt  

• empati- personal förmögen att förstå behov                                                 (a.a. s.21).  

3.2 Fyra centrala studier 

Mycket av den forskning jag funnit är från –70 och –80-talet och bygger därmed på den 

tidigare lagstiftningen om socialhjälp. Jag har medvetet valt bort denna forskning då jag inte 

anser den relevant och har valt att istället utgå från den nuvarande socialtjänstlagen. På senare 

år tenderar forskningen på området att tunna ut såväl nationellt som internationellt, att 

utvärdera sin verksamhet ur ett klientperspektiv verkar därför inte så vanligt. I brist på annan, 

för den här studien, relevant forskning har jag valt att också titta närmare på två C-uppsatser 

för att belysa vad som gjorts inom området bättre.  

 
Klienten i centrum- en inblick i klienters upplevelser av bemötande samt information i 

samband med handläggning av försörjningsstöd, är en c-uppsats, skriven vid Lunds 

universitet av Cecilia Stenson Vt-03. Det är en kvantitativ studie med enkätformulär som 

insamlingsmetod. Syftet med studien var att undersöka hur klienter vid arbete och försörjning 

i Eslövs kommun upplever bemötandet samt informationen i samband med handläggningen 

av försörjningsstöd. Urvalet bestod av 66 klienter varav 60 stycken svarade på enkäten. 

Resultatet redovisas statistiskt fråga för fråga. Genomgående redovisas också variablerna 

enskilt under varje fråga, alla är dock inte med varje gång.  

 

Av resultatet framkommer att 30 % av de svarande upplevde att de blivit mycket bra bemötta 

och 40 % att bemötandet varit bra. Endast 5 % upplevde bemötandet som mycket dåligt. På 

frågan om klienten ansåg sig ha blivit informerad om sina rättigheter svarade ca 47 % ”ja, 

lagom” men 36,7 % svarade ”nej, för lite”.  

 

Sammanfattningsvis väger de positiva resultaten i undersökningen över. Dock bör negativa 

resultat i undersökningen som att sammanlagt ca 17 % upplevde att de blev dåligt respektive 

mycket dåligt bemötta inte gå obemärkt förbi. Det författaren själv håller som mest intressant 
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i sin studie är det faktum att en tredjedel av klienterna tycker att de har fått för mycket 

information om sina skyldigheter men för lite information om sina rättigheter (a.a.). 

 

Linda Lindblom skrev, Vt-02, c-uppsatsen Socialtjänsten ur ett klientperspektiv- en 

utvärdering av sociala enhetens verksamhet i Sjödalen - Fullersta KDF, Huddinge vid 

Stockholms universitet. Syftet med studien var att undersöka hur klienterna vid vuxengruppen 

i Sjödalen - Fullersta KDF upplever det sociala arbetet utifrån temana tillgänglighet, 

information, upplevelse av bemötande, arbetssätt och handläggningsrutiner. Den kvantitativa 

undersökningen genomfördes med enkäter. Resultatet redovisas under temana; inställning till 

socialtjänsten, tillgänglighet, information samt bemötande/arbetssätt. Under varje tema 

redovisas enkätfrågorna skriftligt, en del även statistiskt. Enkäten delades ut till 200 personer 

varav 70 stycken svarade.  

 

I resultatet redovisas att 31 % av de svarande har en positiv inställning till socialtjänsten och 

12 % är negativa i sin inställning till socialtjänsten. En liten majoritet upplever att de blivit 

bemötta vänligt eller med respekt. En stor del upplever dock att de blivit bemötta med förakt 

(a.a.). 

 

En annan central studie är; Si din mening om sosialtjenesten- en enkätundersökning om 

brukarnas attityder till begreppen tillgänglighet, information, handläggning och bemötande 

Studien är en magisteruppsats skriven av Anna Cegrell vid Lunds universitet Vt-99. Syftet 

med studien var att samla kunskap som kan belysa förhållandet mellan klienter och 

socialtjänst. Personer som deltog i undersökningen var de klienter som under perioden 

oktober 1998 till mars 1999 fick fasta utbetalningar från socialtjänstens mottags - och 

ekonomiavdelning i Karmöy kommun, Norge. 247 enkäter sändes ut och 86 personer svarade. 

Resultatredovisningen sker med beskrivande text av resultaten knutna till litteratur om de fyra 

huvudfrågeställningarnas teman; tillgänglighet, information, förmåga att utföra tjänster samt 

bemötande. I diskussionsavsnittet redovisas resultaten med kommentarer från Cegrell.  

 

De resultat som redovisas visar att 47 % av de svarande tycker att personalen är 

tillmötesgående. Endast 7 % anser att personalen inte är tillmötesgående. Vidare anser 56 % 

att de blir bemötta med respekt av sin handläggare men 20 % att de inte blir det (a.a.). Det är 

många svaranden som ofta har valt att svara alternativet både och eller delvis på frågorna 

vilket öppnar för en tolkning av vad som är positivt eller negativt. Cegrell väljer att inte ta 
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ställning utan lämnar till läsaren att avgöra vad som är ett bra betyg på socialtjänsten och vad 

som inte är det (a.a.). Efter min genomgång av studien är tolkningen att vid bedömningsfrågor 

på en skala från mycket nöjd, ganska nöjd, inte helt nöjd samt missnöjd svarar en majoritet det 

neutrala alternativet ganska nöjd. Det finns alltså inget klart missnöje men heller ingen klar 

tillfredsställdhet hos de svarande. När svarsalternativen är ja, nej eller delvis svarar en 

majoritet oftast delvis eller det positiva svaret.  

 

Karlstads universitet har publicerat en arbetsrapport; Ja handläggaren är ju bra men hon är ju 

ändå en del av systemet, med syftet att undersöka dels de sökandes erfarenheter av 

socialbidragshanteringen framför allt avseende tillgänglighet och bemötande dels 

undersökningsdeltagarnas ekonomiska och hälsomässiga situation (Forsberg, Löfgren & 

Tilander, 2003). Här nedan redovisas den del som är av intresse för denna studie, den del som 

handlar om tillgänglighet och bemötande.  

 

Metod för att genomföra studien var en enkätundersökning och djupintervjuer samt en 

avslutande återföringsdel (a.a.). Resultatet redovisas statistiskt med inslag av intervjucitat och 

förklarande text utifrån temat ”synen på socialbidrag och socialbidragsmottagare”. 

Enkätundersökningen genomfördes på 4448 hushåll som ansökt om socialbidrag under en 

bestämd period, fördelat på samtliga 16 kommuner i Värmlands län. De svarande uppgick till 

1999 hushåll. Intervjuer genomfördes med 35 personer boende i sju av de sexton 

kommunerna. Under återföringsdelen redovisades resultaten för kommunernas 

kontaktpersoner (a.a.)  

 

I resultatet redovisas att två tredjedelar upplevt att de haft en bra eller ganska bra kontakt med 

handläggaren vid senaste ansökningstillfället. Drygt hälften av de svarande upplevde också att 

de hade känt mycket eller ganska stort förtroende för handläggaren. På frågan om svaranden 

känt sig maktlös vid besök på kontoret säger 41 % ja, i mycket hög grad. Vidare uppger 32 % 

på frågan om de känt sig respekterade svaret; inte alls. (a.a.) Avslutningsvis sägs att om 

socialtjänsten ska utvecklas och förändras behöver berörd personal lära av sina klienter (a.a.) 

3.3 Sammanfattning av studierna 

Gemensamt för ovanstående forskning är att den genomförts kvantitativt med 

enkätundersökningar. Undantag är arbetsrapporten från Karlstad som kompletterar enkäter 

med djupintervjuer. Bortfallet i undersökningarna har varit relativt stort då mindre än hälften 
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svarat på enkäterna förutom i Stensons studie där bortfallet var 6 av 66 möjliga. Studierna 

visar dock, om man tittar på dem gemensamt, på ungefär samma resultat. Klienternas 

upplevelser av bemötandet på de olika socialkontoren är överlag positiva. De negativa 

resultaten på frågor om respekt är genomgående av betydande storlek men inte i majoritet. 

Resultaten är liktydiga och bidrar därför på ett bra sätt till fortsatt forskning inom området då 

de ger en bild att jämföra mot. 

4. Metod 

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökning har skett på Internet- databaserna Libris och Google. Litteratur har även 

sökts på Stockholms universitetsbiblioteks databas samt via sökfunktionen på hemsidan för 

socialhögskolans bibliotek. Sökbegrepp som gett träffar till litteraturen jag använt är 

”professionella möten”, ”bemötande”, ”klienter”, ”klient bemötande”, ”förhållningssätt”, 

”utvärdera” samt ”klienters upplevelser av bemötande”.  

4.2 Beskrivning av kommunen och verksamheten 

Kommunen där studien genomförs ligger på småländska höglandet och har ca 6720 invånare. 

Kommunens areal är ca 520 kvadratkilometer och rymmer åtta socknar. I tätorten bor ungefär 

3500 personer. Den största arbetsgivaren i kommunen är tillverknings- och 

utvinningsindustrin som sysselsätter ca 30 % av invånarna. Därefter följer vård och omsorg 

med ca 15 %. Vidare är många av kommunens invånare sysselsatta inom områdena 

utbildning/forskning och handel/kommunikation.  

 

Kommunen har en budget på 243,339 Tkr (nettokostnad) varav Individ och familjeomsorgen 

inkl. fritidssektionen förfogar över 9,3 % eller ca 21 miljoner kr. Budgeten för enbart Individ 

och familjeomsorgen exkl. fritidssektionen är 17,7 miljoner kr. Av denna summa går 5,6 

miljoner kr/år till försörjningsstödsärenden. 

 

Individ och familjeomsorgen i kommunen består av nio personer, varav 5 socialsekreterare, 2 

socialassistenter, 1 förste socialsekreterare och en chef för verksamheten. Kontoret 

handlägger alla ärenden som hör socialtjänsten till. Den största delen ärenden gäller 

försörjningsstöd. De olika socialsekreterarna har varsitt intresseområde, någon är t.ex. 

huvudsakligen handläggare för barn och ungdomsärenden och någon för flyktingärenden. 
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Kontoret är centralt placerat inne i tätorten och har öppet mån-tors 8.00- 16.30 samt fred 8.00- 

15.00. 

 

4.3 Metod och vetenskapsfilosofisk position 

För att kunna få svar på syftet med den här studien; att undersöka om ett urval klienter som är 

aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns individ och familjeomsorg upplever att de får ett 

professionellt bemötande av personalen, krävs en metod som tillåter att resultatet 

generaliseras. Den positivistiska vetenskapsfilosofin bygger på sannolikhet. Forskaren ska 

analysera logiskt för att sedan dra slutsatser av analysen som går att kvantifiera och redovisa 

statistiskt. Genom statistik och en stor undersökningsgrupp ska forskaren kunna generalisera 

resultaten (Thurén, 1991). En kvantitativ studie syftar till att förklara och beskriva utfallet av 

genomförda mätningar (Olsson & Sörensen, 2001, s.15). Den här studien är positivistisk och 

kvantitativ och datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning. Resultatet redovisas 

statistiskt med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Redovisningen sker temavis fråga för 

fråga. Under varje fråga visas ett diagram över antal svarande för varje svarsalternativ. Sedan 

följer en kommentarsdel för varje tema. 

4.4 Utformande av enkäten 

För att få ett generaliserbart resultat samlas data in med hjälp av en enkät. Enkäten har 

utformats efter idéer från undersökningarna som nämns i avsnittet tidigare forskning. Olsson 

& Sörensen argumenterar för att det är bättre att använda en redan beprövad enkät. Om man 

gör en egen måste den testas ur reliabilitets- och validitetssynpunkt (a.a.) Jag valde dock att 

göra en egen enkät då jag inte hittade någon som helt stämde överens med det jag vill titta på i 

den här studien.  

 

Utformandet av enkäten har skett enligt trattekniken som innebär att man ska börja med mera 

allmänna frågor för att sedan smalna av mot slutet med mer känsliga frågor (Socialstyrelsen, 

1995:19). Vikten av hur enkätfrågorna utformas har också betydelse för svarsfrekvensen. 

Frågorna ska vara begripliga, skrivna med ett vardagligt språk, vara korta och innehålla 

svarsalternativ som passar alla. Ett bra exempel är svarsskalor där det finns positiva, neutrala 

och negativa svar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2003). I utformandet av 

frågorna har idéer om ämnen hämtats från Cegrells (1999) och Lindbloms (2002) studier. 
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Ingen fråga har dock använts exakt som den ställdes i deras arbeten. Frågorna och 

svarsalternativen är omarbetade för att passa just den här studien.  

 

När enkäten var klar gjordes en pilottestning på ett socialkontor i en annan kommun på 

höglandet för att komma tillrätta med eventuella felkällor (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1991). Enkäten delades ut av personalen på kontoret till sex personer. Med enkäten följde 

också ett brev som informerade de svarande om att deras svar skulle användas för att se om 

enkätens frågor och svarsalternativ fungerade. De informerades också om att deras svar inte 

skulle användas i den slutliga studien. Pilotstudien gick bra och inga ändringar behövdes.  

 

Enkäten som använts i den här studien består av fyra variabelfrågor, 23 frågor med fasta 

svarsalternativ samt en avslutande öppen fråga. Frågorna är uppdelade i teman för att 

underlätta för den svarande, avsnitt ett handlar om tillgänglighet och information, avsnitt två 

om rättigheter och skyldigheter samt avsnitt tre om bemötande. Svarsalternativen är 

utformade som skalor med en positiv del, en neutral samt en negativ del.  

4.5 Genomförande av enkätundersökningen 

Det finns olika sätt att genomföra en enkätundersökning. Ett kan vara att skicka ut enkäten 

med post och bifoga frankerat svarskuvert. Ett annat att forskaren sätter sig i väntrummet och 

där ber att få genomföra en enkätundersökning med väntande klienter (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1991). Olika metoder för genomförandet av undersökningen diskuterades 

med personalen på kontoret. En undersökning brevledes skulle vara kostsamt dessutom 

diskuterades det om det verkligen skulle ge så många svar. Risken för att enkäten blev 

liggandes kändes för stor. Att genomföra undersökningen i väntrummet diskuterades, men då 

jag är känd för en del av klienterna skulle min ståndpunkt och deras anonymitet kunna komma 

att ifrågasättas. På så sätt kunde svarsfrekvensen påverkas negativt. Efter diskussioner med 

personalen beslöts att använda en metod som lämnar det öppet för klienten att själv bestämma 

om han eller hon vill delta i studien men även en metod som är effektiv och kan tänkas 

generera många svar. Beslutet blev att handläggarna delade ut enkäten till klienterna och de 

skulle sedan själva få bestämma om de ville svara. För att undvika att klienterna tog med sig 

enkäten hem och sedan aldrig lämnade in den gavs tillfälle att direkt efter besöket fylla i och 

lämna in enkäten. Klienten fick möjligheten att gå in i ett annat rum och där svara på enkäten 

om man ville. Ifyllda enkäter lämnades i en låda. 
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4.6 Urval för enkätundersökningen 

När det gäller vilka som ska svara på enkäten finns olika typer av urval. Ett systematiskt urval 

innebär att man väljer t.ex. var tionde person i en vald population (Olsson & Sörensen, 2001, 

s.69).  Den population som undersöks i den här studien är klienterna vid x kommuns individ 

och familjeomsorg som är aktuella för försörjningsstöd. Ur populationen har ett klusterurval 

gjorts, de som besöker kontoret under oktober månad. Chefen för verksamheten gav mig 

uppgiften att antal aktuella försörjningsstödsärenden under oktober är 184 st. 

Representativiteten kan anses god då försörjningsstödsärenden bygger på en löpande kontakt 

med handläggare och klient, sannolikheten är då stor att nästan alla ges möjlighet att svara på 

enkäten (Hartman, 1998). 

4.7 Förförståelse och etiska överväganden 

Det kan vara en nackdel med att en som jobbat i verksamheten gör studien. Jag tänker att dels 

kan klienterna känna igen mitt namn, betvivla min neutralitet och därmed ifrågasätta 

anonymiteten. Dels angår resultatet av undersökningen även mig varför jag måste förhålla 

mig till svaren med en viss distans för att inte snedvrida studien, min önskan är ju att 

klienterna ska ge ett positivt omdöme om verksamheten. Problemet har försökt vi försökt att 

undvika genom att studien genomförs med en enkät. Det medför att jag inte vet vem som 

svarat på respektive enkät. På så sätt garanteras också anonymiteten för klienterna och jag kan 

förhålla mig neutralt till resultaten då jag inte vet vilken handläggare det gäller i enkäterna. 

Många funderingar väcktes i diskussionerna med personalen om hur man skulle garantera 

anonymiteten för klienterna. Hartman (1998) diskuterar att den personliga kontakten går 

förlorad vid en enkätundersökning, vilket kan vara negativt då forskaren inte får tillfälle att 

förklara frågorna om problem skulle uppstå (a.a.). I den här studien kan det vara en fördel att 

använda sig av en strukturerad enkät för datainsamlingen då den metoden garanterar de 

svarandes anonymitet både för mig och för handläggarna på kontoret. 

4.8 Validitet och reliabilitet 

 Felkällor måste elimineras för att ett resultat ska vara generaliserbart (Olsson & Sörensen, 

2001). Detta ställer enligt mig krav på enkätens utformning, undersökarens objektivitet och 

urvalsgruppens tillförlitlighet. Reliabilitet (pålitlighet vid mätningarnas utförande) och 

validitet (giltighet på det man mäter) är faktorer som noga måste testas (Holme & Solvang, 

1991, s.167). Reliabilitet i kvantitativ forskning ställer krav på att undersökningen kan 

upprepas och validiteten innebär att undersökningen faktiskt mäter det man i problemet avsåg 
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att mäta. (Ruth i Gerontologica, 1991). Vad det gäller enkäten kan reliabiliteten antas vara 

hög då den lätt kan användas igen. För själva undersökningsgruppen blir reliabiliteten dock 

låg då inget systematiskt urval gjorts. Validiteten för enkätundersökningen antas också vara 

hög då den täcker in studiens syfte. 

4.9 Bortfallsanalys  

Av de 184 aktuella försörjningsstödsärendena under oktober månad besökte 38 klienter 

kontoret, vilket innebär att samma mängd enkäter delades ut. Insamlingen av enkäterna 

pågick november månad ut. Totalt gav undersökningen 22 svar. Att inte fler enkäter delades 

ut har sin förklaring i att en stor del av klienterna som mottagit försörjningsstöd under en 

längre tid istället ringer eller skickar in sina uppgifter. En del klienter som är ute i 

arbetsmarknadsåtgärder besöker inte heller kontoret regelbundet. Här rapporterar istället 

arbetsledaren in närvaro vilken medger utbetalning av försörjningsstöd. Skulle en regelbunden 

frånvaro uppstå bokas besök med handläggaren. I samtalen med personalen om vad som kan 

tänkas ha påverkat svarsfrekvensen framkom också att en del klienter, främst klienter med 

invandrarbakgrund, bett att få fylla i enkäten hemma. Anledningen var att de behövde hjälp 

att förstå frågorna och då föredrog att fråga t.ex. sina barn. Möjligheten finns att en del av de 

här enkäterna inte kom tillbaka. Andra tänkbara anledningar till att svar inte lämnats kan vara 

att klienten valt att inte delta i undersökningen. 

 

De enkäter som kommit in har så gott som alla varit korrekt ifyllda, korrekt i den meningen 

att ingen fråga hoppats över. Dock finns det fall där vissa frågor inte fyllts i vilket avspeglar 

sig i diagrammen, under varje bild står svarsfrekvensen inom parentes. Vad det gäller fråga nr 

23 har det upptäckts att endast en person svarat på denna. Frågan gäller om man anser att 

handläggaren har någon eller några av uppräknade negativa egenskaper. I efterhand tänker jag 

att svarsalternativet ”nej, ingen av dem” borde ha funnits med. Istället är nu den frågan 

överhoppad i samtliga fall utom ett varför den inte redovisas i resultatdelen. Den sista, öppna, 

frågan gav endast fem svar som inte är relevanta för undersökningen varför de inte heller 

redovisas i resultatdelen. Valet att inte redovisa variabler gjordes efter att ha studerat 

resultatet och kommit fram till att ingen variabel utmärkte sig. De svarsalternativ som 

utmärker sig i frågorna låter sig inte förklaras genom att en variabel påverkat resultatet. 

Svarsalternativen är genomgående jämt fördelade mellan variablerna. 
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5. Perspektiv och teorier för tolkning av resultaten 

5.1 Etiskt perspektiv 

Etik härstammar från grekiskans ethos som betyder sed eller sedvänja. Begreppet används 

ofta tillsammans med ordet moral som har samma betydelse men härstammar från latinets 

moralis (Wikander i Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtahareri & Wikander, 2001). Etiken 

idag har utvecklats till att beskriva ett förhållningssätt gentemot andra människor. Hur ska vi 

göra? Vad är rätt och fel? Det finns olika modeller som förespråkar hur vi ska handla; 

Konsekvensetik- Fokuserar på vilka konsekvenser en handling får och handlingen ska 

värderas etiskt genom att se till effekterna. En gren inom konsekvensetiken, utilitarismen, 

strävar efter att den totala nyttan alltid ska bli så stor som möjligt. Man ska här väga kostnader 

och vinningar mot varandra. 

Pliktetik- Handlingar är antingen goda eller onda, etiska eller oetiska. Att avgöra vad som är 

rätt eller orätt kan underlättas av att man har en förpliktelse att förhålla sig till, något som 

rättfärdigar handlingen (Hall, 2001). 

Sinnelagsetiken- syftar på den goda tanken bakom handlingen, det är tanken som avgör om 

handlingen är god (Wikander i Carlander et al. ,2001).  

 

Inom etiken finns också ett antal principer för vårt handlande; rättviseprincipen, 

självbestämmandeprincipen, skadeprincipen och godhetsprincipen. Enligt rättviseprincipen 

bör alla människors individuella behov tillgodoses. Något som är svårt då behov är något som 

kan värderas väldigt subjektivt. Skadeprincipen innebär att vi inte får skada en annan 

människa. Man ska hela tiden förhålla sig till vad som är minst skadligt. Enligt 

självbestämmandeprincipen ska varje individ själv bestämma över sitt liv om det inte går ut 

över någon annans självbestämmande. Godhetsprincipen säger att man ska sträva efter att 

göra gott mot andra. Det går inte alltid att tillfredsställa alla så en avvägning måste göras om 

vem man ska göra mest gott mot (a.a.).  

 

Socionomens yrkesetiska riktlinjer och socialtjänstlagen bygger på det etiska perspektivet. 

Riktlinjerna (1992) förutsätter bl.a. att: 

• Socionomen ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas 

lika värde (punkt 2) 
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• Socionomen har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper som är i en utsatt 

situation (punkt 3) 

• Socionomen ska respektera klientens personliga integritet och främja dennes 

självbestämmande så länge detta inte inkräktar på samma rätt för andra (punkt 6) 

• Bemötandet av klienten ska grundas på respekt och en strävan efter goda relationer. 

Insatserna ska så långt som möjligt bygga på samarbete och samförstånd (punkt 7) 

• Socionomen ska upplysa klienten om rättigheter, ansvar och skyldigheter och sitt 

arbete eftersträva bästa möjliga insats för varje klient (punkt 8) 

• Socionomen skall arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte 

kränker grundläggande mänskliga rättigheter (punkt 14) 

 

Självbestämmandeprincipen speglas i socialtjänstlagen, 1 kap 1 § (2001: 453) och innebär att 

varje människa själv ska bestämma över sitt liv så länge det inte går ut över andras 

självbestämmande. Att bemöta klienten professionellt innebär enligt definitionen för den här 

studien; att använda sig av sina yrkesetiska regler och sin förvärvade kunskap för att bemöta 

klienten.  I resultatanalysen används det etiska perspektivet tillsammans med socionomens 

yrkesetiska riktlinjer för att tolka de resultat som framkommit om bemötande. Utifrån 

ovanstående resonemang kan tolkningen hjälpa till att belysa om klienten känner sig 

respekterad av handläggaren. Vidare om klienten känner sig unik och får den hjälp just han 

eller hon behöver. Klienten bör inte uppleva att handläggaren bestämmer över honom utan 

känna sig införstådd med vad som sker i hans/hennes ärende. Klienten ska också uppleva att 

beslut fattas på sakliga grunder utifrån gällande lagstiftning. 

5.2 Kommunikationsteori 

Kommunikationsteori beskriver samspel mellan människor och Payne säger att 

”kommunikationsteorin rymmer många värderingar som är viktiga för socialt arbete, framför 

allt när det gäller att lyssna på klienter och rikta fokus på deras beteende och erfarenheter” 

(Payne, 2002, s.221). Nackdelen är att kommunikationsteorin inte har genererat någon 

handlingsmodell. Teorin har istället använts som ett tolkningsredskap av konkreta 

beteendemönster. Kommunikationsteorin innehåller idéer om hur människor kommunicerar 

såväl verbalt som icke-verbalt. Den förklarar också vem som har kontrollen i en relation. 

Symmetriska relationer är jämställda, komplementära relationer är ojämlika och varje part 

bidrar med varsin roll. Socialarbetare och klient bör växelvis ha kontrollen (a.a.). Payne 

menar att en socialarbetare behöver vara medveten om hur klienten reagerar på hans/hennes 
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kommunikation. Detta eftersom all kommunikation innefattar ett sändande av budskap och en 

reaktion på dem. En genomtänkt kommunikation är nödvändig för att information ska tas 

emot rätt och en förutsättning för att skapa en bra kontakt (a.a.). Vidare diskuteras att den 

kommunikation som stämmer överens med klientens förväntningar är lättare att acceptera för 

dem och kommer därför förmodligen att vara effektivare. 

 

En samspelssituation är en helhet och många faktorer påverkar reaktioner och tolkningar, 

avsikten med det som sägs stämmer sällan överens med tolkningen. Det finns faktorer både 

hos sändaren och hos mottagaren av budskapet som påverkar reaktioner och tolkningar. 

Sändarens jagbild, människosyn och självkänsla påverkar det budskap som sänds och 

mottagaren påverkar i sin tur budskapet genom t.ex. förhandsuppfattningar om budskapet eller 

försvar mot det som förväntas komma (Nilsson & Waldemarsson, 1990). En dålig 

kommunikation föreligger om någon är värderande i sitt sätt att kommunicera, alltså att 

budskapet innehåller kritik och negativa bedömningar om den andres beteende och känslor. 

Detta leder till ett defensivt klimat i kommunikationsprocessen. Att vara kontrollerande och 

sträva efter makt och kontroll i situationen inverkar också negativt på kommunikationen (a.a.) 

För att nå en bra kommunikation ska man sträva efter ett accepterande, tryggt och stödjande 

klimat. Genom att vara förstående, göra problemen till gemensamma problem och beskriva 

hur man tolkar den andre istället för att värdera kan man uppnå ett sådant klimat (a.a.) 

 

För resultatanalysen kan kommunikationsteorin vara behjälplig för att tolka resultat om 

tillgänglighet och information, om rättigheter och skyldigheter samt om bemötande. 

Handläggaren ska informera klienten om vad som händer i hans ärende samt vilka rättigheter 

och skyldigheter han har på ett sätt som klienten kan ta till sig. Klienten ska också känna att 

hans kommunikation och budskap tas på allvar. Det är viktigt att informationen tas emot rätt 

då den sedan ska antecknas i akten på ett sätt som klienten kan stå för.  

6. Resultatredovisning 

6.1 Om redovisning av resultat 

Resultatet redovisas under temana för enkäten; frågor om IFO´ s tillgänglighet och 

information, klientens rättigheter och skyldigheter samt bemötande. Under varje tema 

redovisas svaren med hjälp av diagram. Diagrammen visar på antal svarande för varje fråga 

och alternativ. Om något svarsalternativ inte redovisas innebär det att det inte gett några svar. 

 19



Den totala undersökningen utgörs av 22 svarande. Inom parentes redovisas svarsfrekvensen 

för varje fråga. Vissa frågor med öppna svarsalternativ kommenteras under diagrammet. Sist 

följer en kommentarsdel till varje tema. 

6.2 Frågor om IFO´ s tillgänglighet och information 

1) När du kontaktade kontoret första gången, hur lång tid tog det tills du fick träffa en 

handläggare?                       

Mindre än en vecka En vecka Två veckor Tre veckor
0
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7
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nt

al

(20 av 22 svarande) 
 
2) Känner du till din handläggares telefontid? 

 

Ja Nej
0

5

10

15

20
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nt

al

        (22 av 22 svarande)                               
 
3) På vilket sätt är det lättast att nå din handläggare? 

 

Telefon Uppsöka kontoret Annat sätt
0
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   (22 av 22 svarande) 

Kommentar: Svar som uppgavs under alternativet ”annat sätt” var; 

”Hon ringer upp” (enkät nr 13). 

”Be dem ringa mig genom receptionen” (enkät nr 22).  
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4) Vad tycker du om den informationsblankett om försörjningsstöd som delas ut i samband 

med nybesök? 

 

Lätt att förstå Ganska lätt att förstå Varken lätt eller svår 
att förstå

Har inte fått någon 
informationsblankett
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 (20 av 22 svarande) 
 
 
5) Vid besök med din handläggare, upplever du att du får tillräckligt med tid avsatt? 
 

Ja, alltid Ibland
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15

20

An
ta

l

(22 av 22 svarande) 
 
  
6) Vad tycker du om ansökningsblanketten för försörjningsstöd? 
 

Mycket lätt att 
förstå och fylla i

Ganska lätt att 
förstå och fylla i

Varken lätt eller 
svår att förstå och 

fylla i

Ganska svår att 
förstå och fylla i

Har ej fått någon 
ansökningsblankett

0

1

2

3

4

5

6

7

An
ta

l

(21 av 22 svarande) 

6.2.1 Sammanfattande kommentar till temat 

Vad det gäller tillgängligheten till kontoret och respektive handläggare är svaren övervägande 

positiva. En liten majoritet hade fått tid med en handläggare efter mindre än en vecka. De som 

fick vänta en till två veckor var lika många i undersökningen. Endast ett fåtal svarande fick 

vänta tre veckor. Så gott som alla svarande känner till sin handläggares telefontid och en 
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majoritet tycker också att det är lättast att nå sin handläggare via telefon. Ungefär en tredjedel 

anser dock att det är lättast att söka upp kontoret för att prata med sin handläggare. 

Informationen och ansökningsblanketten som lämnas från IFO till klienterna uppfattas som 

lätt att förstå respektive lätt att förstå och fylla i av ca en femtedel. Dock uppger en majoritet 

av de svarande det mer neutrala alternativet ”ganska lätt att förstå” respektive ”ganska lätt att 

förstå och fylla i”. Ett fåtal personer uppger att de inte fått vare sig informationsblankett eller 

ansökningsblankett. En majoritet av de svarande uppger att de alltid får tillräckligt med tid 

avsatt vid besök. 

 

Trots de övervägande positiva svaren bör det beaktas att väntetiden ibland varit tre veckor och 

att en del svarande uppger att de inte känner till sin handläggares telefontid. Vidare bör det 

också noteras att en del klienter faktiskt inte fått den information eller den ansökningsblankett 

som hör till rutinen vid försörjningsstödsärenden. Att ett fåtal svarande också känner att de 

inte får tillräckligt med tid vid besök med sin handläggare är också en viktig synpunkt att ta 

tillvara på. 

6.3 Frågor om rättigheter och skyldigheter för klienten 

 7) Har du blivit informerad om din rättighet att läsa utredningen och journalanteckningar i 

ditt ärende? 
 

Ja, tillräckligt Ja, men för lite Nej, inte alls
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(21 av 22 svarande) 
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8) Har du blivit informerad om vilka skyldigheter du har som klient i ett ärende gällande 
försörjningsstöd? 
 

Ja, tillräckligt Ja, men för lite Nej, inte alls
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(22 av 22 svarande) 
 
 
9) När du fått avslagsbeslut har du blivit informerad om hur du överklagar beslutet? 
 

Ja, tillräckligt Ja, men för lite Nej, inte alls Har inte fått avslag
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   (22 av 22 svarande) 
 
 
10) Vad anser du om motiveringen i avslagsbeslut? 
 

Mycket lätt att 
förstå

Ganska lätt att 
förstå

Varken lätt eller 
svår att förstå

Ganska svår att 
förstå

Har inte fått avslag
0
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(20 av 22 svarande) 
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11) Har du fått information om hur försörjningsstödet är uppbyggt? 
 

Ja, tillräckligt Ja, men för lite Nej, inte alls
0
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    (21 av 22 svarande) 

 6.3.1 Sammanfattande kommentar till temat 

Klientens rättighet att ta del av utredning och journalanteckningar i sitt ärende är något som 

gått många klienter obemärkt förbi. Nära hälften av de svarande har inte alls blivit 

informerade om denna rättighet. Ytterligare ett fåtal svarar att de fått information om detta 

men alldeles för lite. Ungefär en tredjedel tycker att de fått tillräckligt med information om 

denna rättighet. Svaret att mer än hälften av klienterna uppgett de fått tillräckligt med 

information om sina skyldigheter kan därför, i jämförelse med frågan om rättigheter, tolkas 

negativt. Dock uppger ett fåtal att de fått lite information om detta och någon uppger att ingen 

information alls givits. Vid avslagsbeslut uppger en klar majoritet, över hälften, att de fått 

tillräcklig information om hur man överklagar. Ett fåtal önskar mer information. Vad det 

gäller motiveringen i avslagsbeslut är svaren spridda. Det är en jämn fördelning mellan 

alternativen ”mycket lätt att förstå” samt ”ganska lätt att förstå” som tillsammans utgör ca 

hälften av svaren. Ett fåtal uppger att det är ”ganska svårt att förstå”. Informationen om hur 

försörjningsstödet är uppbyggt uppger en majoritet vara tillräcklig.  

Sammanfattningsvis är informationen från kontoret till klienterna lätt att förstå och väl 

förmedlad. Dock måste även här beaktas att nära hälften av de svarande uppger att de inte alls 

fått information om sina rättigheter att läsa utredning och journalanteckningar samtidigt som 

fler än hälften uppger att de fått tillräckligt med information om sina skyldigheter som 

klienter. 
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6.4 Frågor om bemötande 
 

12) Vilket intryck fick du av kontorets lokaler vid första besöket? 

 

Positivt Ganska positivt Varken positivt eller 
negativt

Negativt
0
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(22 av 22 svarande) 
 
  
13) Vid första besöket, upplevde du att ditt ärende togs på allvar? 
 

Ja, helt och hållet Ja, delvis Nej, inte alls
0
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(22 av 22 svarande) 
  
14) Känner du att du blir bemött med respekt av din handläggare? 
 

Ja, alltid Ja, ibland
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(22 av 22 svarande) 
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15) Upplever du att din handläggare moraliserar över dig, anser sig veta bättre? 
 

Ja, alltid Ja, ibland Nej, aldrig
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(22 av 22 svarande) 
 
  
16) Litar du på att din handläggare håller sin sekretess? 
 

Ja, helt och hållet Ja, ibland Nej, inte alls
0
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(22 av 22 svarande) 
 
17) Känner du förtroende för att din handläggare gör sitt bästa i ditt ärende? 
 

Ja, alltid Ja, ibland
0
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(22 av 22 svarande) 
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18) Tycker du att din handläggare lyssnar på vad du har att säga? 
 

Ja, alltid Ja, ibland
0
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  (22 av 22 svarande) 
 
19) Har du upplevt dig kränkt av din handläggare? 
 

Ja, någon gång Nej, aldrig
0
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(21 av 22 svarande) 
 
20) Upplever du att du och din handläggare har en god relation? 
 

Ja Nej
0
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(22 av 22 svarande) 
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21) Känner du att du får vara med och påverka insatser i ditt ärende? 
 

Ja, alltid Ja, delvis Nej, aldrig
0
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(21 av 22 svarande) 
  
 
22) Upplever du att din handläggare har någon eller några av följande positiva egenskaper? 
 

Kunnig Pålitlig Förstående Trevlig Respektfull Flera positiva 
egenskapet
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 (21 av 22 svarande) 

Kommentar: Under stapeln ”flera positiva egenskaper” ryms de svar där respondenten kryssat 

i alla eller ett flertal av egenskaperna. Under de andra staplarna ryms antal respondenter som 

endast kryssat i att handläggaren har enbart just den egenskapen. 

6.4.1 Sammanfattande kommentar till temat 

Under alla frågor har det positiva svaret fått en övervägande svarsfrekvens vilket är ett gott 

betyg på bemötandet hos kontoret. Kontorets lokaler upplevs också positiva av en majoritet. 

Några få upplever det neutralt och någon negativt. Över hälften av respondenterna upplevde 

att deras ärende togs på allvar vid första besöket. Ungefär en tredjedel var mer tveksamma 

och svarade att det delvis gjorde det. Vidare upplever mer än hälften att de bemöts med 

respekt av sin handläggare men även här svarar en tredjedel mer tveksamt ibland. En klar 

majoritet har aldrig upplevt att handläggaren moraliserar över dem. Över hälften av alla 

svarande litar helt och hållet på att handläggaren håller sin sekretess. Dock uppger ett fåtal 

”ja, ibland” eller ”nej, inte alls”. Så gott som alla respondenter har förtroende för att deras 

handläggare gör sitt bästa i deras ärende. Fler än hälften är känner också att handläggaren 
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alltid lyssnar på dem och samma mängd har aldrig känt sig kränkta av sin handläggare. Vidare 

uppger alla utom två att de har en god relation med sin handläggare. På frågan om klienten 

känner att han/hon får vara med och påverka insatser i sitt ärende är svaren jämnt fördelade 

mellan alternativen ”ja, alltid” och ”ja, delvis”. Under fråga 23 har över hälften svarat alla 

eller fler av egenskaperna. Några personer har valt att kryssa i endast någon av egenskaperna. 

 

Överlag är alltså upplevelserna av bemötandet positiva dock finns en del negativa tendenser 

som inte kan ignoreras. En del positiva svar är av tveksammare slag och representeras av 

alternativen ja, delvis eller ja, ibland som några valt att kryssa i framför det klart positiva. 

Vidare har det negativa svaret blivit ifyllt på alla frågor utom tre. Ett fåtal upplever därmed 

kontorets lokaler negativt. Någon känner att hans/hennes ärende inte tas på allvar och att 

handläggaren alltid moraliserar över honom/henne. Sammanlagt är ca en tredjedel tveksamma 

till att handläggaren håller sin sekretess och har svarat ”ja, ibland” eller ”nej, inte alls” på 

frågan. Ett fåtal personer har någon gång upplevt sig kränkt av sin handläggare. Några 

personer upplever också att de inte har en god relation med sin handläggare och att de aldrig 

får vara med och påverka insatser i sina ärenden. 

7. Analys av resultatet  
Syftet med studien var att undersöka om ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd 

vid x kommuns individ och familjeomsorg upplever att de får ett professionellt bemötande av 

personalen. I resultatet har framkommit att en övervägande majoritet är positiva till såväl 

tillgänglighet och information som rättigheter och skyldigheter samt bemötande. Därför kan 

slutsatsen dras att klienterna som deltagit i undersökningen upplever att de får ett 

professionellt bemötande i enlighet med min definition av begreppet; Användandet av sina 

yrkesetiska regler och sin förvärvade kunskap för att bemöta klienten.  

7.1 Hur kan resultatet förstås utifrån ett etiskt perspektiv? 

Det etiska perspektivet kan hjälpa oss förstå resultaten ur klientens synvinkel. Då svaren 

övervägande är positiva känner klienterna att de blir respekterade som individer, deras ärende 

tas på allvar, de får vara med och bestämma och upplever att de har en god relation med sin 

handläggare. Personalen uppfattas därför göra ett bra jobb i enlighet med vad socionomens 

yrkesetiska riktlinjer (1992) och socialtjänstlagen (2001:453) förespråkar. Det intressanta i 

den här analysen är dock att titta på hur det etiska perspektivet kan hjälpa till att tolka de 

negativa svar som framkommit.  
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Det visas i resultatet att ett fåtal personer inte fått vare sig informationsblankett eller 

ansökningsblankett. Vidare uppges att ungefär hälften av de svarande inte fått information om 

sina rättigheter att läsa utredning och journalanteckningar i sitt ärende. Detta strider direkt 

mot punkt åtta i riktlinjerna (1992) som säger att ”socionomens ska upplysa klienten om 

rättigheter, ansvar och skyldigheter och i sitt arbete eftersträva bästa möjliga insats för varje 

klient”. Dock har mer än hälften uppgett att de fått tillräckligt med information om sina 

skyldigheter. Om man tittar på detta ur ett konsekvensetiskt perspektiv kan det få till följd att 

en utredning blir felaktig. Att klienten inte fyllt i en ansökningsblankett för försörjningsstöd 

eller fått information om detsamma kan medföra att försörjningsstöd ges på felaktiga grunder 

och med felaktigt belopp. Konsekvenserna av detta kan t.ex. bli att klienten blir 

återbetalningsskyldig eller att handläggaren anmäls för tjänstefel då en bristfällig utredning 

gjorts. 

 

En del respondenter är tveksamma i svar på bemötandefrågorna. Att några svarat ibland på 

frågan om man får vara med och påverka insatser i sitt ärende visar på att 

självbestämmandeprincipen inte alltid efterföljs av personalen. Självbestämmandeprincipen 

säger att varje individ själv ska bestämma över sitt liv om det inte går ut över andra 

människors självbestämmande (Wikander i Carlander et al.). Principen återspeglas i 

socialtjänstlagen kap 1 § 1 (2001: 453) som säger att varje människa ska själv bestämma över 

sitt liv så länge det inte går ut över andras självbestämmande. Att klienten inte får vara med 

och påverka insatser i sitt ärende strider mot detta. De tveksamma svaren kan ha sin grund i 

att relationen med handläggaren inte fungerar med kan också bottna i att handläggaren inte 

vet vad klienten vill eller är intresserad av. Naturligtvis kan det också vara så att klientens 

önskan inte är genomförbar p.g.a. att den faktiskt inkräktar på någon annans 

självbestämmande, klientens önskan kanske i tredje hand drabbar en familjemedlem. Ett 

exempel kan vara en flytt. Socialtjänsten kanske säger nej till bidrag för flytthjälp då en flytt 

skulle äventyra en familjemedlems önskan att bo kvar.  

 

Vidare kan det genom att titta på resultaten sägas att skadeprincipen, som innebär att vi inte 

får skada en annan människa (Wikander i Carlander et al.), har förbigåtts någon gång. Ett fåtal 

personer har uppgett att de känt sig kränkta av sin handläggare. Vidare känner ett fåtal 

personer att de inte blir respekterade, lyssnade på eller anser att handläggaren moraliserar 

över dem. Det här är inte ett bemötande som stämmer överens med vad som förespråkas i 
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riktlinjerna och socialtjänstlagen. Riktlinjerna (1992) tar upp att socionomen ska respektera 

klientens personliga integritet (punkt 6) och att bemötandet av klienten ska grundas på respekt 

och en strävan efter goda relationer (punkt7). Enligt pliktetiken kan de negativa svaren 

förklaras med att handläggaren har en förpliktelse att hålla sig till (Hall, 2001). Det kan vara 

så att socialtjänstlagen förespråkar något som inte stämmer med vad klienten önskat. Det kan 

handla om att ta anvisat arbete som klienten inte är intresserad av eller att man har arbetsplan 

att rätta sig efter. 

7.2 Hur kan resultatet förstås utifrån kommunikationsteorin? 

Resultatet visar på att kommunikationen mellan handläggare och klienter fungerar bra, såväl 

skriftligt som muntligt. I de negativa svar som redovisas i resultatet går det dock att ana att 

kommunikationen ibland varit bristfällig. En socialarbetare behöver vara medveten om hur 

klienten reagerar på hans/hennes kommunikation, en genomtänkt kommunikation är viktig för 

att information ska tas emot rätt och en förutsättning för att skapa en bra kontakt. En 

kommunikation som stämmer överens med klientens förväntningar kommer dock alltid att 

vara effektivare än den som inte stämmer överens (Payne, 2002). Vidare måste det sägas att 

en kommunikation som innehåller värderingar i form av kritik och negativa bedömningar om 

den andres beteende och känslor är en dålig kommunikation (Nilsson & Waldemarsson, 1990) 

En bra kommunikation uppstår i ett klimat som är accepterande, stödjande och tryggt (a.a.) 

Den här undersökningen visar på att en bra kommunikation föreligger i de flesta fall. 

 

Att ett fåtal klienter inte känner till sin handläggares telefontid är ett tydligt exempel på att 

den kommunikationen inte gått fram. Vad det gäller informationsblanketten och 

ansökningsblanketten finns det också brister i kommunikationen då en del valt det mer 

tveksamma alternativet ”ganska lätt att förstå” respektive ”ganska lätt att förstå och fylla i”. 

Under frågan om ansökningsblanketten har någon uppgett att det är svårt att förstå och fylla i. 

Detta kan bero på olika kunskaper i det svenska språket. Kanske kan det förbättras om någon 

sitter med och fyller i eller om man försöker förenkla språket i informationen. Frågan om 

klienten blivit informerad om sin rättighet att läsa utredning och journalanteckning visar på att 

kommunikationen inte ägt rum i nära hälften av fallen i undersökningen. En förklaring utifrån 

kommunikationsteorin kan vara att kommunikationen getts men inte tagits emot på avsett sätt. 

Det kan också vara så att det är så självklart för handläggarna att de glömmer informera om 

det. Informationen om klienternas skyldigheter har dock kommunicerats bra. Mer än hälften 

uppger att de fått tillräckligt med information. Detta kan tolkas som om 
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kommunikationsklimatet varit optimalt. Det kan också vara så att klienten från början är 

medveten om att det krävs något av honom för att få försörjningsstöd så den informationen 

har varit effektivare än den att man faktiskt också har rättigheter. Svaren kan också rymma en 

negativ känsla, att handläggarna tjatar om skyldigheter för mycket.  

 

Ett fåtal respondenter uppger att de ibland inte känner som om handläggaren lyssnar på dem 

och att de någon gång känt sig kränkt. Kommunikationsteorin kan förklara detta med att 

handläggaren kanske inte tänkt igenom kommunikationen. Avsikten med det sända budskapet 

kan därför ha varit annorlunda än när det mottogs. Det kan också vara så att det sända 

budskapet inte alls är vad klienten önskat varför det uppfattas negativt. Klimatet för 

kommunikationen kan ha varit hämmande så att klienten eller handläggaren känner att de 

behöver försvara sig (Nilsson & Waldemarsson, 1990). Vid sådana tillfällen kan 

kommunikation innehålla kritik och negativa bedömningar som naturligtvis påverkar hur 

kommunikationen mottas (a.a.) 

7.3 Koppling till tidigare forskning 

De resultat som framkommit i tidigare nämnd forskning var överlag positiva med ett fåtal 

svarande på de negativa svarsalternativen. Den här studien har liksom som de andra studierna 

genomförts med en enkätundersökning. I den tidigare forskningen var bortfallet i tre av fyra 

fall stort. Även den här studien har ett relativt stort bortfall. Vid jämförelse är det mycket 

intressant att även klienterna i Cecilia Stensons studie upplever att de fått för mycket 

information om sina skyldigheter men för lite om sina rättigheter (2003). I Linda Lindbloms 

studie är klienterna överlag positiva till socialtjänsten men en betydande del på 12 % är 

negativa i sin inställning till socialtjänsten. Även min studie visar på negativa tendenser som 

inte bör ignoreras. Anna Cegrells studie (1999) har samma tendenser, de flesta är positiva och 

en minoritet negativa till socialtjänsten och dess bemötande. Så långt stämmer det överens 

med vad resultatet här visar. Dock finns en marginal i Cegrells studie som lämnar det öppet 

för tolkningar av vilka svar som är positiva eller negativa. De svaren kan representeras av de 

tveksamma svaren i min studie. Då Cegrells respondenter väljer ett neutralt alternativ är det 

troligt att mina respondenter valt det mindre positiva, tveksamma svaret.  Detta tyder på att 

det finns utrymme för socialtjänsten att förbättra sig, då kanske fler skulle välja det klart 

positiva svaret. Forsberg, Löfgren & Tilander har i sin studie kommit fram till samma resultat 

och menar i sin slutsats att för att socialtjänsten ska bli bättre behöver de lära sig av sina 

klienter (2003). 
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Den här studien fortsätter att belägga vad de tidigare studierna kommit fram till. 

Socialtjänstens bemötande upplevs överlag positivt men det finns utrymme för förbättring då 

alla klienter inte är nöjda. 

8. Diskussion 

8.1 Svar på frågeställningen 

Syftet var att undersöka om ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x 

kommuns individ och familjeomsorg upplever att de får ett professionellt bemötande av 

personalen. 

För att kunna nå ett svar bröts syftet ner i frågeställningar som bildade teman för 

enkätundersökningen; 

 Hur upplever ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns 

individ och familjeomsorg bemötandet i samband med första kontakten med kontoret? 

Tema: Frågor om IFO´ s tillgänglighet och information 

 Upplever ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns individ 

och familjeomsorg att de blivit informerade om sina rättigheter och skyldigheter som 

klienter? 

Tema: Frågor om rättigheter och skyldigheter för klienten 

 Hur upplever ett urval klienter som är aktuella för försörjningsstöd vid x kommuns 

individ och familjeomsorg handläggarens bemötande under ärendets gång? 

Tema: Frågor om bemötande 

 

Under samtliga teman var svaren övervägande positiva med en del inslag av negativa svar. 

De negativa svaren representerades genomgående av ett fåtal respondenter med undantag 

för frågan om klienten fått information om sin rättighet att läsa utredning och 

journalanteckningar. Där var nära hälften av svaren negativa. Svaret på syftet är således 

att klienterna som deltagit i undersökning upplever att de får ett professionellt bemötande 

av personalen på kontoret. Personalen använder sig av sin erfarenhet och kunskaper om 

socialtjänstlagen och socionomens yrkesetiska riktlinjer speglar deras arbete. Dock fann 

jag också i undersökningen att alla långtifrån är nöjda. Därför bör de negativa tendenserna 

beaktas och personalen bör fundera igenom vad som kan göras bättre. T.ex. måste 

förbättringar ske när det gäller att informera klienten om rättigheter i ärendet. 
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8.2 Metodkommentar 

En kvalitativ metod samlar in data genom intervjuer och forskaren kan nå en djupare 

förståelse av det problem som studeras men det är inte lämpligt att generalisera. Syftet med 

kvalitativa undersökningar är inte att nå generella resultat utan att försöka förstå innebörden i 

de resultat forskaren når (Thurén, 1991). För att kunna samla in och sedan generalisera 

resultatet valdes en kvantitativ metod. 

 

Att samla in svar genom en enkätundersökning verkade i början vara en effektiv metod för att 

nå så många klienter som möjligt i urvalsgruppen. Dock räknade ingen med att så få skulle 

besöka kontoret under oktober månad. Vid jämförelse med tidigare forskning ser man att 

enkätundersökningar verkar generera ett stort bortfall. Trots detta ger det en bredare bild än 

att djupintervjua personer. En utvärdering av en verksamhet kräver att man generaliserar 

resultaten för att det ska bli så allmängiltigt som möjligt. I den här studien är resultatet 

generaliserat endast till dem som deltagit i undersökningen. Förhoppningsvis är det en 

fingervisning om hur kontoret uppfattas av den totala klientgruppen för försörjningsstöd. 

Anledningen att resultatet redovisas i antal är att procentsiffran skulle bli alltför missvisande 

och lätt kunna antas gälla alla klienter. Om undersökningen skulle göras om hade jag valt en 

kvantitativ metod igen då jag anser att den bäst lämpar sig för att nå en stor 

undersökningsgrupp. Om sedan vill studera resultatet närmare kan man gå vidare med 

djupintervjuer. Den kvantitativa undersökningens genomförande kan dock diskuteras, man 

kanske skulle ha delat ut och samlat in under en länge tid. Eventuellt kunde insamlandet ha 

skett på ett annat sätt, kanske via telefon. Samtidigt får det inte glömmas bort att en sådan 

metod kan äventyra anonymiteten för respondenterna då jag är känd av klienterna. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen har som tidigare nämnts belagt vad som gjorts innan. Att fortsätta 

forskningen inom samma område är inte oviktigt eftersom man alltid bör utvärdera och lyssna 

till brukarna då det är de som använder/behöver socialtjänstens verksamhet. Dock är det 

viktigare att nå ett steg där man kan omsätta dessa synpunkter till handling. De negativa 

synpunkterna måste förbättras, helst försvinna helt. Ett sätt att komma tillrätta med detta är 

det som Löfgren, Forsberg & Tilander (2003) använt sig av; klienter och socialarbetare möts i 

en samtalsgrupp med en utomstående handledare och ventilerar vad som är bra och mindre 
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bra samt hur det kan göras bättre. Detta är en fortsättning på den enkätundersökning som 

genomfördes av författarna.  

 

Som klient är man också, enligt mig, i en beroendeställning, det är inte lätt att ha synpunkter 

på sin handläggare. Kanske kan man göra som på Åland och instifta en klientlag (812/2000) 

och därmed ge klienten laglig rätt att klaga på dåligt bemötande hos socialtjänsten.  

 

Den här studien har lyft fram ett resultat som visar på att personalen på kontoret i 

undersökningskommunen kan vara nöjda med information till och bemötande av sina klienter. 

De bör dock inte ignorera de synpunkter som kommit fram om det som är mindre bra. 

Kommunikationen kan förbättras och alla klienter är inte nöjda med bemötandet eller det som 

sker i deras ärende. Naturligtvis kan detta bero på ett antal faktorer bl.a. personkemi och den 

mänskliga faktorn att göra fel ibland. Men det finns ju alltid utrymme till förbättring. 
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Bilaga 1, Informationsbrev 
Till dig som är aktuell för försörjningsstöd hos Individ 
och familjeomsorgen i X kommun! 
 
Mitt namn är Carolin Persson och jag studerar till socionom vid 
Stockholms universitet. Jag går nu min sista termin och som 
examensarbete har jag valt att undersöka om ett urval vid Individ och 
familjeomsorgen i x kommun upplever att de bli professionellt bemötta 
av personalen. 
 
Nu har Du som klient chansen att framföra Dina åsikter och på så sätt 
hjälpa personalen att bli bättre! 
 
Alla som besöker kontoret i försörjningsstödsärenden under oktober 
månad kommer att erbjudas att delta i undersökningen. Deltagandet är 
helt frivilligt. Undersökningen genomförs genom att Du fyller i en enkät, 
helt enskilt, som Du sedan lägger i en låda hos individ och 
familjomsorgen. Enbart jag har tillgång till lådan och de ifyllda 
enkäterna. 
 
Enkäten får Du av Din handläggare i ett kuvert tillsammans med detta 
brev. Kom ihåg att handläggaren bara erbjuder Dig möjligheten att 
svara. Om Du väljer att delta i undersökningen får Du enskilt fylla i 
enkäten på plats och sedan lämna ifrån Dig den i en låda som jag 
tömmer när oktober månad är slut. Om Du är nyfiken på resultatet 
kommer jag att lämna en kopia på kontoret under januari månad. 
 
Dina svar är anonyma, varken Din handläggare eller jag kommer veta att 
det är just Du som fyllt i enkäten! 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
Carolin Persson 
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Hej ! 
 
Jag läser sista terminen på socionomprogrammet i Stockholm. 

Som examensarbete ska jag göra en undersökning om hur 

klienter som är aktuella för försörjningsstöd upplever att de blir 

bemötta av personalen på Individ och familjeomsorgen. 

Examensarbetet ska skrivas åt ett socialkontor på höglandet, 

dock inte Eksjö. 

 

Jag behöver Din hjälp med att prova om enkäten är ok. Du ska 

fylla i enkäten och sedan kommer jag att titta på den för att se 

om den behöver göras om på något sätt, t.ex. genom att ange 

fler svarsalternativ eller hoppa över någon fråga. 

Enkäten kommer enbart att användas i syftet att se om frågorna 

behövs göras om. När jag tittat på enkäterna kommer jag att 

förstöra dem, din enkät kommer alltså INTE att användas i mitt 

examensarbete. Du är anonym och din handläggare kommer 

inte att få se vad du har svarat ! 

 
Tack för din medverkan !! 
 
/ Carolin Persson 
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Bilaga 2, Enkät 
Enkätundersökning angående ekonomiärenden 
 
Allmänna frågor  
 
A. Är Du man eller kvinna? 
 
Man □   Kvinna □ 
________________________________________________________________ 
B. Hur gammal är Du? 
 
24 år eller yngre  □ 
25 - 34 år  □                
35 - 44 år  □                
45 - 54 år  □                
55 - 64 år  □                
64 år eller äldre  □    
________________________________________________________________  
C. Civilstånd? 
 
Ensamstående □   Ensamstående med barn □   Gift/sambo □   Gift/sambo 
med barn □ 
________________________________________________________________ 
D. Bakgrund? 

 41



 
Född i Sverige av svenska föräldrar □   Själv invandrat till Sverige □ 
Född i Sverige av någon förälder med invandrarbakgrund □ 
 

 
Frågor om IFO: s tillgänglighet och information 
 
1. När Du kontaktade kontoret första gången, hur lång tid tog det tills 
Du fick träffa en handläggare? 
 
Mindre än en vecka □        En vecka □       Två veckor □        Tre veckor □  
Mer än tre veckor □ 
2. Känner Du till Din handläggares telefontid? 
 
Ja □                  Nej □ 
________________________________________________________________ 
3. På vilket sätt är det lättast att nå Din handläggare? 
 
Telefon □         Brev □         Uppsöka kontoret □          Annat sätt □ 
Om annat sätt; hur?______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Vad tycker Du om den informationsblankett om försörjningsstöd 
som delas ut i samband med nybesök? 
 
Lätt att förstå  □     
Ganska lätt att förstå   □    
Varken lätt eller svår att förstå   □      
Ganska svår att förstå  □          
Mycket svår att förstå  □      
Har inte fått någon informationsblankett □ 
________________________________________________________________ 
5. Vid besök med Din handläggare, upplever Du att Du får tillräckligt 
med tid avsatt? 
 
Ja, alltid □        Ibland □      Nej, aldrig □ 
________________________________________________________________ 
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6. Vad tycker Du om ansökningsblanketten för försörjningsstöd? 
 
Mycket lätt att förstå och fylla i  □       
Ganska lätt att förstå och fylla i  □ 
Varken lätt eller svår att förstå och fylla i  □ 
Ganska svår att förstå och fylla i  □ 
Mycket svår att förstå och fylla i □ 
Har ej fått någon ansökningsblankett □ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Frågor om rättigheter och skyldigheter för klienten 
 
7. Har Du blivit informerad om Din rättighet att läsa utredningen och 
journalanteckningar i Ditt ärende? 
 
Ja, tillräckligt □                  Ja, men för lite  □                     Nej, inte alls □ 
________________________________________________________________ 
8. Har Du fått information om vilka skyldigheter Du har som klient i 
ett ärende gällande försörjningsstöd? 
 
Ja, tillräckligt  □                 Ja, men för lite  □                     Nej, inte alls □      
________________________________________________________________ 
9. När Du fått avslagsbeslut, har Du blivit informerad om hur Du 
överklagar beslutet?  
 
Ja, tillräckligt □                   Ja, men för lite □                     Nej, inte alls □      
Har inte fått avslag □ 
________________________________________________________________ 
10. Vad anser Du om motiveringen i avslagsbeslut? (Gå till fråga 11 om 
Du svarat att Du inte fått avslag i fråga 9) 
 
Mycket lätt att förstå □   
Ganska lätt att förstå □    
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Varken lätt eller svår att förstå □        
Ganska svår att förstå □ 
Mycket svår att förstå □ 
________________________________________________________________ 
11. Har Du fått information om hur försörjningsstödet är uppbyggt? 
 
Ja, tillräckligt □              Ja, men för lite □                       Nej, inte alls □     
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Frågor om bemötande  
 
12. Vilket intryck fick Du av kontorets lokaler vid första besöket? 
Positivt □    
Ganska positivt □    
Varken positivt eller negativt □    
Ganska negativt □       
Negativt □  
________________________________________________________________ 
13. Vid första besöket, upplevde Du att Ditt ärende togs på allvar? 
 
Ja, helt och hållet □          Ja , delvis □                      Nej, inte alls □ 
________________________________________________________________ 
14. Känner Du att Du blir bemött med respekt av Din handläggare? 
 
Ja, alltid □                          Ja, ibland □                         Nej, aldrig □  
________________________________________________________________ 
15. Upplever Du att Din handläggare moraliserar över dig, anser sig 
veta bättre? 
 
Ja, alltid □         Ja, ibland □                          Nej, aldrig □ 
________________________________________________________________ 
16. Litar Du på att Din handläggare håller sin sekretess? 
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Ja, helt och hållet □           Ja, ibland □                      Nej, inte alls □ 
________________________________________________________________ 
17. Känner Du förtroende för att Din handläggare gör sitt bästa i Ditt 
ärende? 
 
Ja, alltid □                          Ja, ibland □                      Nej, inte alls □ 
________________________________________________________________ 
18. Tycker Du att Din handläggare lyssnar på vad Du har att säga? 
 
Ja, alltid □                         Ja,  ibland □                         Nej, aldrig □ 
________________________________________________________________ 
 
19. Har Du upplevt Dig kränkt av Din handläggare? 
 
Ja, alltid □                      Ja, någon gång □                        Nej, aldrig □ 
________________________________________________________________ 
20. Upplever Du att Du och Din handläggare har en god relation? 
 
Ja □                       Nej □ 
________________________________________________________________ 
21. Känner Du att Du får vara med och påverka insatser i Ditt ärende? 
 
Ja, alltid □                      Ja, delvis □                      Nej, aldrig □ 
________________________________________________________________ 
22. Upplever Du att Din handläggare har någon eller några av följande 
positiva egenskaper? 
 
Kunnig □       Pålitlig □       Förstående □       Saklig □       Trevlig □       
Respektfull □        
________________________________________________________________ 
23. Upplever Du att Din handläggare har någon eller några av följande 
negativa egenskaper? 
 
Okunnig □     Opålitlig □    Oförstående □    Osaklig □      Otrevlig □ 
Respektlös □ 
_______________________________________________________________ 
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Har Du övrigt att tillägga om Individ och familjeomsorgen?         
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan!          
 
 
 
 

Bilaga 3, Kodnyckel och kodschema                                                        
Variabler: 
Kön 1= Man 

 2= Kvinna 

 

Ålder 1= 24 år eller yngre 

 2= 25 – 34 år 

 3= 35 - 44 år 

 4= 45 – 54 år 

 5= 55 – 64 år 

 6= 64 år eller äldre 

 

Civilstånd 1= Ensamstående 

 2= Ensamstående med barn 

 3= Gift/sambo 

 4= Gift/sambo med barn 

 

Bakgrund 1= Född i Sverige av svenska föräldrar 

 2= Själv invandrat till Sverige 

 3= Född i Sverige av någon förälder med invandrarbakgrund 

 

Frågor i alfabetisk ordning: 
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A 1= Mindre än en vecka 

 2= En vecka 

 3= Två veckor 

 4= Tre veckor 

 5= Mer än tre veckor 

 

B 1= Ja 

 2= Nej 

 

 

 

 

C 1= Telefon 

 2= Brev 

 3= Uppsöka kontoret 

 4= Annat sätt 

 5= Om annat sätt; hur? 

 

D 1= Lätt att förstå 

 2= Ganska lätt att förstå 

 3= Varken lätt eller svår att förstå 

 4= Ganska svår att förstå 

 5= Mycket svår att förstå 

 6= Har inte fått någon informationsblankett 

 

E 1= Ja, alltid 

 2= Ibland 

 3= Nej, aldrig 

 

F 1= Mycket lätt att förstå och fylla i 

 2= Ganska lätt att förstå och fylla i 

 3= Varken lätt eller svår att förstå och fylla i 

 4= Ganska svår att förstå och fylla i 

 5= Mycket svår att förstå och fylla i 
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 6= Har inte fått någon ansökningsblankett 

 

G 1= Ja, tillräckligt 

 2= Ja, men för lite 

 3= Nej inte alls 

 

H 1= Ja, tillräckligt 

 2= Ja, men för lite 

 3= Nej, inte alls 

 

 

 

I 1= Ja, tillräckligt 

 2= Ja, men för lite 

 3= Nej, inte alls 

 4= Har inte fått avslag 

 

J 1= Mycket lätt att förstå 

 2= Ganska lätt att förstå 

 3= Varken lätt eller svår att förstå 

 4= Ganska svår att förstå 

 5= Mycket svår att förstå 

 6= Har ej fått avslag 

 

K 1= Ja, tillräckligt 

 2= Ja, men för lite 

 3= Nej, inte alls 

 

L 1= Positivt 

 2= Ganska positivt 

 3= Varken positivt eller negativt 

 4= Ganska negativt 

 5= Negativt 
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M 1= Ja, helt och hållet 

 2= Ja, delvis 

 3=Nej, inte alls 

 

N 1= Ja, alltid 

 2= Ja, ibland 

 3= Nej, aldrig 

 

O 1= Ja, alltid 

 2= Ja, ibland 

 3= Nej, aldrig 

 

P 1= Ja, helt och hållet 

 2= Ja, ibland 

 3= Nej, inte alls 

 

Q 1= Ja, alltid 

 2= Ja, ibland 

 3= Nej, inte alls 

 

R 1= Ja, alltid 

 2= Ja, ibland 

 3= Nej, aldrig 

 

S 1= Ja, alltid 

 2= Ja, någon gång 

 3= Nej, aldrig 

 

T 1= Ja 

 2= Nej 

 

U 1= Ja, alltid 

 2= Ja, delvis 

 3= Nej, aldrig 
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V 1= Kunnig 

 2= Pålitlig 

 3= Förstående 

 4= Saklig 

 5= Trevlig 

 6= Respektfull 

 7= Flera positiva egenskaper 

 

 

 

 

W 1= Okunnig   (Ett svar) 

 2= Opålitlig 

 3= Oförstående 

 4= Osaklig 

 5= Otrevlig 

 6= Respektlös 

 

X 1= Har ej svarat  (Inga för studien relevanta svar) 

 2= Svar 
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