
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomiskt bistånd  
- ett genusperspektiv på socialtjänstens 

bedömningar och beslut 
 

En vinjettstudie i tre kommuner 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hanna Stjernberg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Examensarbete   Handledare: Anders Östnäs 

Vårterminen 2010   Examinator: Ulf Drugge 

Institutionen för socialt arbete 



Hanna Stjernberg 

 2 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för socialt arbete 
 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

 Socionomprogrammet  

 

Titel: Ekonomiskt bistånd – ett genusperspektiv på socialtjänstens bedömningar 

och beslut 

Författare: Hanna Stjernberg  

Handledare: Anders Östnäs  

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 
Socialbidrag beskrivs ofta som samhällets yttersta skyddsnät, en sista ekonomisk utväg. Ur 

klientens perspektiv är det av vikt att få möjlighet till en likvärdig och korrekt bedömning. 

Även att det är en individuell behovsprövning bör inte den enskilde handläggarens bedömning 

skilja sig åt från andra handläggares, detta utifrån två aspekter, dels kvalitet och dels 

rättssäkerhet. Syftet med studien var att beskriva och analysera socialsekreterares 

bedömningar och beslut relaterat till genus. De centrala frågeställningarna är vad det finns för 

likheter respektive skillnader i handläggarnas bedömningar och beslut och om social-

sekreterarnas föreställningar om genus har någon inverkan i bedömningarna och i så fall hur. 

Metoderna som använts är en vinjettmetod samt intervjuer. Handläggarna har fått tagit del av 

två vinjetter och lämnat sin motivering till beslut. Hälften har fått en vinjett med en kvinnlig 

sökande och hälften har fått en vinjett med en manlig sökande. Resultatet grundar sig på sex 

olika handläggares svar från tre olika kommuner, alla i samma län. Undersökningar som 

tidigare gjorts inom detta område om variationer i socialbidragsbeslut har legat till grund för 

den här studien. Symbolisk interaktionism och socialisation har använts som teoretiskt 

perspektiv och genusordning, könsroller samt rättssäkerhet som relevanta begrepp. Resultatet 

visar att det finns vissa skillnader i handläggarnas motiveringar av ekonomiskt bistånd. I vissa 

fall kan skillnaderna härledas till den sökandes kön. Män och kvinnor får hjälp fokuserad på 

olika behov. 

 
 
 
Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, vinjettstudie, socialbidrag, försörjningsstöd, klientens kön 
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ABSTRACT 

 
Income support is often described as the community’s farthest protection, as a last economic 

way out. From the clients perspective it´s very important to get possibility to an equivalent 

and correct assessment. Even if it´s an individual assessment the individual social worker´s 

assessment should not be different than other social worker´s, this from two aspects – quality 

and the rule of law. The purpose of this study was to describe and analyze social worker´s 

assessments relate to gender. The central questions is what it is for likeness and differences in 

the social worker´s assessments and decisions and if the social worker´s assessments is based 

in their ideas of the clients gender. To achieve the purpose a quality method with interviews 

and cases has been used. The social worker´s has after the interview got two cases and has 

given an assessment. Half of the social worker´s got the case with a female client and half of 

the social worker´s with a male client. The result is based on six different social worker´s 

answers in three different municipalities in the same county. Symbolic interactionism and 

socialization has been used as theoretical framework and gender role and legal security as 

relevant concepts. The result shows that it is certain differences in the social worker´s 

assessments of clients who applying for incoming support. In some cases the differences can 

deduce to the clients gender. Men and women get different help depending on different needs.   

 
 
 
Keywords: income support, vinjettemethod, clients gender, social welfare 
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1. Problemformulering 

Bergmark (2000) hävdar att socialbidragen
1
 är, sett till sin omfattning, tveklöst ett av de mest 

betydelsefulla områdena för socialt arbete i Sverige. Den vanligaste orsaken till att människor 

kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg är när de behöver 

ekonomisk hjälp (Bergmark 2000:147). Socialbidraget beskrivs ofta som samhällets yttersta 

skyddsnät, en sista ekonomisk utväg. Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen och innan 

varje utbetalning utförs en individuell behovsprövning (Stranz 2007:20). Lagstiftningen ger 

inte en entydig och tillräcklig vägledning för den som ska handlägga en biståndsansökan. På 

grund av detta kompletteras lagstiftningen av vägledande nationella riktlinjer, det vill säga 

Socialstyrelsens allmänna råd och den rekommenderade socialbidragsnormen samt domstols-

utslag. Samtidigt betonas både i lagens förarbeten och i kommentarer till denna att det är en 

samlad bedömning av hushållets aktuella situation som ska vägas in i socialbidragsbeslutet 

(Socialstyrelsen 2007:7).  

 

I Socialtjänstlagen 3 kap 3 § framgår det att socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I 

förarbetet till denna kvalitetsparagraf konstateras det dock att kvalitet är ett svårfångat 

begrepp och vad det är som är god kvalitet inte går att fastställa på ett objektivt sätt. Olika 

behov och förväntningar påverkar föreställningarna av vad som är god kvalitet 

(Socialstyrelsen 2008:15). Westlund (1995) menar att kvalitet inom socialtjänsten är en 

avvägning och balans mellan tre krav: klientens, de professionellas och ledningens (Westlund 

1995:12). Oavsett lagar, förordningar och hänvisningar lämnas ett stort ansvar till varje 

handläggare
2
. Det är upp till den enskilde handläggaren att bedöma om det finns skäl eller inte 

att ge bistånd. Det är inte underligt om handläggare bedömer olika i samma fall när lagen ger 

så stort handlingsutrymme. Ur klientens perspektiv är det dock av vikt att få möjlighet till en 

likvärdig och korrekt bedömning (Socialstyrelsen 2008:8). Även att det är en individuell 

behovsprövning bör inte den enskilde handläggarens bedömning skilja sig åt från andra 

handläggares, detta utifrån två aspekter, dels kvalitet och dels rättsäkerhet. 

 

                                                 
1
 Socialbidrag har under senare år ersatts med begreppet ekonomiskt bistånd men har inte fått något större 

genomslag i forskningen, därav min blandning av begreppen. Jag använder orden synonymt med varandra. 
2
 Socialsekreterare och handläggare används synonymt i den här uppsatsen och hänvisar då till de tjänstemän 

som handlägger och fattar beslut om ekonomiskt bistånd. 
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Forskning visar på att det är många olika faktorer som spelar roll vid beslutsfattandet och 

bedömningar av ekonomiskt bistånd (Hydén 2000; Kullberg 2004, 2006). Det har även visat 

sig att det finns skillnader i vad som beviljas och ej, både mellan kommuner och mellan 

handläggare i samma kommun (Stranz 2007). Att det finns skillnader mellan kommuner är 

kanske inte så lustigt eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna utrymme 

att själva bestämma hur verksamheten ska vara utformad (SOU 1993:30). Det finns också 

forskning som visar att handläggare har olika uppfattningar om olika personer. Beroende på 

om den som ansöker är man eller kvinna är det traditionella tankar och synsätt som styr 

handläggarnas sätt att bemöta och bedöma klienten (Hydén 2000; Kullberg 2004, 2006). 

Hydén och Månsson (2006:270) menar att varje individ har rätt att själv bestämma vad han 

eller hon vill uppnå utan att begränsas av sitt kön. 

 

När vi använder begreppet kön syftar vi oftast på den biologiska skillnaden mellan män och 

kvinnor (Carlsson 2001:10). Begreppet genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, 

kön. Hirdman (2003:11) vill att vi genom genus ska se hur människor formas och formar sig 

till man och kvinna. Att förstå genus, det vill säga tankar, vanor och frågeställningar om 

människor som kön, som en mänsklig uppfinning innebär att man försöker sudda ut den hårda 

uppdelningen som finns mellan män och kvinnor (Hirdman 2003:14). Jag kommer att 

använda mig av begreppet genus i uppsatsens olika delar.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att beskriva och analysera socialsekreterares bedömningar och beslut gällande 

ekonomiskt bistånd relaterat till genus. 

 

Från ovanstående syfte har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

 

- Vad finns det för likheter respektive skillnader i socialsekreterarnas bedömningar och 

beslut? 

- Har socialsekreterarnas föreställningar om genus någon inverkan vid bedömningar och 

beslut, och i så fall hur?   
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3. Forskningsdesign  

I det här kapitlet kommer jag inledningsvis presentera mitt metodval. Därefter kommer jag 

redogöra för urval, tillvägagångssätt, genomförande, etiska överväganden samt metodkritik. 

Slutligen följer ett avsnitt där studiens reliabilitet och validitet diskuteras.  

3.1 Metodval 

Metoder är verktyg som forskaren använder sig av för att samla in empiriska data. Beroende 

på forskarens syfte tar varje metod itu med datainsamlingen utifrån vissa speciella 

förutsättningar och producerar en viss typ av data (Denscombe 2009:183f). I min studie har 

jag valt att göra en kvalitativ studie för att besvara mina frågeställningar. I grova drag är det 

texten som är det centrala arbetsmaterialet i kvalitativa metoder (Repstad 2007:14). En 

kvalitativ metod kännetecknas även av en närhet till forskningsobjektet (Holme & Solvang 

1997:92). Denscombe (2009:184) och Repstad (2007:28) skriver om metodtriangulering som 

kan användas för att få en bättre förståelse för det som undersöks, det innebär att man 

använder mer än en metod för att undersöka något. Jag har valt att använda mig av intervjuer 

samt vinjetter i min studie och kommer nu beskriva de olika tillvägagångssätten.  

3.1.1 Vinjetter 

Om jag utgår ifrån mitt syfte finns det flera sätt för att studera likheter och skillnader i 

socialbidragsbeslut. En metod är att använda ett fiktivt tillvägagångssätt genom att presentera 

skriftliga typfall utifrån vilka sedan handläggarna kan fatta beslut (Socialstyrelsen 2007:10). 

En vinjettstudie innebär att respondenten ställs inför en beskrivning av en person eller en 

situation. På denna ”historia” (vinjett) följer ett antal frågor att ta ställning till (Jergeby 1999; 

Stranz 2007). Syftet med vinjetter är att studera och analysera människors val och 

bedömningar av hypotetiska situationer som konstruerats så att de är så verklighetsnära som 

möjligt (Jergeby 1999). Vinjettstudier är ett relativt nytt tillvägagångssätt och används både i 

kvantitativa som kvalitativa studier (Jergeby 1999; Stranz 2007). Vinjetterna gör det enkelt att 

ställa handläggarnas svar/beslut mot varandra. Användningen av vinjetterna ska göra att det 

blir så verklighetsnära som möjligt, med andra ord att komma så nära en verklig bedömning 

som möjligt. Respondenterna får en chans att uttrycka personliga uppfattningar utan att bli 

ifrågasatta av sina medarbetare (Jergeby 1999). Eftersom jag är ute efter skillnader och 

likheter i bedömningar och beslut är fördelen med dessa metoder att respondenterna inte kan 

prata ihop sig på enheten, vilket de hade kunnat göra om de exempelvis hade fått en enkät 

skickad till dem.   
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3.1.2 Intervjuer 

Trost (1997:7) menar att kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka frågor 

och på dessa enkla frågor får komplexa och innehållsrika svar. Innan jag lämnade ut 

vinjetterna till handläggarna ställde jag ett antal intervjufrågor. Dessa gav mig en djupare 

förståelse för hur handläggarna tänker och de erfarenheter de har med sig. Holme och Solvang 

(1997) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en 

grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar (Holme & 

Solvang 1997:101). Intervjuerna gav mig en bra grund för att kunna förstå hur handläggarna 

tänker och deras sätt att bedöma.  

3.2 Urval  

För kvalitativ forskning och småskalig forskning är det svårt att beräkna den exakta 

urvalsstorleken. Detta beror på de tillgängliga resurserna, den tid som står till förfogande och 

det antal lämpliga personer som går att identifiera och kontakta (Denscombe 2009:424). 

Undersökningspersonerna i denna studie är socialsekreterare inom socialtjänsten som arbetar 

på enheten för försörjningsstöd. Jag har intervjuat sex socialsekreterare inom tre olika 

kommuner. Av totalt fem kontaktade kommuner tackade fyra ja. I den ena kommunen kunde 

vi inte hitta en tid som passade oss båda, socialsekreteraren kunde inte medverka förrän det 

var för sent. En annan kommun hörde aldrig av sig trots påminnelser. Kommunerna ligger i 

samma län på grund av att det skulle vara möjligt rent geografiskt att genomföra studien om 

man ser till tidsaspekten. Det finns också en fördel med att alla handläggare arbetar i samma 

län och det är att faktorer som kanske ser olika ut i olika län undviks. Denscombe (2009:251) 

menar att människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas därför att de har 

något speciellt att bidra med och har en unik inblick eller en särskild position. Så var även 

fallet i min studie, intervjupersonerna valdes ut på grund av att de var socialsekreterare som 

arbetar med ekonomiskt bistånd. Först fick samtliga enhetschefer eller verksamhetschefer i 

respektive kommun ett mail av mig. Det var endast en kommun som svarade så övriga 

kontaktade jag därefter via telefon. Den sista kommunen fick inget mail först på grund av 

tidsaspekten. De fick då det som stod i mailet förklarat muntligt. Det tog längre tid än vad jag 

hade trott att få tag i alla informanter. Kön och ålder på socialsekreterarna fick tillfälligheten 

avgöra. Jag har intervjuat en man samt fem kvinnor. Detta kan bero på att kvinnor dominerar 

inom yrkeskategorin socialarbetare (Socialstyrelsen 2004:9).  
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3.3 Tillvägagångssätt  

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag hade en intervjuguide 

vid intervjuerna men att jag var flexibel när det gällde ämnenas ordningsföljd till exempel 

(Denscombe 2009:234). Samma frågor användes till alla intervjuer, men det fanns utrymme 

för följdfrågor beroende på vad som kom fram i intervjun. Holme & Solvang (1997:101) 

menar att vi nödvändigtvis inte behöver följa intervjuguiden till punkt och pricka, men det är 

viktigt att intervjun täcker det man vill ha svar på. Det var tänkt att spela in alla intervjuer 

med en diktafon, om informanterna tillät, för att sedan transkribera allt som sades. Alla 

informanter tillät dock inte att bli inspelade vilket försvårade min sammanställning av 

materialet. Det fanns ingen möjlighet att hinna skriva ner allt som sades, därmed tappade jag 

bland annat det som kunde ha blivit viktiga citat. Vid de tillfällena diktafonen inte fick 

användas fanns det heller ingen möjlighet för mig att ställa följdfrågor då jag hade nog med 

att skriva. Denscombe (2009:259) skriver att ljudupptagningar under intervjun ger en 

fullständig dokumentation och har klara fördelar. Diktafonen fick användas på fyra av totalt 

sex intervjuer.  

 

När det kommer till vinjetterna
3
 har jag utformat dem med hjälp av redan befintlig litteratur 

om vinjetter som finns att tillgå samt från redan gjorda undersökningar som har använt sig av 

vinjettstudier. När det kommer till litteratur om att konstruera vinjetter finns det relativt lite 

information att tillgå, men jag har till exempel använt mig av Ulla Jergebys (1999) kapitel 

”Konstruktion av vinjetter” i hennes bok ”Att bedöma en social situation”. Vinjetterna fick 

handläggarna ta ställning till direkt efter intervjun. Jag ville att vinjetterna skulle innehålla 

variabler såsom missbruk, barn som far illa, depression samt socialt nätverk. Detta för att 

komplicera fallen lite och använda fall där det inte finns någon självklarhet. Social-

sekreterarna fick inte ta del av vinjetterna innan intervjun då det som eftersträvades var deras 

spontana reaktioner och ingen fick förbereda sig. Det är på vinjetterna som jag har lagt 

huvudfokus i mitt resultat och analys. Intervjuerna däremot har gett mig en grund att stå på 

och fakta om informanterna och deras arbete.  

 

 

                                                 
3
 Se bilaga 1 
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3.4 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes på handläggarnas arbetsplatser. Anledningen till detta är att 

miljön känns trygg för dem och det är det smidigaste sättet anser jag eftersom 

socialsekreterarna ofta har mycket att göra och lite tid. Denscombe (2009:252) skriver att det 

är viktigt att genomföra intervjun på en ostörd plats. Alla intervjuer genomfördes på varje 

socialsekreterares rum. Jag använde först min intervjuguide och fick svar på de frågor jag 

hade för att sedan ge informanten de två vinjetterna att ta ställning till. Jag öppnade intervjun 

med några enkla bakgrundfrågor för att intervjupersonerna skulle slappna av. Dencombe 

(2009:252) menar att den första frågan är särskilt viktig för intervjun, den ska ge den 

intervjuade möjlighet att finna sig till rätta. På grund av, troligtvis ett missförstånd, var de två 

informanter vid ett och samma intervjutillfälle i en kommun. Detta var inte något jag var 

beredd på men löste då situationen på så vis att jag gav informanterna ett vinjettfall var. Alla 

andra informanter fick två vinjetter var. Varje intervju tog ca 30-40 minuter. God tid hade 

avsatts till varje intervju och det fanns tid över efter varje intervju att för både mig och 

informanterna att fråga ifall det var något som kändes oklart. Något jag inte tänkte på var att 

handläggarna har väldigt mycket att göra vid månadsskiftet och det var svårt att få till alla 

intervjuer de veckorna jag hade tänkt mig. Detta hade jag kanske kunnat förebygga om jag 

hade varit ute i väldigt god tid när jag kontaktade kommunerna. På grund av sjukdom, sena 

svar och svårigheten att få tag i vissa personer genomfördes två intervjuer en vecka senare än 

planerat. Intervjuerna genomfördes under perioden 19 april – 6 maj.  

3.5 Etiska överväganden  

Jag har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2009) fyra huvudkrav under min studie. Det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag 

kommer redogöra kort vad varje krav innebär och hur jag har gjort för att uppfylla dessa krav.  

3.5.1 Informationskravet 

Enligt informationskravet är det viktigt att påpeka för informanterna att det är frivilligt att 

delta och att de när som helst kan hoppa av. Det är också viktigt att berätta om syftet med 

studien (Vetenskapsrådet 2009:7). Både när informanterna fick en förfrågan om att delta i min 

studie och precis innan intervjuerna berättade jag om mitt syfte med studien. Jag berättade att 

syftet var att se skillnader och olikheter som fanns vid bedömningar av ekonomiskt bistånd. 

Jag berättade dock inte att jag skulle göra en jämförelse med manliga och kvinnliga sökanden 

och att handläggarna skulle få identiska vinjetter med olika kön. Enligt Denscombe 

(2009:196) finns det många fall då total öppenhet om forskningen och dess syfte vid 
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inledningen av undersökningen kan hindra datainsamlingen eller snedvrida resultaten. Jag 

ville inte riskera att handläggarna svarade så som de trodde var bäst om de skulle haft 

kännedom om genusperspektivet. Jag informerade också innan jag började intervjua om att 

det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta om de inte ville medverka 

mer. Jag anser därmed att jag uppfyllt informationskravet.  

3.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer över sin medverkan och att 

samtycke till exempel intervjun måste inhämtas. Det innebär också att informanterna 

bestämmer hur länge och på vilka villkor de deltar. De ska kunna avbryta sin medverkan utan 

att detta får negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 2009:9f). Alla informanter godkände 

sin medverkan i min studie och de var även på det klara med att de kunde avbryta sin 

medverkan utan orsak. Ett problem som kan uppstå, när chefen väljer/ordnar med 

informanterna, är att de kanske inte vågar säga nej till sin chef och ställer upp i alla fall. Detta 

problem är svårt att komma runt men jag hoppas att informanterna ville ställa upp och inte 

kände sig tvungna.   

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifterna om personerna som medverkar i studien ges 

största möjliga konfidentialitet. Obehöriga får inte under några omständigheter ta del av 

personuppgifter och material om personerna som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 

2009:12). Jag har förvarat material om intervjupersonerna på en plats som bara jag har 

tillgång till och har behandlat personuppgifterna med aktsamhet. Konfidentialitetskravet 

innebär också att data som kan identifiera intervjupersonerna inte kommer att redovisas 

(Kvale 1997). Genom att avidentifiera alla intervjupersoner har jag tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Detta betyder dock inte att alla intervjupersoner hålls hemliga, när jag 

var på de olika enheterna träffade jag andra kollegor och blev även presenterad för dem. 

Däremot är det inte uppenbart vem av handläggarna som har sagt vad.   

3.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in om enskilda endast får användas för 

ändamålet, det vill säga studien (Vetenskapsrådet 2009:14). Jag berättade för informanterna 

hur jag skulle använda mig av materialet och i vilken kontext. Det vill säga att kontexten var 

min studie och materialet inte skulle ha något annat syfte eller vara med i något annat 

sammanhang.    
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3.6 Metodkritik 

Fördelar med triangulering, det vill säga att använda fler än en metod, är att man får en bättre 

förståelse av det som undersöks eftersom man betraktar det ur olika positioner. Om man får 

fram liknande resultat av båda metoderna är det lättare att dra slutsatsen att man har fått fram 

tillförlitlig data. Möjligheten att bekräfta och se saker ur ett annat perspektiv kan öka 

validiteten (Denscombe 2009:184ff). En nackdel med triangulering kan vara att det, vilket är 

ganska uppenbart, tar längre tid att använda sig av fler metoder. Likaså blir analysen av data 

mer komplicerad och mer krävande (Denscombe 2009:189f).    

 

Som med alla metoder finns det både för- och nackdelar med en vinjettstudie. En nackdel med 

vinjetter är att beslutsfattandet blir fiktivt och något konstlat, samt att handläggarens tillgång 

till information om den sökande är begränsad (Socialstyrelsen 2007). Handläggarna kan aldrig 

garantera att de i verkligheten skulle fatta samma beslut (Jergeby 1999). Jag har försökt ge 

handläggarna tillräckligt med information så att de får en bra grund att fatta beslutet på. En 

fördel med vinjetter är att alla informanter får identisk information (Stranz 2007:89). Det är 

även ganska enkelt att ställa informanternas svar mot varandra och jämföra bedömningarna, 

vilket jag är ute efter i den här studien.     

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning är tillförlitlig (Thurén 2007:26). Holme och Solvang 

(1997:163) menar att reliabiliteten bestäms av hur noggranna vi är vid bearbetningen av 

materialet. Den tidigare forskning som låg till grund för min studie och hade liknande syfte 

visar liknande resultat som min studie, detta ökar reliabiliteten. Jag har även använt mig av 

två olika metoder, vinjetter samt intervjuer, detta stärker studiens trovärdighet. Som 

intervjuare blir forskaren närmast en integrerad del av datainsamlingstekniken. Skulle 

forskningsresultatet ge samma resultat om den utfördes av en annan forskare? En vinjett-

studie, som jag har använt mig av, minskar risken för till exempel intervjupåverkan. Jag har 

gjort min praktik på en enhet för försörjningsstöd så jag hade redan innan studien kunskap om 

området. Jag har försökt att inte låta mina egna åsikter och tankar genomsyra intervjuerna. Jag 

ser det än dock som en styrka att ha kunskaper inom ämnet. Dock har jag aldrig tidigare haft 

kontakt med intervjupersonerna och risken att jag skulle ha påverkat deras svar minskar. 

Vinjettstudier kan också minska reliabiliteten något då det blir abstrakta bedömningar. 

Denscombe (2009:381) skriver om att det måste vara möjligt att granska forskningsprocessen. 
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I kapitel 3, ”Forskningsdesign”, har jag utförligt beskrivit hur jag har gått tillväga och vilka 

val jag har gjort.  

 

Validitet innebär att forskaren i sin studie undersökt det han utgett sig för att undersöka och 

ingenting annat (Thurén 2007:26). Validitet handlar också om i vilken utsträckning kvalitativa 

forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra (Denscombe 2009:380). Validiteten 

avser också undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, det vill säga hur väl de 

frågor vi ställer till våra intervjupersoner ger svar på det vi vill undersöka (Djurfeldt et al 

2010:104). Jag har gjort bedömningen att jag verkligen undersökt det jag hade planerat att 

undersöka. För att kunna göra den bedömningen utgick jag från mina frågeställningar. Jag 

jämförde frågeställningarna med de slutsatser jag kommit fram till och på så sätt kunde jag 

konstatera att jag hade fått svar på de frågor jag ställt. 

 

4. Disposition  

Kommande kapitel är kapitel 5 och benämns Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd och 

beskriver Socialtjänstlagen samt begreppen som hör till. Därefter kommer kapitlet Tidigare 

forskning där jag redogör för den forskning som redan gjorts inom området och som har 

liknande syfte som min studie. Kapitel 7 består av Teori och begrepp och sammanfattar teori 

och begrepp som är viktiga att förstå för att besvara mina frågeställningar. Följande kapitel 

därefter är Resultat och Analys där vinjettbedömningarna samt intervjuerna presenteras och 

sätts i samband med teori och tidigare forskning för att besvara syfte och frågeställningar. 

Som avslutning ligger Slutdiskussion som inleds med en kort sammanfattning av resultatet 

som sedan följs av vad jag upplevt under resans gång och nya frågor som väckts.      

 

5. Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

Här beskriver jag Socialtjänstlagen (SoL) som är den lagstiftning som hela försörjningsstödet 

bygger på för att sedan beskriva skillnaden mellan försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

som är relevanta begrepp som är viktiga att förstå i handläggningsprocessen.   
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5.1 Socialtjänstlagen 

Det lagrum handläggare på försörjningsstöd arbetar efter är Socialtjänstlagen (SoL) och 

främst 4 kap 1 § som handlar om rätten till bistånd:  

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. […] Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 

ett självständigt liv. 

 

Begreppet ”skälig levnadsnivå” definieras inte i lagtexten eller i lagens förarbeten. 

Kommunerna har getts en betydande frihet att utifrån varierande lokala förutsättningar 

utforma biståndet och fastställa vilken nivå som kan anses motsvara lagens krav på skälighet. 

Att i lagen ange vad som kan anses vara en skälig levnadsnivå bedöms varken vara möjligt 

eller önskvärt (SOU 1993:30). 

5.2 Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd lämnas enligt 4 kap 3 § första stycket SoL för skäliga kostnader för 

livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning, telefon och TV-avgift enligt en för hela riket gällande riksnorm. Riksnormen 

bestäms av regeringen varje år och uppdelas i en norm för ensamstående, en för samboende, 

flera normnivåer för barn i olika åldrar samt gemensamma hushållskostnader för alla 

medlemmar i ett hushåll. Försörjningsstöd lämnas också för skäliga kostnader för boende, 

hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshets-

kassa (a-kassa). Dessa utgifter varierar från person till person men det görs en skälighets-

bedömning först (Fahlberg 2006:58, SOU 1993:30). 

5.3 Ekonomiskt bistånd 

Andra former av bistånd än försörjningsstöd utgår om den enskilde behöver dem för sin 

livsföring i övrigt. Härmed avses alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara ekonomiskt 

bistånd till läkarvård, tandvård, glasögon, möbler eller vinterkläder. En individuell bedömning 

måste göras från fall till fall (Fahlberg 2006:59f).  
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6. Tidigare forskning  

Här redovisar jag resultat från tidigare genomförda undersökningar som har liknande syfte 

som min studie. Jag har hittat tre svenska studier som undersöker skillnader och variationer i 

socialbidragsbeslut. Ekonomiskt bistånd är ett relativt svenskt fenomen och därför har jag 

inriktat mig på svenska studier. Jag har även hittat två studier där socialarbetares insatser till 

kvinnliga respektive manliga klienter jämförs. Slutligen presenterar jag en utvärdering som 

Socialstyrelsen genomfört om könsskillnader inom Socialtjänsten.  

6.1 Att besluta om socialbidrag 

Hydén, Westermark och Stenberg (1995) har genomfört en undersökning – Att besluta om 

socialbidrag – en studie i 11 kommuner (Socialstyrelsen 2007). Undersökningens fokus ligger 

på skillnaderna i bidragsbeslut i enskilda ärenden av likartad karaktär och vad dessa skillnader 

kan bero på. Studien bygger på material som samlades in 1994. I den genomförda 

undersökningen analyseras hur vissa faktorer kan påverka beslutsfattandet. Exempel på 

faktorer är organisationen av handläggningen och enskilda handläggares inställningar till 

socialbidrag. Studien baseras på en enkät med frågor om socialbidragshandläggningens 

organisation, handläggarens bakgrund, erfarenheter och ett antal attitydfrågor. Under-

sökningen innehåller också en beskrivning av sex ärenden (typfall), där handläggarna hade i 

uppgift att fatta beslut om socialbidrag. Resultatet visar märkbara skillnader både mellan och 

inom kommunerna när det gäller beslut om socialbidrag. Variationerna är stora både vad 

gäller beviljade bidragsansökningar och hur stort bidragsbelopp som beviljas (Socialstyrelsen 

2007:8f). En hög ärendebelastning för handläggarna ökar möjligheten att bistånd beviljas och 

leder till att det beviljade beloppet blir större. I små kommuner verkar det vara lättare att få 

socialbidrag och där tycks också handläggarna bevilja högre belopp. Socialstyrelsen 

(2007:29) skriver att det är svårt att bedöma vad detta kan bero på. Även de enskilda 

handläggarnas personliga kännetecken och attityder får effekter i vissa fall. Bland annat 

verkar handläggarens ålder ha betydelse för bidragsbeslutet. Handläggarna är mer benägna att 

bevilja bistånd och bevilja relativt högre biståndsbelopp till personer som är nära dem själva i 

ålder (Socialstyrelsen 2007).  

 

Resultaten från studien ovan var ungefär desamma i en liknande undersökning från 1990, som 

genomfördes av Gustafsson, Hydén och Salonen (1990), vilket tyder på att några väsentliga 

förändringar i detta avseende inte skett under 1990-talet. Forskarna ställer frågan om så stora 
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skillnader kan anses acceptabla ur den enskildes synvinkel. Denna typ av undersökningar 

handlar om viktiga kvalitetsaspekter i det sociala arbetet med människor som har 

försörjningsproblem. Det finns fortfarande påtagligt stora variationer i beslutsfattande mellan 

enskilda handläggare, inom kommuner och mellan kommuner (Socialstyrelsen 2007:3). I 

undersökningen från 1990 kom författarna fram till att det fanns en stor spridning vad gällde 

beslutsfattandet kring socialbidrag i de tre studerade städerna Göteborg, Malmö och 

Stockholm. Skillnaderna var tydliga mellan handläggare inom ett och samma socialdistrikt, 

mellan socialdistrikten och mellan kommunerna. Handläggare vid samma socialdistrikt 

tenderade att fatta liknande beslut. Det fanns i materialet tecken på att speciellt handläggarnas 

ålder och erfarenhet av socialt arbete kunde påverka beslutsfattandet (Socialstyrelsen 2007:9). 

6.2 Utrymme för variation 

Hugo Stranz (2007) har i sin avhandling Utrymme för variation – om prövning av 

socialbidrag beskrivit och analyserat variationer i de beslut om socialbidrag som fattas vid 

kommunernas socialtjänst. Med variationer menar han skillnader i bifall respektive avslag av 

biståndsansökningar och eventuella olikheter i bidragsbeloppens storlek i de fall en ansökan 

beviljas. Stranz (2007:16) intresserade sig för vilka faktorer det är som påverkar besluten, 

både organisatoriska och individuella. Undersökningen omfattar elva kommuner i norra delen 

av Stockholms län (Stranz 2007:85). Stranz (2007) har använt sig av enkäter och vinjetter i 

sin undersökning. Handläggarnas bedömningar i vinjetterna har stora variationer, både på 

kommunal nivå och mellan enskilda handläggare. Bristen på enighet är också stor i 

förhållande till de summor som betalas ut (Stranz 2007:206). Faktorer som Stranz (2007) 

funnit är till exempel om klientärenden avgörs individuellt eller i gruppform, om handledning 

finns samt hur hög arbetsbelastning handläggarna har. Resultatet visar att om handläggarna 

endast har individuellt beslutsfattande så görs fler bifall då dessa handläggare tenderar att ha 

mer fokus på klienten än på verksamheten. På arbetsplatser där klientärenden beslutas i 

gruppform ges färre bifall. Ytterligare en faktor som kan vara avgörande är hur mycket arbete 

varje handläggare har dagligen. Stranz (2007) menar att ju högre arbetsbelastning en 

handläggare har, desto mindre bifallsbeslut fattas. Stranz (2007) skriver i sin avslutande 

diskussion i avhandlingen att ”[…] handläggning av socialbidrag är en verksamhet som 

präglas av en låg grad av förutsebarhet […]” (Stranz 2007:205).  
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6.3 Genusskillnader 

I Christian Kullbergs (2004) studie, ´Work and Social Support: Social Workers´ Assessments 

of Male and Female Client´s Problems and Needs´, undersöker han hur socialarbetare 

bedömer ensamstående mammor och pappors behov när det gäller avlönat arbete samt socialt 

stöd. Kullberg (2004) kom fram till att socialarbetare anpassar sig till förväntningarna på de 

olika könen. En pappas problem bedöms vara mer nära sammankopplat med avlönat arbete än 

en mammas. Hennes problem bedöms däremot vara relaterat till svårigheter i området för det 

sociala nätverket (Kullberg 2004:199). Studien presenterar hur den svenska välfärdsstatens 

professioner hjälper manliga respektive kvinnliga klienter att balansera avlönat arbete med 

familjeliv och omsorgstagande. Kullberg (2004) undersökte hur socialsekreterare bedömde 

ensamstående föräldrars problem och behov beträffande att hitta jobb samt etablera och 

behålla sociala nätverk. Detta är två områden som har visat sig vara viktiga för ensamstående 

föräldrar. Enligt lagen har kvinnliga samt manliga klienter som är ensamstående föräldrar 

samma rätt att skaffa sig både ekonomisk och socialt stöd (Kullberg 2004:200). Vinjett- 

metoden i kombination med enkäter användes som metod i undersökningen. Vinjetterna var 

konstruerade efter ett ”typiskt” fall som sammanfattar karaktären av en svensk ensamstående 

förälder med ett långt beroende av ekonomiskt bistånd. Två varianter av vinjetten användes, i 

ett fall var klienten kvinna och i det andra man (Kullberg 2004:201). Enkäten och vinjetten 

skickades via mail till 880 slumpmässigt utvalda socialsekreterare. 417 enkäter kom tillbaka 

och studien grundar sig på dessa svar (Kullberg 2004:202). Resultatet av studien visade att 

kvinnliga klienters problem och behov av stöd i att hitta jobb var mindre brådskande än 

männens, däremot var den manliga klientens problem och behov av socialt stöd mindre 

brådskande än den kvinnligas (Kullberg 2004:203).  

 

Kullberg (2006) har även gjort en annan studie, ´Paid work, education and competence, Social 

workers´ interviews with male and female clients applying for income support´, med fokus på 

att undersöka de faktorer som han funnit i sin tidigare studie. Syftet med denna studie handlar 

om hur samtal i socialt arbete bidrar till att konstruera män och kvinnors positioner i 

genussystemet. Samtalsanalys har använts för att studera svenska socialarbetares samtal med 

manliga och kvinnliga klienter. Resultaten visar att kvinnorna ges relativt lite stöd för att få 

arbete. Mycket mer uppmärksamhet ägnas männen och deras möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Kullberg 2006:339f). Jämförelser har gjorts med svenska socialsekreterares 

intervjuer med manliga och kvinnliga klienter med ett långt beroende av ekonomiskt bistånd. 

Sex socialarbetare, alla kvinnor, mellan 30-50 år deltog. De elva klienterna varierade från 
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åldrarna 26 till 52. Forskaren var inte närvarande under intervjuerna utan samtalen spelades in 

(Kullberg 2006:342). Sex kvinnliga och fem manliga klienter deltog av de totalt elva 

intervjuerna. Resultatet visade att samtalsämnen som avlönat arbete, utbildning och 

kompetens tog upp till två tredjedelar mer tid av samtalet med de manliga klienterna jämfört 

med samtalen med de kvinnliga klienterna (Kullberg 2006:344). Resultatet överensstämmer 

med övriga studier Kullberg (2004) gjort att svenska socialarbetare bedömer ensamstående 

mäns behov av arbete är viktigare än kvinnors (Kullberg 2006:351).  

6.4 Jämställd socialtjänst? 

Socialstyrelsen fick i juni 2002 regeringens uppdrag att följa upp, analysera och redovisa 

könsskillnader i socialtjänstens verksamheter. Det var första gången som hela socialtjänstens 

verksamhet granskades ur ett jämställdhetsperspektiv (Socialstyrelsen 2004:9). Frågan om 

jämställdhet ur ett brukarperspektiv har fått mycket lite uppmärksamhet inom socialtjänsten. 

Endast 15 % av de kommuner som svarade på en enkät om jämställdhetsarbete angav att de 

hade beslutat om någon policy, riktlinje eller något direktiv och knappt en fjärdedel hade 

vidtagit några åtgärder de senaste åren för att uppmärksamma jämställdheten mellan män och 

kvinnor som brukare. Cirka 60 % gjorde aldrig någon analys av vilka effekter olika beslut har 

för kvinnor och män (Socialstyrelsen 2004:14).  

 

De ovan nämnda studierna visar att det finns variationer i socialbidragsbeslut. De visar också 

att beroende på om klienten är man eller kvinna får han/hon annorlunda insatser och hjälp. 

Jämställdhetsperspektivet har fått ytterst lite uppmärksamhet inom socialtjänsten. Frågan är 

hur det ser ut idag år 2010? 
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7. Teori och begrepp 

Utifrån studiens syfte har jag valt symbolisk interaktionism som tolkningsram då den riktar in 

sig på hur människor integrerar med andra och hur vi tolkar den informationen som vi får. 

Teorin syftar till en ökad förståelse för hur vi själva agerar gentemot andra utifrån de grunder 

vi har att stå på. Jag har även valt att ha med genusordningen, socialisation samt könsroller 

som relevanta begrepp eftersom fokus i uppsatsen är hur kvinnor respektive män behandlas. 

Ytterligare ett begrepp som jag anser är relevant och kommer beskriva är rättssäkerhet 

eftersom det handlar om att alla ärenden ska bedömas lika utifrån lagstiftning. Detta är ytterst 

relevant i biståndsbedömningar.  

7.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en socialpsykologisk teori med utgångspunkt från individens 

relationer till andra människor (Berg et al 1985:31). Trost och Levin (2004) förklarar 

symbolisk interaktionism som ett perspektiv för att analysera den sociala verkligheten. Denna 

sociala verklighet ses även som ständigt föränderlig (Trost & Levin 2004:10). Interaktionism 

inriktar sig på processer där behov, vilja, känslor och målsättningar har stor betydelse. 

”Interaktion” betyder att två saker står i relation till varandra och inverkar på varandra. 

Människor påverkar och förändrar varandras intressen, föreställningar och motiv (Berg et al 

1985:31f).  

 

Enligt symbolisk interaktionism är den sociala handlingen interaktiv, det vill säga den utgör 

en relation mellan handlande individer. Utgångspunkten är att såväl människan som den 

sociala verkligheten uppstår ur det interaktiva samspelet. I detta samspel mellan människor 

skapas och utvecklas gemensamma föreställningar och meningssammanhang. Dessa symboler 

konstruerar den gemensamma verkligheten och de sociala handlingarna får bestämda 

betydelser. Den sociala handlingen betraktas därför som symbolisk. Symboler är vad som 

förmedlas mellan aktörerna med hjälp av gester (Charon 2007; Lundin 2008). Alla ord som 

förstås av den vi kommunicerar med är också symboler (Charon 2007:51). Trost och Levin 

(2004) menar att ord är de vanligaste symbolerna. Genom dessa symboler, såsom ord, 

kroppsspråk eller gester, sker en interaktion (Charon 2007:51). Gemensamt för samtliga 

former är att de signalerar något till personerna i vår omgivning som tolkar signalerna 

(Charon 2007; Lundin 2008).  
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Symbolerna kan ha olika innebörd för olika människor, vilket kan skapa en förvirring i 

kommunikationen. Två personer kan befinna sig i precis samma miljö, men uppfattar den 

olika beroende på hur de definierar omgivningen. Det är deras tidigare sociala interaktioner 

och tankar som påverkar det de ser här och nu (Charon 2007:51f). De etablerade, gemen-

samma symbolerna i ett samhälle ligger till grund för medlemmarnas tolkning eller definition 

av vad som sker i en viss social situation (Charon 2007; Lundin 2008). Symboler tillåter oss 

att dela en förståelse med andra. Det är också genom symboler vi kan manipulera objekt inom 

vår egen uppfattning om världen (Charon 2007:50).  

7.2 Genusordningen 

I de flesta samhällen idag är det kvinnorna som gör det mesta hushållsarbetet, och de tar också 

oftast hand om barnen. Nästan överallt i världen är det vanligare bland män än kvinnor att ha 

ett avlönat arbete. De kvinnor som har arbeten har i genomsnitt lägre löner än männen. I 

många delar av världen anser en del män att de kvinnor som är beroende av dem ekonomiskt 

också är männens egendom. 93 procent av ministrarna i världens regeringar är män. 

Vapeninnehav är mycket vanligare bland män än kvinnor. Här är en samling vitt skilda fakta 

om bland annat politik, våld och ekonomi. Upptäckten att dessa hänger ihop är basen för den 

moderna genusteorin. Alla dessa fakta bildar ett mönster och Connell (2002) kallar det för det 

moderna samhällets ”genusordning” (Connell 2002:12f). Detta mönster föser in oss i 

kvinnofållor och mansfållor och är ett av genusordningens starkaste mönster menar Hirdman 

(2007:12).  

 

”Som män eller kvinnor sätter vi fötterna i olikt formade skor, knäpper våra jackor åt olika 

håll, klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i olika affärer och drar ner dem på olika 

toaletter”. (Connell 2002:14). Synen på genusskillnaderna som ”naturliga” innebär att det 

väcker skandal när människor inte följer mönstret. Att vara man eller kvinna är därför inget 

oföränderligt tillstånd utan ett ständigt pågående arbete. Människor konstruerar sig själva som 

maskulina eller feminina. Vi intar en plats i genusordningen, eller förhåller oss till den plats vi 

blivit tilldelade (Connell 2002:14f). 

7.3 Socialisation  

Angelöw och Jonsson (2000:82) skriver att enligt sociologen Emile Durkheim innebär 

socialisation den vuxna generationens påverkan på den som ännu inte är mogen för 

samhällslivet. Angelöw och Jonsson (2000:82) däremot ser socialisationen som något som 
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pågår hela livet. Cronlund (1996:99) instämmer och menar att socialisationen är en livslång 

process. Överföringar av normer, attityder, värderingar och beteenden sker från individer till 

en annan individ i samhället (Angelöw & Jonsson 2000; Cronlund 1996). Genom social-

isationen och internaliseringsprocessen införlivar individen samhällets normer och 

värderingar (Angelöw & Jonsson 2000:83). Egenskaper, möjligheter och förhållanden är 

socialt konstruerade och lärs in genom socialisationsprocessen. De är anpassade efter sitt 

sammanhang och möjliga att förändra över tiden (Hydén & Månsson 2006:269).  

7.3.1 Könsroller 

Genom socialisation överförs värderingar och attityder till oss beroende på vilket kön vi 

tillhör. Grundfrågan handlar om vilka skillnader som finns och om hur och varför kvinnor och 

män behandlas olika. Alla vet att män och kvinnor är biologiskt olika, till exempel att våra 

könsorgan är uppbyggda på olika sätt. En del påstår emellertid att även andra förhållanden, 

som till exempel vårt sätt att tänka, känna och handla beror på biologiska skillnader (Angelöw 

& Jonsson 2000:95). Angelöw och Jonsson (2000) menar däremot att kvinnor och mäns olika 

beteendemönster har uppkommit genom ett samspel mellan individen och omgivningen. Vi 

föds in i könsroller och har olika förväntningar på oss beroende på om vi är män eller kvinnor 

(Angelöw & Jonsson 2000:95f). Att biologiskt kön blir socialt kön leder utan tvivel till en del 

väsentliga problem i ett samhälle där könen värderas och rangordnas ojämlikt (Bjerrum 

Nielsen & Rudberg 1991:29). 

 

Barnmorskan sätter på oss vår första etikett vilket är vårt kön (Bjerrum Nielsen & Rudberg 

1991:29). Redan som små barn behandlas vi olika beroende på vilket kön vi har. 

Undersökningar har entydigt bekräftat att det förmodade könet påverkat det sätt 

undersökningspersonerna har behandlat ”honom” och ”henne” på. Man har också tolkat exakt 

samma beteende på olika sätt. Om ”pojken” visade tecken på oro och vred på sig tog 

undersökningspersonerna det som en signal på att han ville leka och de fogade sig efter det de 

trodde var hans önskan. När ”flickan” gjorde samma rörelser tolkades det som om hon var 

orolig och behövde tröstas. Förväntningar, krav och värderingar ser olika ut beroende på om 

vi föds till män eller kvinnor (Angelöw & Jonsson 2000:97f).  

 

Det finns även egenskaper som anses vara typiskt manliga respektive kvinnliga. I en 

amerikansk undersökning från början av 70-talet var tre fjärdedelar av de tillfrågade överens 

om att män respektive kvinnors beteenden skiljer sig åt avsevärt. Jag har plockat ut några av 
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alla de egenskaperna som skiljer sig åt och här är exempel på vad de ansåg vara typiskt 

manligt beteende och hur män är: aggressiva, självständiga, dominerande och högljudda. 

Typiskt kvinnligt beteende och kvinnor beskrevs som: känslosamma, lättpåverkbara, beroende 

och tystlåtna. Dessa schablonbilder av män och kvinnors beteende förstärks och präntas in 

från nästan alla håll i samhället (Angelöw & Jonsson 2000:96ff). 

7.4 Rättssäkerhet 

Inom den svenska rättsvetenskapliga diskussionen har det förekommit två olika 

huvuddefinitioner av rättsäkerhet, formell och materiell. Den formella rättssäkerheten betonar 

rättsordningens förutsebarhet och allas likhet inför lagen. Den materiella rättssäkerheten 

betonar innehållet i rättsnormerna, men även det rättsliga beslutets karaktär eller effekter 

(Staaf & Zanderin 2007:49). Skyldigheten för myndigheter att dokumentera handläggningen 

av ett ärende är av stor vikt för att upprätthålla rättsäkerheten. De enskilda som berörs av ett 

visst beslut kan då få insyn på vilka grunder ett sådant beslut har fattats. Beslutet blir då mer 

förutsebart, begripligt och hanterbart för enskilda (Staaf & Zanderin 2007:95). Jag kommer 

nedan beskriva den formella rättssäkerheten och vad den innebär eftersom jag anser att det är 

den huvuddefinitionen som är mest aktuell i min studie.  

7.4.1 Formell rättssäkerhet 

Det är kravet på förutsebarhet som dominerar i det formella rättssäkerhetsbegreppet, det vill 

säga hur offentliga myndigheter får agera mot enskilda och hur man ska agera om man anser 

att myndigheternas handlingar inte är korrekta. Förutom kravet på förutsebarhet innefattar den 

formella rättssäkerhetsdefinitionen även en likhetsprincip som ska eftersträvas. Denna princip 

innebär att lika fall ska bedömas lika. Den formella rättsliga likheten innebär att alla 

myndigheters verksamhet bestäms av generella rättsnormer, som är lika för alla (Staaf & 

Zanderin 2007:50). Med hjälp av rättssäkerheten kan den enskilde i förväg med hög 

sannolikhet räkna ut hur ärendet kommer att bli bedömt och därmed överväga om han vill 

starta en process eller inte (Svensson 2000:15). 

 

Enligt rättssäkerhetsbegreppet ska alla behandlas lika inför lagen. Alla ärenden ska behandlas 

lika oavsett vem den sökande är, om personen är man eller kvinna, ung eller gammal, 

svenskfödd eller utlandsfödd och så vidare.     
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8. Resultat och analys 

I detta kapitel beskriver jag de olika handläggarnas bakgrund, handläggningsprocessen, 

arbetsuppgifter, handlingsutrymme samt krav på klienten. Detta är viktigt att ha med sig för 

att förstå handläggarnas bedömningar. Därefter kommer resultat och analys att redovisas 

utifrån de frågeställningar som använts för att uppnå studiens syfte. Först beskriver jag 

likheter och skillnader i handläggarnas bedömningar. Efter det lägger jag på genusaspekten - 

vilken betydelse har genus i bedömningarna? Fokus har lagts på om handläggarnas svar kan 

härledas till stereotypa könsroller. I resultat och analys ligger huvudfokus på vinjettfallen men 

jag har även vävt in den allmänna bakgrund om handläggarna som intervjuerna har gett mig. 

8.1 Handläggarnas bakgrund 

Resultatet baseras på sex handläggares svar och bedömningar. Handläggarna har olika 

bakgrund och erfarenhet med sig i bagaget. Utbildningen de har gått är antingen till 

socialpedagog eller till socionom. De har arbetat olika länge på försörjningsstöd, mellan 2-16 

år. Antalet ärenden varje månad ligger på 38-50 beroende på i vilken kommun de arbetar i. 

Ärendebelastningen utgör i vissa fall handläggarens egen uppskattning. En handläggare är 

man och övriga fem är kvinnor. I resultatet benämns samtliga handläggare som ”hon” för att 

inte peka ut någon. Jag har namngett alla handläggare med nummer från 1-6, handläggare 1, 

handläggare 2 och så vidare. Nedanstående material är hämtat ur de sex intervjuerna med 

handläggarna.  

8.1.1 Handläggningsprocessen 

Hur det går till från det att en person vill ansöka om ekonomiskt bistånd till att personen får 

sitt beslut ser i stort sett likadant ut i alla de tre undersökta kommunerna. Personer som 

behöver hjälp och stöd ringer och frågar om de kan vara berättigade till bistånd. Det kan till 

exempel vara så att de har blivit arbetslösa eller har fått sänkta försäkringsnivåer. Det är 

någonting som gör att man inte klarar sin ekonomi. Det kan också vara så att man har fått hem 

brev från socialtjänsten för att man inte klarat av att betala sin hyra eller el för då får 

socialtjänsten meddelande om detta från hyresvärd och elbolag. Då skickar de hem ett brev 

och erbjuder hjälp och stöd. Handläggarna är datumindelade vilket innebär att det är datumet 

du är född som avgör vilken handläggare du får. Redan i receptionen slussas personerna över 

till rätt handläggare. I det här första telefonsamtalet så ger handläggarna råd och berättar om 

det är någon annan ersättning man kan söka, till exempel från försäkringskassa eller A-kassa. 

De tittar på hur det ser ut med arbetssökandet och om man är aktivt arbetssökande. De går 



Hanna Stjernberg 

 26 

igenom vad ett aktivt arbetssökande innebär, om man sköter sina kontakter med 

arbetsförmedlingen och om man gör man vad man kan för att bli självförsörjande. Till slut 

räknar de på om personen skulle kunna vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Då kan 

personen själv avgöra om hon eller han vill ansöka eller inte. Med hjälp av rättssäkerheten 

kan den enskilde i förväg med hög sannolikhet räkna ut hur ärendet kommer att bli bedömt 

och därmed överväga om han vill starta en process eller inte (Svensson 2000:15). 

Handläggarens beräkning vid första samtalet behöver inte se likadan ut när de fått in alla 

handlingar, men det är en första bedömning utifrån muntliga uppgifter. En del kan säga att de 

inte bryr sig om att söka eftersom chansen inte är så stor att de skulle vara berättigade. 

Handläggaren informerar givetvis om att man ändå alltid har rätt att göra en ansökan, men det 

är en del som de gallrar bort vid det första samtalet. Är det så att personen vill göra sin 

ansökan skickar de ut information om exakt vilka handlingar som ska inkomma. Det är till 

exempel deklaration, kontoutdrag, handlingsplan från arbetsförmedlingen och så vidare. När 

personen inkommit med sina handlingar ringer handläggaren upp personen och bokar in ett 

besök. Här ser det lite olika ut i kommunerna, i några kommuner tar personen med sig sina 

handlingar vid första besöket istället. Därefter fattar handläggarna ett beslut.  

8.1.2 Arbetsuppgifter & handlingsutrymme 

På frågan vad handläggarna ansåg som sina främsta arbetsuppgifter svarade samtliga att det är 

att få människor självförsörjande. Vägen dit kan se olika ut. En handläggare menar att målet 

är att stötta de här människorna, att tillsammans med dem försöka att hitta möjligheter så att 

de ska bli självförsörjande, att de inte ska behöva komma till socialtjänsten. Sedan handlar det 

väldigt mycket om andra skäl än ekonomin också, många behöver hjälp med andra saker 

också. Detta var något som var genomgående i alla svaren. Det är oftast annan problematik 

som ligger bakom varför de inte har sin ekonomi ordnad. En handläggare säger att det är 

ganska tunga ärenden som man inte alltid vet vad man ska göra med. 

 

Handläggarna har lagstiftning (SoL), riktlinjer och en riksnorm att följa i handläggningen men 

anser ändå att de har ett visst handlingsutrymme. Socialtjänstlagen är en ramlag och en 

handläggare påpekar att man kan arbeta på olika sätt utan att göra olika bedömningar. En 

handläggare menar att man inte alltid kan göra allt man vill för individen även om man tror att 

det skulle vara det bästa för denne. De kan till exempel inte bevilja ett körkort till någon som 

kanske tycker att han/hon får större möjligheter att hitta ett jobb. Även om det skulle vara bra 

för individen, sätter riktlinjer och delegation stopp för det. Hon menar också att man kan 



Hanna Stjernberg 

 27 

hamna i kläm med vissa saker, samtidigt som det inte är rätt att de ska kunna hjälpa till med 

allt. En av handläggarna menar att man ofta blir frustrerad när man inte kan hjälpa folk mer än 

vad man kan. En annan handläggare upplever att hon har ett handlingsutrymme men att man 

kanske får argumentera för sin sak om man fattar ett beslut som kanske är till exempel utöver 

norm.  

8.1.3 Krav 

Som klient har man krav på sig från socialtjänsten. Grundkravet för att erhålla ekonomiskt 

bistånd är att man ska vara aktivt arbetssökande och ha kontakt med arbetsförmedlingen. Om 

man är frisk och arbetsför ska man vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. 

Är man sjuk och inte kan arbeta ska man ha läkarintyg på det. Man ska göra allt man kan för 

att bli självförsörjande. En handläggare säger att man efter sin egen förmåga ska bidra till sin 

försörjning. En del människor hamnar mellan stolarna, till exempel de som inte är ”tillräckligt 

sjuka” för att få ett läkarintyg. Det finns personer som är lite ”mittemellan”, då blir det 

handläggarnas uppgift att hjälpa personen att hitta rätt. En annan handläggare förklarar det 

med att de ibland får agera vägvisare. En handläggare påpekar att det också handlar om att 

man ska göra vad man själv kan för sin försörjning och att ekonomiskt bistånd är den sista 

utvägen. Om man kan få ersättning antingen från försäkringskassan eller A-kassa ska man 

först utnyttja den möjligheten. Ekonomiskt bistånd beskrivs ju ofta som samhällets yttersta 

skyddsnät, en sista ekonomisk utväg (Stranz 2007).  

8.2 Likheter och skillnader i bedömningar och beslut 

Här kommer jag presentera likheter och skillnader i handläggarnas bedömningar och beslut. 

Avsnittet är uppdelat i Vinjettfall 1 och Vinjettfall 2 för att hålla isär de olika vinjetterna.  

8.2.1 Vinjettfall 1  

Här följer en beskrivning av vinjettfall 1, för en mer utförlig vinjett – se bilaga 1A och 1B. 

  
Lars är 32 år gammal och ensamstående med två barn på 6 respektive 4 år. Han ansöker 

om försörjningsstöd då han blivit arbetslös på grund av nedskärningar och har låg a-

kassa. Föräldrarna har delad vårdnad men mamman träffar sina barn bara någon helg då 

och då. Lars är rädd när barnen träffar deras mamma eftersom hon tidigare varit aggressiv 

mot både barnen och Lars. Lars har tidigare haft problem med alkohol. Han säger att han 

nuförtiden inte har några problem alls. När han dricker, som han gör ibland, dricker han 

på ett ”normalt” sätt säger han. Lars berättar att mamman har haft ett narkotikamissbruk 

när de träffades, men att hon slutat använda droger när första barnet föddes. Lars tror 

dock att hon har börjat igen då hon beter sig konstigt när de träffas. Lars har inga kända 
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tillgångar förutom att han äger en bil som är värderad till 20 000 kr, han använder den för 

att skjutsa barnen till skola och förskola eftersom det inte finns någon lokaltrafik. 

Familjen bor i ett litet hus på landet på 50 kvm. Lars ansöker också om glasögon till 

dottern. Lars säger att det är svårt att vara själv och uppfostra två barn men han tror att det 

kommer bli bra så fort han får ett jobb och inkomst. 

 

Fem handläggare har tagit del av vinjettfall 1. Tre handläggare fick vinjetten med den manliga 

sökanden (Lars) och två med den kvinnliga (Lisa). Charon (2007:51) menar att när vi 

använder symboler, såsom ord, kroppsspråk eller gester, sker en interaktion med andra 

människor. I den här vinjettstudien har handläggarna fått ta del av en skriftlig historia om en 

sökande. De har inte fått möjlighet att träffa den sökande i verkligheten och symboler såsom 

gester och kroppsspråk missas därmed.  

 

När det gäller den sökandes kontakt med Arbetsförmedlingen (AF) ifrågasätter en del 

handläggare varför denne är arbetslös, om han/hon haft kontakt med Arbetsförmedlingen samt 

hur aktiv han/hon är på att söka arbeten. En del handläggare säger dock att man får anta att 

den sökanden sköter sig på Arbetsförmedlingen eftersom han/hon erhåller a-kassa. Trots att 

det står i vinjetten att den sökande är medlem i A-kassa
4
, vilket då kravet är att man ska vara 

inskriven på Arbetsförmedlingen. Charon (2007) och Lundin (2008) menar att det 

gemensamma för samtliga former av symboler är att de signalerar något till personerna i vår 

omgivning som tolkar signalerna. I detta fall kanske handläggarna har tolkat informationen 

olika. Symboler kan ha olika innebörd för olika människor, vilket kan skapa en förvirring i 

kommunikationen. En del handläggare har inte uppfattat informationen om den sökandes A-

kassa och vad detta innebär, detta kan ha påverkat utgången av handläggarnas vidare 

bedömning i ärendet. Det står även i vinjetten att den sökande blivit arbetslös på grund av 

nedskärningar på arbetet. Denna information kanske gått handläggarna förbi. Två personer 

kan få exakt samma information, men uppfattar situationen olika beroende på hur de 

definierar situationen. Det är deras tidigare sociala interaktioner och tankar som påverkar det 

de ser här och nu (Charon 2007:51f).  

 

När det gäller glasögonen till dottern skulle två handläggare godkänna den kostnaden rakt av. 

Två handläggare skulle däremot först kräva ett intyg från en optiker. I Ekonomiskt bistånd – 

stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten står 

                                                 
4
 Arbetslöshetskassa, betalar ut arbetslöshetsersättning 
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det att behovet ska styrkas av en optiker eller läkare (Socialstyrelsen 2003:65). Några 

handläggare tar upp att det är det billigaste alternativet som gäller. Två handläggare behöver 

ett kostnadsförslag först för att kunna fatta ett beslut. Det går att tillägga att dessa två 

handläggare arbetar i samma kommun. 

 

Och glasögonen där, alltså då måste man ju få in något kostnadsförslag från 

optikern och se lite vad det är för behov hon har, det är ju optikern som får 

redogöra för vad hon har för behov sen får man ju titta på det billigaste 

alternativet. Ser man ingen annan utväg så det är ju klart att hon måste ha 

glasögon i såna fall. (handläggare 6) 

 

Angående bilen skulle alla handläggare låta familjen ha kvar bilen. Handläggare 5 skulle dock 

vid något senare besök ta upp frågan om att sälja bilen, om den sökande inte behöver bilen till 

det som nämns nedan. Ingen av de övriga handläggarna tar upp frågan om att sälja bilen. 

Förutsättningen för att få ha kvar bilen påpekar handläggarna är att det inte finns några 

bussförbindelser eller andra alternativ att ta sig fram med och man måste ha sin bil för att till 

exempel åka till arbete eller skjutsa sina barn till förskola.   

 

[…]här som han behöver den för att skjutsa barnen och så vidare också, det 

är inget som jag skulle kräva av honom i alla fall att han skulle sälja den. 

(handläggare 6) 

 

Så visst, hon kan ju ha sin bil […]  första månaden kanske man inte säger att 

hon måste sälja sin bil, men kanske andra eller tredje kanske man tar upp 

frågan eller att man ger henne en viss tid på sig att hon kanske måste sälja 

sin bil då. (handläggare 5) 

 

Kostnaderna för bilen (bilförsäkring och bensinkostnader) däremot är handläggarna inte eniga 

om. Handläggare 4 skulle bevilja både bilförsäkring och bensinkostnader eftersom det finns 

speciella förhållanden i det här ärendet: 

 

[…] nu är det ju den här mamman, hon bor på landet, och hon kanske inte 

har tillgång till buss och sen ska hon då skjutsa sina barn till förskola och 

dagis här då […] då får man ju ta bilförsäkringen, men sen är det ju bara 
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bensinkostnader som härrör till att hon kör fram och tillbaka till 

barnomsorgen och skolan i så fall. (handläggare 4) 

 

Handläggare 6 är osäker på bensinkostnaden men anser att båda föräldrarna borde dela på den 

kostnaden. Vad det gäller bilförsäkringen fortsätter handläggare 6 med att den kostnaden 

ingår i resekostnaden (bensinkostnaden).
5
 Handläggare 1 och 2 skulle avslå kostnaden om 

bensin. Informant 1 är dock tveksam medan informant 2 är mer säker på sin sak: 

 

Det är tvivelaktigt om bensinkostnaden. Jag är tveksam. (handläggare 1) 

 

Bensinkostnader är ingen godtagbar kostnad. (handläggare 2) 

 

De tre handläggare som inte beviljade bensin (4, 1, 2) och bilförsäkring (1) var de 

handläggare som har arbetat längst inom försörjningsstöd av de fem handläggare som tog del 

av vinjettfall 1. Enligt Socialstyrelsens (2007) undersökning finns det tecken på att 

handläggarnas erfarenhet av socialt arbete kan påverka beslutsfattandet (Socialstyrelsen 

2007:9). Mitt resultat visar att de med längst erfarenhet inom socialt arbete och ekonomiskt 

bistånd beviljade mindre. Detta överensstämmer med Hydén, Westermark och Stenbergs 

(1995) ena typfall där handläggare med lång erfarenhet inom socialtjänsten gav fler avslag 

(Socialstyrelsen 2007:25).    

 

Enligt den formella rättssäkerheten ska alla stå lika inför lagen och alla fall ska behandlas lika 

(Staaf & Zanderin 2007:49f). I fallet ovan i frågan om bensinkostnaden skulle en del 

handläggare godkänna den kostnaden och en del handläggare skulle avslå kostnaden om 

bensin. Med hjälp av rättssäkerheten ska den enskilde i förväg med hög sannolikhet kunna 

räkna ut hur ärendet kommer att bli bedömt och därmed överväga om han/hon vill starta en 

process eller inte (Svensson 2000:15). Här finns ingen förutsebarhet och det är inte lätt för 

den sökande att innan besöket veta om kostnaden godtas eller ej. Stranz (2007) påpekar: ”[…] 

handläggning av socialbidrag är en verksamhet som präglas av en låg grad av förutsebarhet 

[…]” (Stranz 2007:205). Forskarna ställer sig frågan om skillnader inom socialbidragsbeslut 

kan anses acceptabla ur den enskildes synvinkel? Undersökningar om variationer om 

socialbidragsbeslut handlar om viktiga kvalitetsaspekter i det sociala arbetet med människor 

som har försörjningsproblem (Socialstyrelsen 2007:3). 

                                                 
5
 Ekonomiskt bistånd till bilskatt, trafikförsäkring, obligatorisk kontrollbesiktning, bilavbetalningar och 

reparationer ingår i summan för bensinkostnad (18,50 kr/mil).  
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När det gäller övrigt stöd och hjälp med till exempel den sökandes svårigheter med 

uppfostring av två barn kan man utläsa följande citat från handläggarnas bedömningar: 

 

[…] om hela hennes situation så att säga, hur hon har det med barnen och 

hur det fungerar i hennes vardag då. Hon kanske säger då att det är jobbigt 

med att uppfostra två barn och prata om hon behöver något stöd med det då. 

Hon kanske behöver någon kontaktperson, stödfamilj och i så fall hänvisar 

vi ju till Barn och Familj här inom IFO då. (handläggare 4) 

 

Det är svårt att vara själv och uppfostra två barn, det vi också brukar 

informera om vid ett nybesök det är ju lite grann andra möjligheter att få 

hjälp från socialtjänsten. […] Så det skulle jag ju informera Lisa om också 

då. Särskilt när hon säger på det här sättet. (handläggare 5) 

 

Som citaten ovan visar skulle en del handläggare hjälpa den sökande att få annan hjälp från 

socialtjänsten, till exempel en kontaktfamilj eller stödfamilj. Tre av handläggarna (2, 1, 5) tog 

upp anmälningsplikten vid barn som far illa och skulle anmäla till Barn och familj: 

 

Om inte Lars själv gör det måste jag anmäla till Barn och Familj och titta på 

mammans drogmissbruk. (handläggare 2) 

 

Vi arbetar ju på en myndighet så då kanske man måste ta upp det här med 

vår Barn och familjegrupp om man ska göra en anmälan om det här. Och 

också prata med Lisa vad hon menar när hon lämnar den här informationen 

också. Hur orolig hon är för barnen, vill hon göra en anmälan? 

(handläggare 5) 

 

Handläggare 4 nämnde inget om moderns/faderns före dettas drogproblematik. Handläggare 6 

tar inte upp anmälningsplikten men säger att hon skulle se till att samarbeta mycket med Barn 

och familj i ärendet. När det gäller den sökandes alkoholvanor tar inte handläggare 4 upp det i 

sin bedömning heller. Handläggare 1 skulle ta upp frågan med den sökande medan 

handläggare 2 förlitar sig helt på skolan och skolans insyn i familjen: 

 

Jag skulle fråga vad som är ”normalt” att dricka för honom? 

 (handläggare 1) 
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Skolan har en viss insyn i familjen, så angående Lars alkoholproblem borde 

det ha kommit en anmälan därifrån om han fortfarande hade problem. 

(handläggare 2) 

 

Handläggare 6 och 5 skulle också prata med den sökande angående alkoholen, men kanske 

vänta till något senare tillfälle: 

 

[…] han har haft problem förut och han dricker nu, så det är ju möjligt att 

man ska prata med, alltså, det kanske är svårt att göra i första läget, för nu 

verkar han ju ganska förnekande, men att man fortsätter kolla på det […] 

(handläggare 6) 

 

Och det här med alkohol kanske man inte arbetar så mycket med vid första 

mötet men man kan ju ta upp det senare. (handläggare 5) 

 

Alla handläggare skulle ge bifall i det här ärendet. Som bifall räknas att handläggaren har 

godkänt någon av utgifterna. Tre av fem handläggare skulle ge avslag på bensinkostnaden, i 

alla fall den sökta kostnaden. En handläggare skulle även ge avslag på bilförsäkringen. 

Annars ger samtliga handläggarna bifall på övriga kostnader i ärendet. Resultatet visar i likhet 

med undersökningen Att besluta om socialbidrag skillnader både mellan och inom 

kommunerna när det gäller beslut om socialbidrag (Socialstyrelsen 2007). De handläggare 

som har gett bifall i samtliga utgifter i ärendet är de handläggare som har högst 

ärendebelastning varje månad. Detta resultat överensstämmer med Hydén, Westermark och 

Stenbergs (1995) studie där ärendebelastningen är en avgörande faktor i socialbidragsbeslut. 

En hög ärendebelastning för handläggarna ökar möjligheten att bistånd beviljas 

(Socialstyrelsen 2007:29). Stranz (2007) menar tvärtom att ju högre arbetsbelastning en 

handläggare har, desto mindre bifallsbeslut fattas. Trots en hög ärendebelastning anser 

samtliga handläggare att de har tillräckligt med tid för klienten för att kunna göra en korrekt 

bedömning: 

 

”Visst är det ont om tid, men jag anser att det går att göra korrekta 

bedömningar” (handläggare 1) 

 

Resultatet visar att det finns vissa skillnader i handläggarnas bedömningar och beslut. 

Beroende på vilken av handläggarna klienten skulle ha kommit till hade han eller hon fått 

olika mycket beviljat. Om jag som sökande hade kommit till den ena kommunen i studien 
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hade jag fått både bensinkostnad och bilförsäkring beviljad. Hade jag däremot bott i en annan 

kommun, bara några mil ifrån, hade jag fått avslag på bägge kostnaderna. Är detta acceptabelt 

ur den enskilde individens synpunkt och vad beror dessa skillnader på? Är det för att det inte 

finns klara direktiv hur man ska behandla denna typ av frågor? 

8.2.2 Vinjettfall 2  

Nedan följer en kort beskrivning av vinjettfall 2. För en mer utförlig vinjett, se bilaga 2A och 

2B.  

Inga-Lill är 57 år gammal och har blivit uppsagd från sitt arbete inom industrin där hon 

arbetat de senaste 8 åren. Hon har inte rätt till a-kassa då hon gick ur a-kassan förra året 

eftersom hon inte ansåg sig ha råd att betala den höjda medlemsavgiften. Inga-Lill har ett 

hemmavarande barn som är 18 år. Inga-Lill kommer till dig fyra veckor efter att hennes 

anställning avslutats. Hon har fått sin sista lön från arbetsgivaren, men den räcker inte ens 

för att betala hyran. Inga-Lill säger att det var tufft att få veta att anställningen skulle 

upphöra och hon har känt sig nedstämd sedan hon slutade arbeta. Inga-Lill känner sig 

även väldigt ensam då hon bara går hemma och inte har så många vänner och inte heller 

har kontakt med några släktingar. Inga-Lill berättar också att hon inte kan sova om 

nätterna och har fått kontakt med en kurator. 18-åringen tar studenten nu i sommar och 

Inga-Lill vill även ansöka om pengar till en studentmössa till honom. Inga-Lill uppger att 

hon inte orkat söka arbeten och heller inte riktigt vet hur hon ska gå tillväga. Hon har inte 

skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, men meddelar att hon ska göra det nästa gång hon 

kommer in till stan. 

 

Fem handläggare har tagit del av detta vinjettfall. Tre handläggare har fått vinjetten där den 

sökande är kvinna (Inga-Lill) och två handläggare har fått tagit del av vinjetten där den 

sökande är man (Per-Åke).    

 

Alla fem handläggare skulle ge den sökande avslag på dennes ansökan. Några skulle bevilja 

matnorm
6
 och hyra så att familjen inte svälter eller blir utan boende. En handläggare skulle 

endast bevilja matnorm. Handläggare 6 och 5 skulle bevilja matnorm för den sökande men hel 

norm för 18-åringen. Handläggare 1 och 2 påpekar dock att den sökande får ansöka igen nästa 

månad då denne har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen eller inkommit med ett läkarintyg. 

Alla fem handläggarna tog upp frågan om sjukskrivning, att den sökande skulle ta reda på 

möjligheten att bli sjukskriven. Om den sökande hade inkommit med ett läkarintyg hade 

                                                 
6
 Matnorm kan beviljas vid mycket kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd till exempel vid en tillfällig 

nödsituation eller vid en kort utredningstid innan rätt bidragsform klarlagts.  
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beslutet sett annorlunda ut i alla fallen, det skulle då blivit bifall. Handläggare 3 kan inte fatta 

något beslut förrän hon fått in mer underlag: 

 

[…] jag vill ha in kontoutdrag, deklaration, att han skriver in sig på AF 

alternativt gå till en läkare och diskuterar om han ska bli sjukskriven om han 

nu mår så dåligt. Så får han komma tillbaka till mig om en vecka och se att 

han har gjort allt det här. (handläggare 3) 

 

Jag skulle ge ett avslag med tanke på att hon inte skrivit in sig på AF. 

(handläggare 1) 

 

Det kan tilläggas att handläggarna i samma kommun är eniga i det här fallet om 

sjukskrivningen. I intervjun med handläggare 6 framkommer det att ”då kan man inte riktigt 

gå utanför ramarna med någon som är frisk och arbetsför men ändå inte sökt något jobb, då 

måste man ju gå efter de riktlinjer och rättspraxis som finns”. Flera handläggare är eniga om 

att den sökande skulle haft mer framförhållning vad gäller uppsägningen och att söka nytt 

arbete.  

 

Visst finns det förmildrande omständigheter med tanke på hennes 

depression. Men hon har ingen inkomst så hon borde ha sökt jobb. 

(handläggare 2) 

 

[…] han måste ju ha vetat ett tag att han kommer att bli uppsagd. Borde ha 

kunnat ha lite framförhållning kan jag ju tycka. (handläggare 3) 

 

Kravet är att den sökande ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen snarast eller skaffa sig ett 

läkarintyg. Enligt handläggare 1 räcker det inte med att den sökande går och skriver in sig på 

Arbetsförmedlingen och kommer tillbaka dagen efter. En ny ansökan får ske först nästa 

månad.  

 

[..] förklara för honom att han omgående måste ta sig till 

Arbetsförmedlingen och skriva in sig. (handläggare 3) 

 

Kravet är att hon skriver in sig på AF omgående, inte nästa gång hon 

kommer in till stan. (handläggare 2) 
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När det kommer till barnperspektivet tar några handläggare upp det även om ”barnet” i det här 

fallet är 18 år:  

 

Ibland kanske man kan göra en mer generös bedömning om det finns barn 

hemma men när det är barn som nästan är myndiga är det kanske lite 

svårare att vara lika generös. (handläggare 5) 

 

[…] sen har hon ju faktiskt en 18-åring som hon är försörjningsansvarig för 

innan han går ut gymnasiet. Det måste man ju också ta hänsyn till. 

(handläggare 6) 

 

Övriga handläggare nämner det inte över huvudtaget. Vad det gäller studentmössan till sonen 

skulle två handläggare bevilja det som en godtagbar kostnad medan en handläggare inte skulle 

bevilja den: 

 

Studentmössan känner jag ju att den får han fixa hur bäst han vill. 

(handläggare 3) 

 

Det är inte så ofta man tar studenten visserligen. (handläggare 6) 

 

Handläggare 5 och 6 skulle ta upp frågan i arbetsgruppen med både chef och arbetskollegor. 

Stranz (2007) studie visade att om handläggarna endast hade individuellt beslutsfattande så 

gjordes fler bifall då dessa handläggare tenderade att ha mer fokus på klienten än på 

verksamheten (Stranz 2007). I det här fallet är det dock svårt att säga om det hade blivit ett 

avslagsbeslut om handläggarna skulle ta upp frågan i arbetsgruppen.  

 

Med hjälp av rättssäkerheten kan den enskilde i förväg med hög sannolikhet räkna ut hur 

ärendet kommer att bli bedömt och därmed överväga om han vill starta en process eller inte 

(Svensson 2000:15). När det gäller till exempel ansökan om en studentmössa är det svårt att 

kunna förutse beslutet eftersom det behovet ligger utanför normen. Det beror på om 

handläggaren eller kommunen anser att en studentmössa behövs för att kunna uppnå en skälig 

levnadsnivå. Begreppet ”skälig levnadsnivå” definieras inte i lagtexten eller i lagens 

förarbeten (SOU 1993:30). Principen om att lika fall ska bedömas lika faller lite i det här 

avseendet då det skiljer sig på vad som anses skäligt mellan handläggarna.  
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När det gäller den sökandes situation med depression och ensamhet omnämns inte ämnet i 

alla bedömningarna. Några handläggare tar upp frågan:  

 

Hon är nedstämd, är det tillräckligt med en kurator? Behöver hon 

ytterligare hjälp? Samtalskontakt, till exempel en psykolog? Det finns ju 

även kontaktpersoner. (handläggare 2) 

 

Det första jag gör när han kommer hit är och höra hur han mår. 

(handläggare 3) 

 

Även i det här vinjettfallet skiljer sig bedömningarna åt. Handläggarna skulle ge den sökande 

avslag på grund av att han eller hon inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen eller sökt arbete. 

Två av fem handläggare diskuterar frågan huruvida den sökande visste om detta krav innan 

hon/han kom till socialtjänsten. De menar att man kan tänka att hon/han inte vet vilka regler 

och krav som gäller angående inskrivning på Arbetsförmedlingen. De pekar ändå på att 

hon/han borde ha sökt jobb för att det ligger i hennes intresse för att bidra till hennes 

försörjning. Studentmössan är ytterligare en omständighet som handläggarna inte är eniga om.  

8.3 Betydelse av genus vid bedömningen 

Här kommer jag ta upp olikheter och likheter i handläggarnas bedömningar av de olika 

vinjetterna baserat på genus. Om de sökande får olika hjälp och stöd beroende på om han/hon 

är man eller kvinna. Har socialsekreterarnas föreställningar om genus någon inverkan vid 

bedömningar och beslut? 

8.3.1 Vinjettfall 1 

Vinjettfall 1 består av vinjettfall 1A som handlar om Lars och vinjettfall 1B som handlar om 

Lisa. Vinjetterna är identiska förutom könet på den sökande. Tre handläggare har fått ärendet 

om Lars och två har fått ärendet om Lisa.  

 

När det gäller den sökandes kontakt med Arbetsförmedlingen och dennes arbetssökande 

ifrågasätter handläggarna Lars mer än Lisa om hur aktiv han är på att söka arbete. 

Handläggarna skulle utreda hur pass aktiv han är på att söka arbete och bland annat ta kontakt 

med Arbetsförmedlingen. Kullberg (2006) har i en av sina studier funnit att handläggare på 

försörjningsstöd lägger ner mer tid och har mer fokus på de sökandena som är män vad gäller 

försörjning och att hitta ett arbete än på de kvinnliga. Kullbergs (2006) resultat visade att 

samtalsämnen som avlönat arbete, utbildning och kompetens tog upp till två tredjedelar mer 
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tid av samtalet med de manliga klienterna jämfört med samtalen med de kvinnliga klienterna. 

(Kullberg 2006:344). Connell (2002:12) menar att nästan överallt i världen är det vanligare 

bland män än kvinnor att ha ett avlönat arbete. Följande citat är hämtade ur de manliga fallen: 

 

Jag skulle ju naturligtvis ta kontakt med AF och fråga lite hur planeringen 

ser ut där och så vidare och ta hänsyn till det och eventuellt ha 

trepartsamtal med AF. (handläggare 6) 

 

Det står inget om att han är aktivt arbetssökande, man kan anta det eftersom 

han är med i a-kassan, men det är inte säkert så jag skulle utreda om han är 

arbetssökande. (handläggare 2) 

 

Lisas handläggare frågar Lisa hur det går med jobbsökandet och hur hennes handlingsplan ser 

ut: 

 

När jag träffar henne så pratar jag ju om hennes situation då. När hon var i 

kontakt med Arbetsförmedlingen, om hon har gjort någon handlingsplan, om 

hon har någon jobbcoach då. (handläggare 4) 

 

Ingen av Lars handläggare nämner ordet jobbcoach utan han anses kunna vara kapabel att 

ordna sig ett jobb på egen hand, utan coach. Vi föds in i könsroller och har olika förväntningar 

på oss beroende på om vi är man eller kvinna. Det finns egenskaper som anses vara typiskt 

manliga respektive kvinnliga. En egenskap som anses som typiskt manlig enligt 

undersökningar är självständighet (Angelöw & Jonsson 2000:95ff).  

 

När det kommer till mamman respektive pappan till barnen och den sökandes före dettas 

drogproblematik är handläggarna i Lars ärende nyfikna på hur mammans umgänge med 

barnen ser ut och varför han tror att hon har börjat använda droger igen. I Lisas fall undrar 

handläggarna hur det ser ut i umgänget med pappan då Lisa är orolig. I Lars fall däremot är 

handläggarna på det klara med att de skulle anmäla till Barn och familj med tanke på 

mammans drogproblem för utredning om barnen far illa. I Lisas fall är frågan OM man ska 

göra en anmälan eller inte. Det handlar mycket om vad Lisa själv tycker och hur pass orolig 

hon är. De två första citaten är hämtade ur Lisas fall och de två sista ur Lars: 
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[…] vi arbetar ju på en myndighet så då kanske man måste ta upp det här 

med vår Barn och familjegrupp om man ska göra en anmälan om det här. 

(handläggare 5) 

 

Hur orolig hon är för barnen, vill hon göra en anmälan? (handläggare 5) 

 

Om inte Lars själv gör det måste jag anmäla till Barn och Familj. 

(handläggare 2) 

 

Om han inte går med på det skulle jag göra en anmälan själv.   

(handläggare 1) 

 

Detta bekräftar mina teorier eftersom vi genom socialisation överför värderingar och attityder 

till varandra beroende på vilket kön vi tillhör (Angelöw & Jonsson 2000:95). Lisa och Lars 

uppger att det är svårt att vara själv och uppfostra två barn. På citaten nedan verkar det vara 

normalt för en man att det är lite kämpigt med att sköta barnuppfostran själv. Han erbjuds 

ingen större hjälp med barnen förutom på längre sikt:  

 

Är det den ”normala” småbarnsproblematiken skulle jag säga ”ja Lars, det 

är svårt att vara själv och uppfostra två barn”. (handläggare 1) 

 

Om man tänker på lång sikt, kanske Lars behöver något mer stöd. 

(handläggare 2) 

 

Lisa däremot erbjuds hjälp och stöd av samtliga handläggare: 

 

Hon kanske säger då att det är jobbigt med att uppfostra två barn och prata 

om hon behöver något stöd med det då. Hon kanske behöver någon 

kontaktperson, stödfamilj […] (handläggare 4) 

 

Men vi har ju också en Barn och familjegrupp och att det finns möjlighet om 

man känner att man behöver det och man känner att man behöver hjälp och 

stöd. Så det skulle jag ju informera Lisa om också då. Särskilt när hon säger 

på det här sättet. (handläggare 5) 
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Förväntningar och krav ser olika ut beroende på vilket kön vi föds till (Angelöw & Jonsson 

2000:95ff). Den traditionella kvinnan beskrivs ofta som den som ska ta hand om hemmet och 

barnen. I de flesta samhällen idag är det kvinnorna som gör det mesta hushållsarbetet och 

oftast tar hand om småbarnen (Connell 2002:12). I fallet om Lisa där hon tycker 

barnuppfostran är svårt erbjuds hon extra hjälp och stöd för att klara av detta. Kraven på Lars 

verkar inte vara lika höga men han anses ändå klara av att dra hela lasset själv. Kullberg 

(2004) menar att än idag har handläggare på försörjningsstöd en traditionell syn på könsroller. 

Kullberg (2004) menar att det finns en övergripande syn på kvinnor som mer socialt 

behövande än männen. Att kvinnor i ett utsatt läge, som i denna studie, har mer behov av stöd 

för sitt sociala nätverk och för sitt föräldraskap än vad männen behöver. Citaten ovan 

bekräftar detta. Kullberg (2004) kom fram till att socialarbetare anpassar sig till de 

förväntningar som finns på de olika könen. 

 

Gällande bilinnehavet skulle alla handläggare låta Lars ha kvar sin bil då han behöver den för 

att skjutsa barnen. De skulle inte kräva att Lars säljer bilen. I Lisas fall skulle en handläggare, 

vid andra eller tredje besöket, ta upp frågan om att sälja bilen: 

 

[…] det är ingenting tror jag som vi skulle röra i och här som han behöver 

den för att skjutsa barnen och så vidare också, det är inget som jag skulle 

kräva av honom i alla fall att han skulle sälja den. (handläggare 6) 

 

[…] första månaden kanske man inte säger att hon måste sälja sin bil, men 

kanske andra eller tredje kanske man tar upp frågan eller att man ger henne 

en viss tid på sig att hon kanske måste sälja sin bil då. (handläggare 5) 

 

Bensinkostnaden ger samtliga handläggare Lars avslag på. En handläggare godtar en del av 

bensinkostnaden, hon menar att båda föräldrarna ska dela på den kostnaden. Så de måste 

lämna ett umgängesintyg som visar hur mycket Lars har kört och så vidare. Lisa blir beviljad 

bensinkostnad av samtliga handläggare, det vill säga bensin som härrör till att hon kör fram 

och tillbaka till barnomsorgen eller till Arbetsförmedlingen. Lisa får även bifall för 

bilförsäkringen av sina handläggare. I Lars fall däremot skiljer sig bedömningarna. En 

handläggare godtar inte bilförsäkringen då han inte behöver bilen för att ta sig till något 

arbete. En annan handläggare beviljar bilförsäkring till Lars och den sista handläggaren berör 

inte frågan överhuvudtaget.   
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Resultatet visar på skillnader i handläggarnas bedömningar och vad de anser är viktigt att 

fokusera på. Den manliga klienten får mer press på sig att söka arbete och kunna försörja sig 

själv, medan den kvinnliga klientens handläggare går lite mer försiktigt fram på den frågan. 

Lisa erbjuds hjälp och stöd med att ta hand om barnen av samtliga handläggare medan i Lars 

fall anses inte detta vara något att fokusera på. Dessa saker bekräftar de stereotypa 

uppfattningar en del har angående män och kvinnor och deras hjälpbehov och detta resultat 

bekräftar även Kullbergs (2004, 2006) studier. Mannen ses som mer i behov av arbete och 

självförsörjning medan kvinnan ses som mer socialt behövande. Även idag på 2000-talet 

hänger dessa traditionella synsätt kvar.   

8.3.2 Vinjettfall 2  

Vinjettfall 2 består av vinjettfall 2A som handlar om Inga-Lill och vinjettfall 2B som handlar 

om Per-Åke. Vinjetterna är identiska förutom könet på den sökande. Tre handläggare har fått 

ärendet om Inga-Lill och två ärendet om Per-Åke. 

 

Studentmössan är en sådan sak som inte ingår i normen och det blir därmed mer problematiskt 

om handläggaren ska bevilja eller ge avslag. Här är det upp till handläggarna vad som anses 

som skäligt. I Lisas fall skulle två av tre handläggare bevilja mössan. Den tredje handläggaren 

(6) skulle diskutera det med chef och kollegor först men resonerar även följande: 

 

Finns det ingen pappa? Det måste man ju ändå kolla först, finns det ngn 

annan? Brukar mormor ge massa pengar? Finns pappa där? Formellt sett 

kollar man ju inte på det, men är det så att man ser att mormor brukar ge 

massor så kanske inte behovet är lika stort. (handläggare 6) 

 

I Lars fall skulle en handläggare ge avslag för studentmössan och en handläggare (5) skulle 

diskutera i arbetsgruppen men anser inte den kostnaden som omöjlig att bevilja: 

 

[…] vi har ju en klädnorm, det kanske ändå är svårt att ha råd till detta, så 

det kan man ju kanske ta upp och kanske eventuellt hjälpa honom med också 

om han inte har råd till det själv. (handläggare 5) 

 

Inga-Lill och Per-Åke har inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen och inte heller sökt några 

arbeten. Två av Inga-Lills handläggare (2,6) förklarar det med att hon kanske inte vet vilka 
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regler och krav som gäller och att det finns förmildrande omständigheter med tanke på hennes 

depression.  

 

Men att man vid ett första tillfälle kan tänka, ja men den här personen har 

inte vetat om våra regler och har kanske mått dåligt även om hon kanske 

inte är sjukskriven då så har hon ju ändå haft någon sorts vanlig depression 

eller vad man ska säga. (handläggare 6) 

 

Undersökningar har visat att man kan tolka exakt samma beteende på olika sätt (Angelöw & 

Jonsson 2000:97). I Per-Åkes fall nämns det inget om några förmildrande omständigheter på 

grund av hans depression. Inga-Lills tredje handläggare (1) skulle ge Inga-Lill avslag för att 

hon inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Handläggare 1 fortsätter med att det inte räcker 

med att hon går och skriver in sig på Arbetsförmedlingen och kommer tillbaka dagen efter. 

Hon får ansöka på nytt nästa månad istället. Per-Åkes handläggare (3) däremot vill att han 

skriver in sig på Arbetsförmedlingen omgående och kommer tillbaka bara om någon vecka 

igen så hon får se att han gjort det han skulle. Schablonbilder av män och kvinnors beteende 

förstärks och präntas in från nästan alla håll i samhället (Angelöw & Jonsson 2000:96ff). 

Dessa synsätt på män och kvinnor och deras beteenden styr vårt sätt att bemöta dem.  

 

Även i den här vinjettens bedömningar blir kraven hårdare på Per-Åke att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Åter igen bekräftar detta Kullbergs (2004, 2006) studier om 

handläggarnas fokus på mannens arbetssökande och hans behov av arbete. Det verkar vara 

viktigare än kvinnans behov, hon är istället i behov av ett bra socialt nätverk. En av hennes 

handläggare undrar om hon behöver något ytterligare stöd med hennes mående, till exempel 

en psykolog. I Lars fall hänvisar ingen av handläggarna till någon hjälp med hans depression. 

Genusordningen är ett mönster som föser in oss i kvinnofållor och mansfållor (Hirdman 

2007:12) och kvinnan ses som svagare än mannen.     
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9. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva och analysera socialsekreterares bedömningar och 

beslut relaterat till genus. De centrala frågeställningarna är vad det finns för likheter 

respektive skillnader i handläggarnas bedömningar och beslut och om socialsekreterarnas 

föreställningar om genus har någon inverkan på bedömningar och beslut och i så fall hur. 

Utifrån dessa centrala frågeställningar som ställts inför studien kan det konstateras att tidigare 

forskning på området stämmer överens med resultatet i denna undersökning. Resultatet visar 

att det finns vissa skillnader i beslut och bedömningar gällande identiska ärenden. Olika 

kostnader godkänns beroende på vilken handläggare klienten träffar eller i vilken kommun 

klienten bor i. En fråga som väckts är, vem det är som bestämmer vad som är en skälig 

levnadsnivå? Jag undrar om det är handläggarnas egna värderingar som avgör vad som anses 

skäligt. Resultatet visar också på att handläggarna fokuserar på olika saker beroende på 

klientens kön då de har olika syn på könsroller och vad olika kön har för behov. Den manliga 

sökanden får större press på sig att hitta ett arbete medan den kvinnliga sökanden får mer stöd 

än mannen när det gäller uppfostring av barn och andra insatser som gäller det psykiska 

måendet. 

 

Slutsatsen man kan dra av det resultat som framkommit är att det inte har skett någon 

dramatisk förändring under 20 år, sedan Gustafsson, Hydén & Salonen (1990) genomförde sin 

undersökning. Resultatet överensstämmer ganska bra med det resultat Gustafsson et al (1990) 

fick fram från sitt material för 20 år sedan. Även det här med genus anses det inte har hänt 

något större genombrott med. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att det bara var åtta 

år sedan regeringen fick upp ögonen för könsskillnader inom socialtjänsten. Deras uppdrag att 

redovisa könsskillnader var första gången som socialtjänsten granskades ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Har det då inte skett några förändringar sen dess? Man kan ju hoppas 

att detta öppnade ögonen för socialtjänsten och dess konsekvenser för brukare. 

 

Det är givetvis alltid problematiskt att göra för stora generaliseringar med ett såhär litet 

material. Det skulle vara intressant att göra en studie som omfattar flera kommuner och flera 

handläggare. Även andra teorier kunde ha valts för att belysa ämnet mer ur ett 

organisationsperspektiv. Det jag har varit intresserad av är personliga faktorer. Det hade dock 

varit intressant att se skillnader och likheter beroende på organisationen och hur den är 

utformad och hur handläggningen ser ut i de olika kommunerna. En annan ytterligare ingång 
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skulle kunna vara att undersöka om det skiljer sig på handläggarnas bedömningar och beslut 

beroende på om handläggaren är man eller kvinna. I min studie har jag bara intervjuat en man 

så jag kunde inte undersöka detta närmare. Detta skulle dock kunna vara något att bygga 

vidare på för framtida studier. Ställer en man högre krav på en kvinna eller tvärtom? 

 

Socialt arbete består av ständiga möten mellan kvinnor och män. Dessa möten uppstår på 

grund av att kvinnor och män vänder sig till någon inom den offentliga sfären, som oftast är 

en kvinna, för att söka bistånd eller hjälp. Eftersom det är många fler kvinnor än män som 

arbetar på socialtjänsten är det även kvinnor som bidrar till de stereotypa och traditionella 

könsrollerna. Men andra ord bidrar även kvinnor till att konstruera genus och inte bara 

männen. Oavsett om du är man eller kvinna bör du få samma hjälp och ditt kön ska inte spela 

någon roll vid bedömningen. Det gäller sociala identiteter såsom genus och vilka 

konsekvenser dessa konstruktioner innebär för en individs livsmöjligheter. Även om våra 

förväntningar och värderingar ser olika ut på män och kvinnor bör de professionella, i det här 

fallet socialarbetare, försöka sätta det åt sidan och se en individ, inte ett kön. Alla ska ha 

samma rätt till bistånd, i alla fall till en rättvis bedömning.   

 

I linje med det jag nämnde i inledningen är det av stor vikt att ur klientens perspektiv få 

möjlighet till en likvärdig och korrekt bedömning. Den enskilde handläggarens bedömning 

borde inte skilja sig åt från andra handläggares. Detta utifrån två aspekter, dels kvalitet och 

dels rättsäkerhet. Jag anser inte att det borde spela någon roll vilken stad/kommun/län du bor 

i. Ekonomiskt bistånd utgör ändå den största anledningen till att människor kommer i kontakt 

med socialtjänsten och jag anser att mer forskning borde göras inom ämnet.  
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Bilaga 1 – Vinjetterna 

 

Vinjettfall 1 A            

Lars är 32 år gammal och ensamstående med två barn, en flicka på 6 år och en pojke på 4 år. 

Han ansöker om försörjningsstöd då han blivit arbetslös på grund av nedskärningar och har 

låg a-kassa. Lars har inte varit aktuell på Socialtjänsten tidigare. Mamman till barnen är också 

arbetslös och försörjer sig på a-kassa. De har delad vårdnad men mamman träffar sina barn 

bara någon helg då och då. Lars är rädd när barnen träffar deras mamma eftersom hon tidigare 

varit aggressiv mot både barnen och Lars. Lars har tidigare haft problem med alkohol, detta 

var när han fortfarande bodde med barnens mamma. Han säger att han nuförtiden inte har 

några problem alls. När han dricker, som han gör ibland, dricker han på ett ”normalt” sätt 

säger han. Lars berättar att mamman har haft ett narkotikamissbruk när de träffades, men att 

hon slutat använda droger när första barnet föddes. Lars tror dock att hon har börjat igen då 

hon beter sig konstigt när de träffas. Lars har inga kända tillgångar förutom att han äger en bil 

som är värderad till 20 000 kr, han använder den för att skjutsa barnen till skola och förskola 

eftersom det inte finns någon lokaltrafik. Familjen bor i ett litet hus på landet på 50 kvm. Lars 

berättar också att flickan på 6 år behöver nya glasögon och Lars undrar om det finns möjlighet 

att få ekonomisk hjälp till detta också. Lars säger att det är svårt att vara själv och uppfostra 

två barn men han tror att det kommer bli bra så fort han får ett jobb och inkomst.            

 

Inkomster:   Utgifter: 

A-kassa  6 000:- Hyra   4 200:- 

Barnbidrag 2 barn  2 200:- Elkostnad   670:- 

Underhållsstöd 2 400:- A-kassa   250:- 

   Barnomsorg   300:- 

   Bensinkostnad   1 500:- 

Bilförsäkring   250:- 

   Hemförsäkring  100:- 

   Personliga kostnader Lars  2 800:- 

   Personliga kostnader flickan  1 880:- 

Personliga kostnader pojken  1 880:- 

Gemensamma hushållskostnader 3 pers  1 240:- 

Totala inkomster:  10 600:- Totala utgifter:  15 070:-  

 



Hanna Stjernberg 

 48 

Vinjettfall 1 B           

Lisa är 32 år gammal och ensamstående med två barn, en flicka på 6 år och en pojke på 4 år. 

Hon ansöker om försörjningsstöd då hon blivit arbetslös på grund av nedskärningar och har 

låg a-kassa. Lisa har inte varit aktuell på Socialtjänsten tidigare. Pappan till barnen är också 

arbetslös och försörjer sig på a-kassa. De har delad vårdnad men pappan träffar sina barn bara 

någon helg då och då. Lisa är rädd när barnen träffar deras pappa eftersom han tidigare varit 

aggressiv mot både barnen och Lisa. Lisa har tidigare haft problem med alkohol, detta var när 

hon fortfarande bodde med barnens pappa. Hon säger att hon nuförtiden inte har några 

problem alls. När hon dricker, som hon gör ibland, dricker hon på ett ”normalt” sätt säger 

hon. Lisa berättar att pappan har haft ett narkotikamissbruk när de träffades, men att han slutat 

använda droger när första barnet föddes. Lisa tror dock att han har börjat igen då han beter sig 

konstigt när de träffas. Lisa har inga kända tillgångar förutom att hon äger en bil som är 

värderad till 20 000 kr, hon använder den för att skjutsa barnen till skola och förskola 

eftersom det inte finns någon lokaltrafik. Familjen bor i ett litet hus på landet på 50 kvm. Lisa 

berättar också att flickan på 6 år behöver nya glasögon och Lisa undrar om det finns möjlighet 

att få ekonomisk hjälp till detta också. Lisa säger att det är svårt att vara själv och uppfostra 

två barn men hon tror att det kommer bli bra så fort hon får ett jobb och inkomst.            

 

Inkomster:   Utgifter: 

A-kassa  6 000:- Hyra   4 200:- 

Barnbidrag 2 barn  2 200:- Elkostnad   670:- 

Underhållsstöd 2 400:- A-kassa   250:- 

   Barnomsorg   300:- 

   Bensinkostnad   1 500:- 

   Bilförsäkring   250:- 

   Hemförsäkring  100:- 

   Personliga kostnader Lisa  2 800:- 

   Personliga kostnader flickan  1 880:- 

Personliga kostnader pojken  1 880:- 

Gemensamma hushållskostnader 3 pers  1 240:- 

Totala inkomster:  10 600:- Totala utgifter:  15 070:-  

 

Frågor till vinjetten: 

Vad är ditt beslut och vilken motivering finns?  

Vad tycker du är viktigt och hur hade du arbetat med denna familj?  
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Vinjettfall 2 A 

Inga-Lill är 57 år gammal. Hon har blivit uppsagd från sitt arbete inom industrin där hon 

arbetat de senaste 8 åren. Hon har inte rätt till a-kassa då hon gick ur a-kassan förra året 

eftersom hon inte ansåg sig ha råd att betala den höjda medlemsavgiften. Inga-Lill har ett 

hemmavarande barn som är 18 år. Inga-Lill kommer till dig fyra veckor efter att hennes 

anställning avslutats. Hon har fått sin sista lön från arbetsgivaren, men den räcker inte ens för 

att betala hyran för hennes trerumslägenhet. Inga-Lill säger att det var tufft att få veta att 

anställningen skulle upphöra och hon har känt sig nedstämd sedan hon slutade arbeta. Inga-

Lill känner sig även väldigt ensam då hon bara går hemma och inte har så många vänner och 

inte heller har kontakt med några släktingar. Inga-Lill berättar också att hon inte kan sova om 

nätterna och har fått kontakt med en kurator. 18-åringen tar studenten nu i sommar och Inga-

Lill vill även ansöka om pengar till en studentmössa till honom eftersom hon inte har råd att 

betala denna själv. Inga-Lill uppger att hon inte orkat söka arbeten och heller inte riktigt vet 

hur hon ska gå tillväga. Hon har inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, men meddelar att 

hon ska göra det nästa gång hon kommer in till stan. Inga-Lill hade senast kontakt med 

socialtjänsten för ca 15 år sedan. Hon behövde då kompletterande försörjningsstöd i ett par 

månader, då barnens far avled hastigt. Sen dess har hon varit självförsörjande. 

 

Inkomster:   Utgifter: 

Lön  3 200:- Hyra   5 700:- 

Studiebidrag  1 050:- Elkostnad   560:- 

   Hemförsäkring  100:- 

   Personliga kostnader Inga-Lill  2 800:- 

   Personliga kostnader 18-åringen 2 710:- 

   Gemensamma hushållskostnader 2 pers 990:- 

Studentmössa   400:- 

Totala inkomster: 4 250:-  Totala utgifter: 13 260:- 

 

 

Frågor till vinjetten: 

Vad är ditt beslut och vilken motivering finns? 

Vad är viktigt att tänka och fokusera på i det vidare arbetet med familjen? 
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Vinjettfall 2 B 

Per-Åke är 57 år gammal. Han har blivit uppsagd från sitt arbete inom industrin där han 

arbetat de senaste 8 åren. Han har inte rätt till a-kassa då han gick ur a-kassan förra året 

eftersom han inte ansåg sig ha råd att betala den höjda medlemsavgiften. Per-Åke har ett 

hemmavarande barn som är 18 år. Per-Åke kommer till dig fyra veckor efter att hans 

anställning avslutats. Han har fått sin sista lön från arbetsgivaren, men den räcker inte ens för 

att betala hyran för hans trerumslägenhet. Per-Åke säger att det var tufft att få veta att 

anställningen skulle upphöra och han har känt sig nedstämd sedan han slutade arbeta. Per-Åke 

känner sig även väldigt ensam då han bara går hemma och inte har så många vänner och inte 

heller har kontakt med några släktingar. Per-Åke berättar också att han inte kan sova om 

nätterna och har fått kontakt med en kurator. 18-åringen tar studenten nu i sommar och Per-

Åke vill även ansöka om pengar till en studentmössa till honom eftersom han inte har råd att 

betala denna själv. Per-Åke uppger att han inte orkat söka arbeten och heller inte riktigt vet 

hur han ska gå tillväga. Han har inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, men meddelar att 

han ska göra det nästa gång han kommer in till stan. Per-Åke hade senast kontakt med 

socialtjänsten för ca 16 år sedan. Han behövde då kompletterande försörjningsstöd i ett par 

månader, då barnens mor avled hastigt. Sedan dess har han varit självförsörjande. 

 

Inkomster:   Utgifter: 

Lön  3 200:- Hyra   5 700:- 

Studiebidrag  1 050:- Elkostnad   560:- 

   Hemförsäkring  100:- 

   Personliga kostnader Per-Åke  2 800:- 

   Personliga kostnader 18-åringen 2 710:- 

   Gemensamma hushållskostnader 2 pers 990:- 

Studentmössa   400:- 

Totala inkomster: 4 250:-  Totala utgifter: 13 260:- 

 

 

Frågor till vinjetten: 

Vad är ditt beslut och vilken motivering finns? 

Vad är viktigt att tänka och fokusera på i det vidare arbetet med familjen? 

 

 



Hanna Stjernberg 

 51 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor/bakgrund 

Hur länge har du arbetat på enheten för ekonomiskt bistånd? 

Har du arbetat med ekonomiskt bistånd innan din anställning här? 

Vad har du för utbildning? 

Har du deltagit i någon utbildning som specifikt inriktar sig på ekonomiskt bistånd? 

 

Arbetsuppgifter och handlingsutrymme 

Kan du beskriva en vanlig ärendegång hos er? Från första kontakt med klient till beslut. 

Hur många ärenden har du varje månad? 

Vilka ser du som dina främsta arbetsuppgifter? 

Vilka krav ställs på den som ansöker om försörjningsstöd? 

Vem frågar du om råd då du är osäker i ett beslut? 

Känner du att du har tillräckligt med tid eller för lite tid för klienten för att göra en korrekt 

bedömning? 

Hur upplever du ditt handlingsutrymme i ditt arbete? 

Skulle du vilja förändra något i ditt arbete? 

 

Avslutning 

Något mer som du vill tillägga? 

 

 
 


