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Income support is granted to those who are not by themselves or in any other way able to 

achieve a decent standard of living. Assessment of entitlement to income support is based on 

an individual evaluation and equal treatment (Kjellbom, 2009). Administrators of economic 

aid should therefore not judge clients differently depending on, for example, gender. The aim 

of this study was to commence from a gender perspective in understanding how 

administrators of economic aid think of equality and inequality between the sexes when 

heterosexual couples apply for income support. Based on this objective we arrived at two 

main formulations of questions; how administrators of economic aid deliberate around 

equality and inequality between sexes in connection to applications for financial support, as 

well as which variables in organisations sustain or discourage inequalities between genders in 

aid management. Previous research demonstrates that gender inequalities have been sustained 

within organisations and that has been the basis for our study. The method used is qualitative 

interviews. The study's result is based on eight interviews with administrators at centres for 

economic aid at two medium-sized municipalities in Sweden. Our theoretical starting position 

has been power relations and gender perspective. Our result demonstrates that the 

administrators’ perception of a lack of guidelines regarding the pay-out of income support 

contributes to retaining power relations between genders when heterosexual couples apply for 

income support.   
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Förord 
 

Ett stort tack till alla personer som varit till hjälp på olika sätt under uppsatsskrivandet. Vi 

vill först och främst tacka alla handläggare som tog sin tid att ställa upp på intervju. Utan er 

hade inte denna studie gått att genomföra! 

 

Vi vill tacka Gert som tagit sig tid att läsa igenom och rättat vårt arbete. Vi vill slutligen även 

tacka vår handledare Uffe Enokson för allt stöd och goda råd. Du har varit en klippa!    

 

Felicia & Ida  
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1. Problemformulering 

Jämlikhet samt att motverka ojämlikheter är i dagens svenska samhälle två viktiga 

komponenter eftersom det i Sverige finns Regeringsformen (SFS 1974:152) vars ändamål är 

att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet. Den offentliga makten ska därmed ha ett jämlikt 

förhållningssätt gentemot människor. Jämlikhet är det samhälliga förhållandet om att alla är 

lika mycket värda och avser olika grupper i samhället exempelvis kön, klass, ras/etnicitet och 

sexualitet (Mattsson, 2001). Jämlikhet är även besläktat med jämställdhet då jämlikhet berör 

alla människors lika värde medan jämställdhet berör allas lika värde i förhållandet mellan 

könen. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma skyldigheter, rättigheter och 

möjligheter i alla områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning mellan 

inflytande och makt (ne.se). Vi blev därför nyfikna på om den offentliga makten arbetar efter 

jämställdhet med inriktning på handläggare vid Socialtjänsten. 

 

En lag som socialt arbete i Sverige framförallt är ihopkopplat med är Socialtjänstlagen SoL 

(SFS 2001:453). Denna lag är enligt Mattsson (2010) könsneutral och bör inte ta hänsyn till 

kön. Mattsson (2005) har i sin avhandling uppmärksammat könssegregerad praktik i 

missbrukarvården. Hon förklarar att resonemanget hos personalen är heterosexuellt normativt 

och att det gör kön genom att personalen särskiljer män och kvinnor åt på grund av deras 

kroppsliga olikheter. I en studie av Kullberg (2006) framkommer det att när män och kvinnor 

ansöker om försörjningsstöd så får kvinnor sämre stöd än män när det kommer till stöttning 

om att komma ut på arbetsmarknaden. Resultaten visar att socialarbetare uppmärksammar 

mäns möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden mer än kvinnors, vilket Kullberg 

(2006) menar bidrar till att socialt arbete konstruerar kvinnor och mäns positioner i 

genussystemet. Vi vill i vår studie förstå om det finns könssegregerad praktik inom 

socialtjänsten, med inriktning på ekonomiskt bistånd. Vi kommer att inrikta oss på 

ekonomiskt bistånd för som nämnts ovan är det en myndighet där det påvisats att det finns 

skillnader på hur män och kvinnor behandlas och vi vill därför undersöka problemet vidare. 

Vi kommer inrikta oss på heterosexuella par för att vi vill se om det även sker en 

könssegregerad praktik i ärenden när par ansöker om försörjningsstöd. Vi anser att det kan 

vara en ny intressant infallsvinkel eftersom tidigare forskning tyder på att de som lever i 

relationer som är jämställda är mer tillfredställda med relationen och att det finns ett samband 

mellan ojämlikhet och missnöje i relationer (McGeorge, Carlson Stone och Guttormson, 
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2009). Att arbeta efter jämställdhet hos par tänker vi kan vara viktigt för handläggare vid 

bedömning av försörjningsstöd. Vi undrar därför hur handläggarna tänker kring jämställdhet 

samt ojämlikheter när heterosexuella par ansöker om försörjningsstöd.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv förstå hur handläggare vid ekonomiskt 

bistånd tänker kring jämställdhet samt ojämlikheter mellan kön när heterosexuella par ansöker 

om försörjningsstöd. 

 

Utifrån syftet har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

 

 Hur resonerar handläggarna kring jämställdhet samt ojämlikheter mellan kön i 

samband med biståndshandläggning? 

 Vilka faktorer i organisationen vidmakthåller respektive motverkar eventuella 

ojämlikheter mellan kön i biståndshandläggning?  

 

2.1 Bedömning av försörjningsstöd 

Under följande rubrik kommer en kort beskrivning av hur bedömning av försörjningsstöd går 

till. Detta för att läsaren ska få en baskunskap och för att underlätta läsningen i uppsatsens 

senare delar. 

 

Kjellbom (2009) beskriver att Socialtjänstlagen är en ramlag där den ursprungliga 

propositionen framhäver delar såsom krav på flexibilitet i förhållande till individen samt dess 

behov och rättsäkerheten i form av förutsägbarhet och likabehandling. Insatserna ska 

individanpassas utifrån professionsknutna kunskaper, social forskning, samhällsvetenskap och 

teoribildning. Biståndsparagrafen, 4 kap 1§ SoL är ett exempel på en sådan paragraf som 

omfattar både krav på professionsanknuten kunskap och flexibilitet vid beslutfattande och 

rättssäkerhet. Paragrafen lyder: 

 

"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd från socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt." [...] "Den enskilde skall 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas 
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så att det stärker hans eller hennes möjligheter till att leva ett självständigt 

liv."  (Socialtjänstlagen, SFS 2001:45). 

 

Ekonomiskt bistånd bygger på en individuell prövning och förutsätter att följande frågor 

besvaras: Kan den enskilde tillgodose behovet själv? Omfattas den enskildes behov av SoL? 

Kan behovet tillgodoses på annat sätt? Beroende på om svaret är nekande eller jakande finns 

det rätt/inte rätt till bistånd. Politikernas önskan är att den enskilda människan ska få stöd vid 

behov i de fall då den enskilde inte kan tillgodose det själv eller på annat sätt. Innan det blir 

bifall har klienten ett eget ansvar för att klara sin livsföring. Med detta menas att 

socialnämnden har rätt att ställa olika sorters krav på den enskilde. Med uttrycket i paragrafen 

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

menas att den enskilde normalt måste utnyttja alla möjligheter som finns eller stås till buds. 

Detta kan handla om att den enskilde som kan arbeta är skyldig att söka arbete och använda 

sig av sina ekonomiska tillgångar först innan bistånd beviljas (Kjellbom, 2009). Bedömning 

av rätten till försörjningsstöd bygger på en individuell prövning och likabehandling. I och 

med detta ska handläggarna behandla alla klienter likvärdigt. Inriktningen i denna studie 

kommer vara likvärdigheten oavsett kön i heterosexuella par som ansöker om 

försörjningsstöd.  Handläggarnas resonemang kring likvärdigheten mellan kön hos par som 

ansöker om försörjningsstöd anser vi därför vara viktigt. 

 

2.2 Disposition  

I kommande kapitel 3 som är tidigare forskning så lyfter vi fram forskning som vi anser är 

relevant för vår undersökning i förhållande till syfte och frågeställningar. Under 

Forskningsdesign; kapitel 4, presenterar vi vårt metodval, tillvägagångssätt, genomförande 

samt diskuterar etiska övervägande för att sedan i kapitel 5 presenterar och redogör vår 

teoretiska utgångspunkt. Därefter presenteras resultat och analys i kapitel 6 där empiri sättas i 

samband med tidigare forskning och teori. I kapitel 7 förs en slutdiskussion över resultat och 

analyser som framkom under föregående kapitel. Här upptas även nya frågor som väckts hos 

oss. 
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att visa tidigare forskning som berör genus i det sociala arbetet. Vi 

kommer att börja med att lyfta fram missbrukarvården som exempel på hur personal i socialt 

arbete upprätthåller normaliteten kvinnligt och manligt, för att sedan lyfta fram området 

ekonomiskt bistånd. Vi kommer även ta upp vad lagar har för betydelse för kvinnor och även 

vad jämställda relationer kan ha för betydelse för ett pars relation. Detta i enlighet med vår 

studie eftersom den kommer beröra heterosexuella par och genus i socialt arbete. 

 

Vi har i olika kombinationer sökt på följande ord för att få fram tidigare forskning: 

Gender/relationships/equality/inequality/financial assistance /social work/Socialt 

arbete/genusperspektivet/ekonomisktvåld/genus/jämställdhet/kvinnor/policy/kön/ojämlikhet 

 

3.1 Manligt och kvinnligt i det sociala arbetet 

Vi kommer att lyfta fram Mattssons (2005) avhandling om genusperspektiv i 

missbrukarvården för att påvisa hur personal i socialt arbete upprätthåller normaliteten 

kvinnligt och manligt. Att vi tar upp missbrukarvården är för att vi anser det relevant att lyfta 

fram ojämlikheter mellan kön inom olika områden i socialt arbete. Mattsson (2005) hävdar att 

vid institutionen så ses män som heterosexuella och översexuella. Missbruk tenderar även att 

kodas som något maskulint. Detta leder till att kvinnorna vid institutionen anses tendera att 

bryta mot könskoderna och ifrågasättas därför som kvinnor eftersom användning av droger 

eller förtäring av alkohol är något som män anses göra. Mattsson (2005) menar att männen 

förstärker sin könsidentitet och inte bryter mot könskoderna och att deras maskulinitet därmed 

inte synliggörs för att den inte sätts på prov. 

 

I de kvinnliga institutionerna förväntas kvinnorna vara nära och öppna gentemot varandra. I 

behandlingen ska de lära sig sätta gränser mot män i kvinnofrågor. Mattsson (2005) förklarar 

att resonemanget är heterosexuellt normativt och att det gör kön genom att personalen 

särskiljer män och kvinnor åt utifrån deras kroppsliga olikheter. I kvinnogruppen ska inte bara 

kvinnorna skapa väninnerelationer, de ska även vara med på aktiviteter som 

behandlingspersonalen anser vara kvinnliga. Behandlingsarbetet handlar inte om att 

uppmuntra kvinnorna att utbilda sig eller arbeta utan uppmuntrar femininitet i utseendet och 

fritidssysslor. Mattsson (2005) hävdar att personalen på tvångsinstitutionen tar emot kvinnor 
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som behöver behandlas i relation till heterosexuella normer som definierar hur kvinnor bör 

vara. 

 

Mattssons (2005) avhandling visar här konkreta exempel på hur personalen inom 

missbrukarvården behandlar kvinnor och män olika. Låt oss därför gå vidare och se vad för 

skillnader det finns inom ekonomiskt bistånd. 

 

3.2 Negativa konsekvenser för kvinnor inom ekonomiskt bistånd 

I en studie av Kullberg (2006) har en samtalsanalys gjorts över hur socialarbetare samtalar 

med kvinnliga och manliga klienter. Resultaten visar att socialarbetaren samtalar i genomsnitt 

trettiofyra minuter med kvinnor om lönearbete, utbildning och kompetens medan 

socialarbetaren talar om samma ämne sjuttiotvå minuter med manliga klienter. Kullberg 

(2006) hävdar att hur mycket socialarbetaren samtalar om lönearbete, utbildning och 

kompetens beror på den sökandes kön. Det framkommer också i studien att socialarbetare 

samtalar mindre om mäns mentala hälsa när män inte ville arbeta och att män motiveras till att 

stanna på arbetet. I samtal med kvinnor och deras arbete var socialarbetaren mer stödjande i 

konversationen om kvinnan inte kunde eller ville arbeta. Efter sin studie ställer sig Kullberg 

(2006) frågande till hur detta tar sig i uttryck för den kvinnliga könsrollen och vad för 

konsekvenser det kan leda till. Vissa studier pekar på att traditionella kvinnliga könsroller kan 

ge en risk för hjälplöshet hos kvinnor. Socialarbetare måste bli bättre på att hjälpa kvinnor att 

ta kontrollen över sina liv, till exempel genom att skaffa sig lönearbete (Kullberg, 2006). I en 

studie av Crotty Mcgee (1996)  hävdar hon att familjerätt kan bli ett redskap för att förbättra 

kvinnors status och för att minska klyftan mellan könen. Det framkommer att få lagar ger 

kvinnor fördelar och att både ekonomiska och kulturella faktorer påverkar ett lands 

beslutsamhet om att stifta lagar som stärker jämställdhet för kvinnor (Crotty Mcgee, 1996)  

 

Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor löper risk att drabbas av negativa 

ekonomiska konsekvenser (Trygged, Hedlund & Kåreholt, 2013). Kvinnor utsätts oftast för 

våld av sin partner eller en annan närstående person. Våld mot kvinnor i nära relationer är 

enligt studier ett globalt hälsoproblem (Trygged, Hedlund & Kåreholt, 2014). Kvinnor som är 

våldsdrabbade har många svårigheter, en svårighet som forskning belyser är ekonomisk 

utsatthet. Ekonomisk utsatthet leder till begränsningar av människors liv och kan ses som en 

form av social exklusion. Långvarigt behov av försörjningsstöd är en markör för sociala 

svårigheter som kan bidra till social exklusion (Trygged, Hedlund & Kåreholt, 2013).  
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Vid ansökan om försörjningsstöd ser socialarbetaren till hushållets inkomster. Ett hushåll som 

består av ett par har generellt sett bättre finansiell ställning då hushållet har två inkomster. 

Ekonomi kan däremot vara ett sätt att kontrollera och sätta kvinnan i en beroendeposition till 

sin partner. Att handläggare ser till hushållet vid bedömning av försörjningsstöd innebär 

svårigheter att utvärdera olika faktorer som påverkar en våldutsatt kvinnas ekonomiska 

situation om kvinnan lever ihop med våldsutföraren. Forskning visar att kvinnor som utsatts 

för misshandel tenderar att längre vara beroende av försörjningsstöd. Ekonomiska effekter 

som beror på våld är därför ett viktigt problem att ha i åtanken som socialarbetare (Trygged, 

Hedlund & Kåreholt, 2014). Låga inkomster kan skapa olika former av beroende, exempelvis 

beroende av en partner eller beroende av försörjningsstöd. Att en person är långvarigt 

beroende av försörjningsstöd kan vara en varningssignal på att allt inte står rätt till (Trygged, 

Hedlund & Kåreholt, 2013). Trygged, Hedlund och Kåreholt (2013) menar därför att 

socialtjänsten bör överväga att genomföra en allmän screening av kvinnliga klienter på 

ekonomiskt bistånd som långvarigt har varit beroende av försörjningsstöd. De anser att detta 

skulle hjälpa socialarbetare att erbjuda kvinnor lämpligt stöd eftersom dem genom 

screeningen skulle klarlägga om våld förekommer eller har förekommit. Trygged, Hedlund 

och Kåreholt (2013) hävdar att kvinnors främsta anledning till att kontakta socialtjänsten är på 

grund av att de har dålig ekonomi. Om socialtjänsten kan bidra till att kvinnorna får en 

förbättrad ekonomi så tror Trygged, Hedlund och Kåreholt (2013) att det kan vara ett led i 

förändringsprocessen då en förbättrad ekonomi kan leda till att kvinnan får nya krafter till att 

ta itu med andra svårigheter i livet. 

 

Forskare har funnit att jämställda relationer, det vill säga delad makt, beslutfattande, hushåll 

och barnuppfostran är associerat med tillfredställelse i relationen där gifta kvinnor känner ett 

emotionellt välbefinnande. Forskningen visar att gifta kvinnor som har en relation som inte är 

jämställd har högre risk av depressiva symptom och att detta påverkar tillfredställelsen 

negativt hos båda partner i relationen. Ju större ojämlikheter det finns i parförhållandet desto 

mindre tillfredsställelse finns det i relationen. (McGeorge, Carlson Stone & Guttormson, 

2009).  
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3.3 Avslutning 

Mattssons (2005) avhandling har vi lyft fram som ett exempel på hur personal i socialt arbete 

upprätthåller normaliteten kvinnligt och manligt. Avhandlingen väckte vårt intresse för att 

studera vidare om detta förekom på flera områden inom socialt arbete. Vi valde att inrikta oss 

på området ekonomiskt bistånd eftersom Kullbergs (2006) resultat är att socialarbetarna 

talade betydligt mer med män om arbete, utbildning och kompetens gentemot vad dem gjorde 

med kvinnor. Mattsson (2005) lyfter fram att behandlingsarbetet med kvinnorna främst 

handlade om att uppmuntra kvinnorna till fritidssysslor och utseende och inte till att söka 

arbete eller utbildning. Tanken väcktes om synen hos behandlingspersonalen även kan 

förekomma hos handläggarna på ekonomiskt bistånd eftersom det framkommer i Kullbergs 

(2006) studie att störst fokus läggs på männen när det kommer till arbete och utbildning. När 

vi bestämt studiens inriktning försökte vi finna tidigare forskning som berörde ekonomiskt 

bistånd och genus. Vi hittade forskning gjord av Trygged, Hedlund och Kåreholt (2013; 2014) 

där det framkommer att kvinnor som är i behov av försörjningsstöd är en utsatt grupp då låga 

inkomster kan skapa olika former av beroende, exempelvis beroende av en partner eller av 

försörjningsstöd. Ekonomi kan vara ett sätt att kontrollera och sätta kvinnan i 

beroendeposition till sin partner och ekonomiska effekter är därför viktigt som socialarbetare 

att ha i åtanke. Vid bedömning av försörjningsstöd ser handläggaren till hela hushållet vilket 

kan innebära svårigheter för kvinnor som lever ihop med våldsutföraren (Trygged, Hedlund & 

Kåreholt, 2013; 2014). Vi anser denna forskning är relevant att lyfta fram eftersom 

forskningen visar att som socialarbetare är det viktigt att ha i åtanke att ekonomi kan vara ett 

sätt att kontrollera sin partner. Att studera socialarbetare kan därför vara viktigt för att ta reda 

på om handläggare vid ekonomiskt bistånd har detta i åtanke eftersom kontrollen kan bidrar 

till negativa konsekvenser för ena partnern. I och med detta sökte vi efter forskning om 

jämställdhet i socialt arbete och fann forskning som påvisar att i jämställda relationer där 

makt och beslutfattande är delat har en positiv inverkan för kvinnors välbefinnande 

(McGeorge, Carlson Stone & Guttormson, 2009). Crotty Mcgee (1996) hävdar att lagar kan 

användas för att stärka jämställdheten för kvinnor och minska klyftan mellan könen. Vi blev 

därför nyfikna på hur handläggarna tänker kring jämställdhet och ojämlikheter mellan könen 

hos heterosexuella par inom ekonomiskt bistånd. Detta verkar vara ett outforskat och relevant 

område att undersöka eftersom vi med olika kombinationer av våra sökord inte kunde finna 

tidigare forskning som berör vårt forskningsområde.   
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4. Forskningsdesign 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis redogöra vårt metodval, urval, tillvägagångssätt och 

genomförande. Därefter kommer vi redo göra våra etiska överväganden samt om metodkritik 

och tillförlitlighet. 

 

4.1 Metodval 

Vi har valt att använda kvalitativ metod i vår studie. Till skillnad mot kvantitativ metod menar 

Ahrne och Svensson (2011) att kvalitativ data inte mäts utan det räcker att konstateras att data 

finns, hur den fungerar samt i vilka situationer den förekommer. Därför kan man genom 

kvalitativ data studera fenomen som är svåra att förnimma direkt, till exempel känslor, makt, 

tankar och upplevelser. I vår studie ville vi studera hur handläggare tänker kring jämställdhet 

och ojämlikheter mellan könen och därför ansåg vi att kvalitativ metod lämpar sig bäst. Vi 

valde att använda oss av intervjuer eftersom samtal med andra människor ger oss kunskap om 

deras känslor, erfarenheter, attityder och kunskap om den värld som de lever i (Kvale & 

Brinkman, 2014). Vid analys av intervjuer har vi använt oss av hermeneutiken för att vårt 

syfte är att vill förstå hur handläggare vid ekonomiskt bistånd tänker kring jämställdhet samt 

ojämlikheter mellan kön när heterosexuella par ansöker om försörjningsstöd. Thomassen 

(2007) hävdar att hermeneutik är en tradition av teorier om förståelse och tolkning. 

Hermeneutik har i modern tid utvecklats till en teori om förståelse och tolkning där 

utgångspunkten för förståelsen och tolkningen är språket.  För att analysera vårt material 

genom hermeneutiken har vi utgått från att tolka och förstå handläggarna genom deras språk 

om hur de talar om jämställdhet och ojämlikheter mellan kvinnor och män. 

 

4.2 Urval  

I studien har vi genomfört åtta kvalitativa intervjuer med handläggare på avdelningen 

ekonomiskt bistånd och sysselsättning i två mellanstora kommuner. Vid val av urval till 

intervjuer anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att första steget är att göra ett 

tvåstegsurval. Första steget är att göra ett urval av en organisation och andra steget är att välja 

ut vilka personer i organisationen som ska intervjuas. I andra steget är forskaren ofta beroende 

av ett samarbete med någon ansvarig för organisationen (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 

2011). Vi valde att först kontakta en enhetschef och en förste socialsekreterare på avdelningen 

ekonomiskt bistånd och sysselsättning i två mellanstora kommuner i Sverige. Anledningen att 
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vi valde att kontakta en enhetschef och en förste socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och 

sysselsättning är för att vi ansåg det vara säkrast att få ett godkännande från chefen/förste 

sekreteraren innan vi tog kontakt med handläggarna. Enhetschefen och förste 

socialsekreterare godkände undersökningen och gav oss sedan namn på handläggare som 

visat intresse för att delta i intervjun. Vid ett bekvämlighetsurval kan forskaren med avsikt 

välja ut exempelvis en viss organisation eller ett visst program där han eller hon kommer att 

utföra sin undersökning menar Bryman (2011). Vi har ett bekvämlighetsurval eftersom vi 

enbart har valt att kontakta avdelningen ekonomiskt bistånd och sysselsättning för att finna 

våra intervjupersoner. De intervjupersoner som medverkar i uppsatsen är personer som själva 

anmält intresse för att delta i studien. Ett bekvämlighetsurval innebär även att urvalet består 

av individer som forskaren får tillgång av (Bryman, 2011). Namnen på intervjupersonerna 

från den ena kommunen fick vi från enhetschefen och från den andra kommunen så 

kontaktade intervjupersonerna oss efter att de fått information om studien av förste 

socialsekreterare.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att få kontakt med relevanta intervjupersoner kontaktade vi en enhetschef på avdelningen 

ekonomiskt bistånd och sysselsättning via mejl. Då vi har haft kontakt med enhetschefens 

arbetsplats sedan innan valde vi att i första hand kontakta henne/honom eftersom vi vet att 

hon/han är chef över potentiella intervjupersoner till studien. För att uppfylla syftet ansåg vi 

att första steget för att få kontakt med handläggarna var att kontakta deras chef som sedan kan 

föra frågan vidare. Den kontaktade enhetschefen skickade ett mejl med förfrågan om att delta 

i intervju för vår studie till handläggarna inom de olika enheterna på avdelningen. 

Enhetschefen återkopplade sedan till oss via mejl med namn på sex personer som visat 

intresse för att medverka i studien. Vi ställdes nu inför ett dilemma då vi kände att sex 

intervjuer inte var tillräckligt och valde därför att kontakta ytterligare en mellanstor kommun 

som gav oss två namn på handläggare på avdelningen ekonomiskt bistånd som ville medvärka 

i studien.  När vi fått namnen på handläggarna så kontaktade vi dessa via mejl och bokade tid 

för intervju. Vi skickade sedan ut ett informationsbrev samt en samtyckesblankett till 

handläggarna innan intervjutillfället.  

 

I samband med kontakt med intervjupersonerna började vi fundera på att ha en öppen intervju 

som delvis är strukturerad. En sådan struktur kallar Dalen (2007) för semistrukturerad. I en 

semistrukturerad intervju är samtalet inriktat på ämnen som forskaren i förväg har bestämt. 
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Intervjupersonen har i semistrukturerade intervjuer stor frihet att utforma sina svar på sitt eget 

sätt. Intervjuaren har även möjlighet att ställa nya frågor som inte ingår i intervjuguiden som 

är anknutna till det som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011). I alla projekt där intervju 

används som metod finns det ett behov av en intervjuguide. Speciellt krävs det en 

intervjuguide när man använder sig av en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden innehåller 

frågor och teman som är viktiga områden för studien. En utarbetad intervjuguide ska omsätta 

studiens frågeställningar till underliggande frågor och teman som inte bör vara alltför lång 

(Dalen, 2007; Trost, 2010).  I vår intervjuguide utgick vi från ämnena handläggning, par, 

ojämlikheter mellan kön och faktorer som bevarar/motverkar ojämlikheter för att i största mån 

få svar på syftet och frågeställningarna.  

 

Vid utarbetandet av frågorna använde vi oss av områdesprincipen som innebär att 

intervjufrågorna börjar med frågor som ligger i periferin av de mest centrala frågorna. Detta 

för att informanten ska känna sig avslappnad. Sedan fokuseras frågorna alltmer på de centrala 

teman (Dalen, 2007). I intervjuguiden skrev vi två inledande frågor för att enkelt kunna öppna 

upp ett samtal med handläggaren. Dalen (2007) hävdar att det gäller att ställa frågor så att 

informanterna kan öppna sig och berätta fritt. I intervjuguiden tänkte vi på att använda oss av 

öppna frågor för att ge möjligheter för intervjupersonerna att kunna berätta fritt om sina 

upplevelser och erfarenheter. Vid utarbetandet av frågorna tänkte vi även på Dalens (2007) 

tips om vad man bör tänka på vid utarbetandet av frågor. Det man bör ha i åtanke är om 

frågan är ledande, klar och otvetydig. Om frågan kräver information och kunskap som 

informanten kanske inte har eller om den är för känslig (Dalen, 2007). Vi hade detta i åtanke 

för att skapa möjlighet till fria svar men även för att frågorna inte skulle vara oetiska i 

förhållande till studien och intervjupersonerna. 

 

4.4 Genomförande 

För att pröva vår intervjuguide följde vi Dalens (2007) rekommendation om att hålla en 

provintervju. En provintervju bör hållas för att dels testa sig själv som intervjuare men även 

för att se om intervjufrågorna är rätt utformade och fungerar. En provintervju ger även en 

möjlighet till att testa om ljudutrustningen fungerar (Dalen, 2007). Trost (2010) anser att när 

de första intervjuerna genomförts kan det vara bra att se över intervjuguiden igen för att se om 

den bör konstrueras om. När intervjuer genomförts menar Trost (2010) att det kan upptäckas 

att strukturen i guiden inte alls fungerar och bör i så fall korrigeras (Trost, 2010). Samtliga 
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intervjuer fungerade bra och intervjupersonerna uttryckte att frågorna var bra utformade. Vi 

valde därför att inte korrigera våra frågor. Däremot under samtalen med intervjupersonerna 

kunde vi ibland anpassa frågorna utefter personen, ibland uppkom det att en fråga som redan 

blivit besvarad av intervjupersonen. Då valde vi snabbt att utesluta den frågan och gå vidare 

till nästa fråga. 

 

Vid intervjuerna har båda medverkat. Trost (2010) anser att det både har fördelar och 

nackdelar med att vara två som intervjuar. Risken med två som intervjuar är att den 

intervjuade kan känna sig i underläge vilket då måste undvikas. Två som intervjuar anses vara 

lämpligt vid intervjuer med positionshavare eller representerar för organisation. Då kan två 

intervjuare komplettera varandra och förefalla artigt menar Trost (2010). Under intervjuerna 

delade vi upp genom att den ena var den som höll i själva intervjun medan den andra hade en 

mer observerande position. Vid intervjuerna där den ena av oss har varit i kontakt med 

intervjupersonen sedan innan valde vi att personen som haft kontakten fick ha den 

observerande positionen för att undvika så gott det går att den personliga relationen påverkar 

intervjupersonens svar. Detta ansåg vi fungera bra samt att det inte upplevdes rörigt för 

intervjupersonerna. Däremot kunde den som var observatör ibland flika in med följdfrågor, 

vilket fungerade bra.  

 

Samtliga intervjuer hölls på intervjupersonernas arbetsplatser, på deras kontor där vi kunde 

sitta ner med personerna avskilt utan att bli störda. Att vara på en plats som erbjuder 

avskildhet är något som Denscombe (2009) rekommenderar. Totalt genomförde vi åtta 

intervjuer av handläggare på avdelningen ekonomiskt bistånd och sysselsättning i två 

mellanstora kommuner. Vi valde att genomföra åtta intervjuer för att undvika att materialet 

byggs på personliga uppfattningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att vara på 

handläggarnas kontor upplevdes tryggt och lugnt. Under intervjuerna blev vi inte störda och 

därefter gick det förhållandevis lätt att transkribera utifrån inspelningarna. Vi har därefter 

analyserat våra data genom kodning. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att kodning är den 

vanligaste formen av dataanalys idag. Kodning menas med att man knyter an ett eller flera 

nyckelord för att lättare identifiera uttalande i texten. Allt kan i princip kodas, allt från 

handlingar, symboler, normer, händelser, aktiviteter, tillstånd, relationer, konsekvenser med 

mera. Kodningen kan antingen vara begreppsstyrd eller datastyrd. Vid en datastyrd kodning 

startar forskaren utan koder för att sedan utveckla den när forskaren tolkar materialet (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Vi gjorde en datastyrd kodning, där kodningen gjordes efter vi tolkat 

materialet. När vi kodade vårt material började vi med att understryka de citat vi ansåg vara 

betydelsefulla för resultatet. I ett nästa steg urskilde vi fyra stycken teman som var 

beskrivning av ärendegång, våld i nära relation, faktorer som bidrar till ojämlikheter, faktorer 

som bidrar till jämställdhet samt en rubrik om annat/övrigt. Därefter kodade vi in citaten 

under  respektive tema. När vi sedan skrev vårt resultat och analys var det enkelt att hitta 

användbara citat under de olika teman vi valt att placera dem i.  

 

4.6 Etiska överväganden 

I detta avsnitt kommer vi förklara vilka etiska överväganden vi gjort under uppsatsens gång. 

Svensson och Ahrne (2011) tar upp att ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att studien utförs 

med respekt för människovärdet och de mänskliga grundläggande friheterna och rättigheterna. 

Etik kan ses som en reflekterad, medveten och motiverad moral. Etik kan en människa inte ha 

om han eller hon inte är medveten om den och har reflekterat över den (Hermerén, 2011). Vi 

har valt att utgå från vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning. Dessa krav är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.5.1 Informationskravet 

Ett informationsbrev skickades ut till berörda intervjupersoner via mejl. Informationsbrevet 

kom personerna tillhanda innan intervjuerna hölls så att personerna fick möjlighet att 

överväga sitt deltagande. Vetenskapsrådet (2002) hävdar att personer som medverkar i en 

undersökning ska informeras om vilka villkor som gäller för deras deltagande samt vilken 

uppgift de har i projektet. Personerna ska vara medvetna om att deltagandet i undersökningen 

är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. I brevet vi skickade 

framgick bland annat examensarbetets syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande. Vi lämnade även ut våra kontaktuppgifter så att personerna hade 

möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor. Vi anser att vi uppfyllt Vetenskapsrådets 

(2002) informationskrav eftersom intervjupersonerna fått information som är i enlighet med 

informationskravet. 
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4.5.2 Samtyckeskravet 

För att uppnå samtyckeskravet har vi inhämtat intervjupersonernas samtycke till att medverka 

i studien genom att skicka ut en samtyckesblankett. När personen skriver under på blanketten 

ger personen sitt samtycke till att delta i intervjun och att intervjun kommer att spelas in. 

Vetenskapsrådets (2002) rekommendation är att personer som valt att delta i en undersökning 

har rätt att bestämma över sin medverkan och forskaren ska därför inhämta deltagarnas 

samtycke. I vår samtyckesblankett stod det att när intervjupersonen skriver under har han/hon 

rätt att avbryta sin medverkan utan att ifrågasättas, vilket även följer Vetenskapsrådet (2002) 

anvisningar. Deltagare i en studie ska ha rätt till att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor som de ska delta i undersökningen och de ska ha möjlighet att avbryta sin medverkan 

utan att behöva förklara sig eller att det medför negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 

2002). Alla intervjupersoner skrev under vår samtyckesblankett efter att ha läst igenom den. 

 

4.5.3 Konfidentialitetskravet  

Vi valde att namnge intervjupersonerna som handläggare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 för att 

intervjupersonerna inte ska kunna identifieras beroende på deras kön eller namn. Att 

handläggarna har fått en siffra har inget samband med vilken följd intervjuerna hölls och kan 

därmed inte identifieras utifrån detta. Vetenskapsrådet (2002) hävdar att uppgifter om 

identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt så att enskilda inte 

kan identifieras av utomstående personer. Detta har vi gjort genom att benämna 

intervjupersonerna som handläggare och inte benämnt dem med deras förnamn. Vi har även 

valt att inte ange vilka kommuner vi har tagit kontakt med, vilket även ökar konfidentialiteten. 

Vi har också lagrat intervjupersonernas namn på ett säkert ställe och namnen kan inte på 

något sätt kopplas samman med vem som är Handläggare 1 och så vidare. Vetenskapsrådet 

(2002) hävdar att uppgifter om personer som deltagit i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter om deltagarna ska förvaras så att utomstående 

inte kan ta del av dem. Vi anser att det är väldigt svårt för utomstående att identifiera 

intervjupersonerna och för utomstående att ta del av personuppgifter om deltagarna. 
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4.5.4 Nyttjandekravet 

Uppgifterna kommer endast användas till denna uppsats och kommer inte att lånas ut eller 

användas i något icke-vetenskapligt syfte. Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att de 

uppgifter som samlas in endast ska användas för forskningsändamål och bör inte lånas ut eller 

användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vi informerade 

intervjupersonerna om att materialet inte kommer användas i andra ändamål.        

 

4.6 Metodkritik  

Intervju som metodval anser vi har varit mycket lyckat under vår studie. Vi har fått ta del av 

användbar empiri och fått ta del av handläggarnas reflektioner och synvinklar vilket uppfyller 

vårt syfte. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att intervjuer är oslagbart på många 

sätt eftersom att det går på kort tid höra flera personers synvinklar, reflektioner och 

upplevelser. En intervju kan även fånga in normer, emotioner, språkbruk och det som tas för 

givet, vilket vi anser att vi har fått ta del av och kunnat analysera på ett bra sätt. En svaghet 

som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) däremot tar upp är att intervjuer kan ge en 

begränsad bild av fenomen och om det är möjligt är det bra att komplettera med flera metoder. 

En kritik mot vår metod är att vi inte använt oss av flera metoder. Vi kunde ha använt oss av 

triangulering vilket menas med att man kombinerar olika metoder för att fånga in ett fenomen 

och för att göra studien mer objektiv och sann (Svensson & Ahrne, 2011). Andra metoder 

som skulle kunnat vara relevant för denna studie är till exempel vinjettstudier eller 

observationer för att ytterligare få en förståelse kring hur handläggarna tänker kring 

jämställdhet och ojämlikheter mellan kön. Däremot kan triangulering bidra till att analysen 

blir komplicerad och krävande samt att det tar längre tid när flera metoder används 

(Denscombe, 2009). Vi anser inte att någon annan metod hade besvarat vårt syfte och våra 

frågeställningar lika bra eftersom att vi ville förstå handläggarnas tankar. Vi anser att vi bäst 

får reda på detta genom att ställa öppna frågor som berör syfte för att få intervjupersonerna att 

tala fritt om sina tankar kring ämnet.  

 

4.7 Tillförlitlighet 

Vid bedömning eller utvärdering av kvalitativ forskning studeras studiens tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten är uppdelad i fyra kriterier; trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt 

konfirmering (Bryman, 2011).  
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Trovärdighet: I en kvalitativ studie innebär trovärdighet att forskaren säkerställer att 

forskningen utförts enligt de riktlinjer och regler som finns inom kvalitativ forskningsmetod 

(Bryman, 2011). För att genomföra studien i enlighet med de regler som finns har vi utgått 

ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav.  Resultatets trovärdighet stärks 

ytterligare om forskaren återkopplar till de personer som deltagit i studien så att de får en 

möjlighet att bekräfta forskaren att han/hon uppfattat deras verklighet korrekt (Bryman, 

2011). På grund av studiens tidsbegränsning hann vi inte återkoppa till personerna som 

deltagit i studien. För att se till att deltagarnas verklighet ändå framställs på ett riktigt sätt har 

vi använt direkta citat i resultatet när vi analyserade empirin.   

 

Pålitlighet: För att en studie ska uppnå pålitlighet bör studien innehålla en utförlig redogörelse 

för forskningsprocessens samtliga faser (Bryman, 2011). För att uppfylla detta kriterium har 

vi i studien noggrant beskrivit vårt tillvägagångssätt samt genomförande. Vi har även förhållit 

oss kritiskt till vårt material och samtliga metodval som gjorts i studien och resonerat kring 

hur det kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Överförbarhet: I en kvalitativ forskning är syftet inte att överföra resultaten till en bredare 

population enligt Bryman (2011). Syftet med studien är istället att ge en fördjupad kunskap 

samt ge fylligare beskrivningar. Fylliga beskrivningar kan ge läsaren en databas om det givna 

ämnet som kan användas för att bedöma överförbarheten till en annan miljö eller grupp 

(Bryman, 2011).  Vår studie avser inte att ge en representativ bild av hur handläggare vid 

ekonomiskt bistånd resonerar kring jämställdhet samt ojämlikheter i hela Sverige, utan avser 

att ge en insyn och kunskap om hur handläggare i Sverige kan resonera kring dessa begrepp. 

Eftersom en kvalitativ metod används i studien finns det ett flertal faktorer som påverkar 

studiens utfall, så som tid och rum. Att använda samma intervjuguide med andra handläggare 

kan därmed ge annorlunda svar.  

 

Konfirmering: I detta kriterium ska forskaren redogöra för att han/hon medvetet inte låtit 

personliga värderingar och teoretiska inriktningar styra studiens slutsatser. En forskare kan 

dock enligt Bryman (2011) aldrig vara helt objektiv men att insikten om sin egen roll som 

forskare och hur den kan påverka resultatet är viktig att ha. Vi anser att vi varit medvetna om 

vår roll som forskare och utifrån det tagit hänsyn till olika aspekter som vi redovisar i studien. 
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5. Teori  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för den teori och de begrepp vi har valt. Vi har först 

använt oss av begreppet makt för att på en strukturell nivå förklara hur makten tar sig i uttryck 

och skapar över och underordnade positioner i samhället för att utifrån dem utveckla 

genusperspektivet. Vi har valt att använda oss av makt och genusperspektivet för att dessa på 

flera sätt hör samman. Vi har även valt att förklara skillnaden mellan kön och genus för att 

lättare förstå genusperspektivets innebörd. Till sist har vi kopplat både makt och 

genusperspektivet till socialt arbete eftersom detta är vår ingång i uppsatsen.  

 

5.1 Makt 

Karlsson Sjögren (2002) definierar makt genom att en person kan påverka en annan att avstå 

eller utföra en handling. Maktrelationer kan vara institutionaliserade, strukturerade samt 

mentalt och språkligt förankrade. Maktens tekniker, maktens subjekt samt maktens 

upplevelser är enligt Börjesson och Rehn (2009) tre olika dimensioner i hur man kan tala om 

makt. Maktens teknik är de olika sätt som makt visar sig i vår omgivning. Maktens subjekt är 

de olika maktpositioner som vi kan ta i det sociala livet. Maktens upplevelser är de sätt som 

makten ger sig till känna för oss (Börjesson & Rehn, 2009).  Mattsson (2010) hävdar att 

maktstrukturerna är det överordnade i samhället som på en strukturell nivå "bestämmer" vad 

som är normativt eller inte. Maktstrukturerna i samhället påverkar oss oftast omedvetet och vi 

är till stor del invanda över hur saker och ting ska vara. Ett exempel Mattsson (2010) tar upp 

är att mammor oftast tar ut mer föräldraledighet för att de själva vill men att detta egentligen 

kan handla om invanda strukturer som finns där kvinnor ska vara hemma med sina barn. 

Därigenom reproducerar mamman omedvetet maktstrukturerna i samhället. Maktstrukturen är 

på en strukturell nivå och bärs upp av oss utifrån vårt eget agerande och tankar. Detta beror på 

gemensamma föreställningar vi har skapat och är integrerat i vår vardag vilket gör att 

föreställningen blir naturlig och självklar. Maktstrukturerna är de krafter i samhället som 

kategoriserar människor i en hierarkisk ordning där maktstrukturen bestämmer vad som är 

normativt eller inte. Människor som ingår i olika grupper kommer därför ha olika möjligheter 

och livsvillkor (Mattsson, 2010).  
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Tilly (2000) talar om makt som en beständig ojämlikhet. Mänsklig ojämlikhet definieras som 

en ojämn fördelning mellan till exempel kategorier, individer, regioner eller sociala grupper 

där Tilly (2000) menar att denna ojämlikhet är beständig. Ojämlikhet berör ojämn fördelning 

av intäkter och kostnader det vill säga autonoma nyttigheter. Ojämlikhet berör även relativa 

nyttigheter som är makt, prestige och klientförhållanden. När Tilly (2000) beskriver beständig 

ojämlikhet knyter han an till kategoriell ojämlikhet. Kategoriell ojämlikhet bygger på en gräns 

som särskiljer två olika positioner åt, ett exempel på en kategoriell ojämlikhet är 

könsskillnader. Könsskillnader kan ta sig i uttryck genom skillnader mellan manliga och 

kvinnliga positioner. Kategoriell ojämlikhet behöver inte nödvändigtvis vara något negativt 

utan kan underlätta det sociala livet. Tilly (2000) hävdar även att kategoriell ojämlikhet blir 

negativ först när den tillför individer skada och berövar dem tillträde till kollektiva 

nyttigheter. Kollektiva nyttigheter tänker vi till exempel kan röra sig om att vissa kategorier 

inte får försörjningsstöd eller andra tjänster som staten finansierar.  

 

5.2 Kön och genus 

Gayle Rubin (1975) introducerade begreppsparet gender och sex (genus och kön) och menar 

att genus är en form där människor uppdelas socialt i två skilda kategorier som grundar sig på 

de reproduktiva och sexuella relationerna. Kön och genus kan förenklat förklaras genom att 

de båda begreppen utgår från kroppen och blir därmed två olika beskrivningar och 

tolkningssätt. Genus beskriver vår tolkning och formande av kroppen medan könet beskriver 

den fysiska och faktiska kroppen. Traditionellt görs kroppen till biologiskt kvinna eller man 

och vi tillskriver könet genusaspekterna kvinnligt och manligt som är knutna till kulturella 

och sociala sammanhang (Rubin, 1975). 

 

5.3 Genusperspektiv 

I Sverige har genusbegreppet präglats och utvecklas av Hirdman (2003) som är historiker. 

Hon menar att genus inte bara handlar om tolkning utan även om kategorisering av människor 

utifrån biologiska skillnader. Hon beskriver detta som genussystem där systemet ordnar 

kvinnor och män och är en del som genomsyrar hela samhället (Hirdman, 2003). Att använda 

begreppen kön och genus kan man göra genom att kvinnor och män skapas och görs i ett 

socialt sammanhang (Mattsson, 2001). Mattsson (2001) använder genusbegreppet när hon 

talar om föreställningar och förväntningar som kopplas till hur kvinnor och män är, vad de 
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behöver samt hur de bör vara och så vidare. Genusperspektivet innebär att man lyfter fram 

relationen mellan kvinnor och män och synliggör olika situationer som förekommer. 

Genusperspektivet generaliserar män och kvinnor som grupper men betyder inte att man 

hävdar att män och kvinnor lever eller upplever samma saker på samma sätt. Till exempel 

konstateras inte att alla kvinnor som grupp tjänar mindre i lön än män, perspektivet utesluter 

alltså inte variation och olikheter. Trots att det finns variationer är det ändå viktigt att betona 

att det förekommer strukturella genus-/könsordningar där kvinnor och män särskiljs där 

kvinnor ofta diskrimineras utifrån sitt kön (Mattsson, 2001) 

 

Hirdman (2003) skriver om det stereotypiska genuskontraktet och att det ses som en idealtyp 

som symboliserar det starka och styrande. Det stereotypiska genuskontraktet ses som en 

metafor för manlig aktivitet och kan ses som en kulturellt styrd överenskommelse av könens 

åtskilda skyldigheter, förpliktelser och rättigheter. Mannens förpliktelse ur ett historiskt 

perspektiv är att ta hand om, beskydda och sörja för kvinnor. De omhändertagna kvinnorna 

har i kontraktet inte rätt att lämna sin plats, det vill säga hemmet där de ska utföra sina 

sysslor. Detta menas med att kvinnan ska sköta hemmets arbeten och föda barn. Sköter hon 

sig tar mannen hand om henne och försörjer henne, detta i enlighet med den naturliga 

ordningen. Den naturliga ordningen är att kvinnor föder barn och att det finns en övertygelse 

om att kvinnan är underordnad, underbetald och underrepresenterad och att detta är kvinnans 

naturliga plats. Den naturliga ordningen framställs i historien som en jämlik ojämlikhet 

(Hirdman, 2003).  I socialt arbete är praktiken normaliserande vilket menas med att syftet är 

att återskapa, återanpassa och fostra människor till det normala (Mattsson, 2007).  Normer är 

ett mått och ett sätt att skapa en gemensam standard. En norm existerar inte utanför sitt 

tillämpningsfält. Genus är en regulativ norm och en norm som skapas som ett stöd för andra 

slags regleringar (Butler, 2006). Mattsson (2007) hävdar att genom normer upprätthåller och 

återskapas maktstrukturer mellan män och kvinnor men även mellan kvinnor och mellan män 

och att personal (inom socialt arbete) upprätthåller maktasymmetrier mellan sina klienter och 

sig själva. Med hjälp av kön görs en tydlig hierarki mellan män och kvinnor och det som 

definieras som avvikande och det normala. Kategorierna blir bärande för det avvikande 

respektive normala (Mattsson, 2007). 
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Mattsson (2010) hävdar att socialt arbete bidrar till olika former av förtyck genom att 

upprätthålla maktstrukturer. För att motverka förtrycket genom de normer och regler som 

finns i samhället gäller det att vara medveten om dem. Om vi är medvetna om dem kan vi 

också göra motstånd och förändra de förtryck som råder. Som socialarbetare är det särskilt 

viktigt att strategiskt göra motstånd och vara medveten om de maktstrukturer som finns. 

Kullberg (2012) anser att socialarbetare och andra yrkesverksamma i människovårdande 

organisationer har i uppgift att bidra till positiva förändringar för män och kvinnor. Det är 

framförallt viktigt att de yrkesverksamma inte agerar ”könsblint” utan istället visar på en 

medvetenhet om att genus och kön är viktigt att ta hänsyn till och ha kunskap om. Samtidigt 

är det viktigt att enskilda individer inte blir behandlade som representanter för kollektiven 

män, kvinnor, flickor eller pojkar då detta inte gynnar det sociala arbetets syfte. Herz och 

Kullberg (2012) hävdar att det framför allt finns tre perspektiv för socialarbetare och andra 

yrkesverksamma att närma sig frågan om män och kvinnors rättigheter och möjligheter att 

forma sina liv i förhållande till socialtjänstens område och i förhållande till socialpolitik.  I 

rättighetsperspektivet ligger fokus framförallt på kvinnor och mäns lika rättigheter och på de 

huvudsakliga insatserna som finns för att tillgodose dessa rättmätiga krav, regler och 

föreskrifter och andra procedurer som bidrar till att utjämna skillnader. I det feministiska 

perspektivet så ligger fokus på hur kvinnor och män är ömsesidigt beroende av varandra. Det 

feministiska perspektivet i socialt arbete ska medföra en medvetenhet om att vissa åtgärder 

och insatser kan tendera till att återskapa maktobalans mellan könen. I det pedagogiska 

perspektivet är det kritisk reflektion som är i fokus och här är utmaningen att utforma sociala 

praktiker där kritiskt tänkande kring beslut och bedömning möjliggörs.  

 

5.4 Avslutning 

Grunden i vår teori bygger på maktens inverkan genom att kategorisera människor i en 

hierarkisk ordning där olika grupper har olika möjligheter och livsvillkor (Mattsson, 2010). 

Olika gruppers möjligheter och livsvillkor kallar Tilly (2000) för kategoriell ojämlikhet. 

Kategoriell ojämlikhet bygger på en gräns som särskiljer två olika positioner åt, ett exempel 

på en kategoriell ojämlikhet är könsskillnader då män och kvinnor särskiljs utifrån deras kön. 

Tilly (2000) hävdar även att denna typ av ojämlikhet är beständig vilket menas med att det 

alltid kommer finnas ojämlikheter mellan olika kategorier. Vi har i vår studie valt att belysa 

makten genom begreppet genus som innebär att män och kvinnor har uppdelats i två socialt 

skilda kategorier (Gayle, 1975) och kan liknas vid en kategoriell ojämlikhet. Den naturliga 
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ordningen är ett begrepp som Hirdman (2003) beskriver när hon talar om genus. I den 

naturliga ordningen så är det mannen som är den överordnade och försörjande medan kvinnan 

är underordnad och den som är hemma med barnen. I och med begreppen kategoriell 

ojämlikhet, genus och den naturliga ordningen kan vi se att dessa begrepp omfattar makt på 

olika sätt, där män och kvinnor kategoriseras i en hierarkisk ordning och har olika uppgifter. 

Makten som vi har beskrivit i vår teori kan till synes uppfattas som något negativt laddat men 

vi vill även hävda att makt kan vara något positivt i det avseende när det handlar om att makt 

kan användas för att förbättra utsatta människors liv. Tilly (2000) talar även om att kategoriell 

ojämlikhet inte blir negativ så länge den inte ger olika grupper olika tillträde till kollektiva 

nyttigheter. Eftersom vårt område innefattar jämställdhet och ojämlikheter mellan könen i par 

som ansöker om försörjningsstöd så skulle Tillys (2000) kategoriell ojämlikhet bli negativ om 

män och kvinnor inte få samma möjligheter till att få försörjningsstöd. Vi kommer med hjälp 

utifrån teori och de olika begreppen analysera vår empiri för att finna svar på våra 

frågeställningar i nästkommande rubrik. Här kommer vi att analysera om handläggare vid 

ekonomiskt bistånd upprätthåller maktstrukturer som förekommer mellan kvinnor och män 

och om båda parterna i parrelation får samma möjligheter vid en ansökan om 

försörjningsstöd.  

 

6. Resultat och analys  

Vi kommer i detta kapitel att koppla samman vår empiri med tidigare forskning och teori. Vi 

har valt att dela upp resultatet och analysen utifrån olika teman som vi urskilt i vår empiri. I 

första rubriken beskrivs hur en ärendegång kan se ut när par ansöker om försörjningsstöd för 

att få en övergripande förståelse om hur handläggning av ekonomiskt bistånd går till. Därefter 

lyfter vi fram handläggarnas syn på jämställdhet och traditionella roller för att avsluta med 

handläggarnas resonemang om aktledare samt deras tankar kring våld i nära relationer.  

 

6.1 Handläggarnas beskrivning av en ärendegång 

Under intervjuerna frågade vi samtliga handläggare hur en vanlig ärendegång ser ut när par 

ansöker om försörjningsstöd. I denna rubrik kommer vi kort presentera en ärendegång på 

ekonomiskt bistånd utifrån handläggarnas beskrivning. Ärendegången såg likadan ut hos båda 

kommunerna, den enda skillnaden är att den ena kommunen har en mottagningsenhet och den 

andra kommunen har förstesekreterare med en mottagningsfunktion. Handläggarna beskriver 

att paret först tar kontakt med mottagningsenheten eller förstesekreteraren. Antingen ringer 
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dem, skickar brev eller kommer på besök. Paret berättar kort om sin situation för 

handläggaren på mottagningen eller för förstesekreteraren som därefter gör en bedömning om 

paret är berättigad försörjningsstöd eller inte. Därefter bokas paret in på ett nybesök hos en 

handläggare. I den ena kommunen fördelades ärendena ut på handläggare inom olika enheter. 

I den andra kommunen fanns det inte några enheter utan ärendena fördelas ut på 

handläggarna.  

 

Då hör man ofta av sig till mottagningen, ringer dit eller skickar brev eller 

kommer på besök. Och sen berättar man kort om sin situation och sedan gör 

mottagningen en bedömning då om man bör vara berättigad ekonomiskt 

bistånd eller inte. [...] sen så bokas man in då på ett nybesök inom någon av 

de enheterna beroende på var man passar in så att säga eller vad man tror 

att man ska passa och sen så kallas man till ett besök med handläggaren [...] 

(Handläggare 8). 

 

På nybesöket frågar handläggaren om parets bakgrund, ekonomi, arbetslivserfarenhet, 

familjesituation och hälsa. På besöket ska paret även lämna in handlingar som bland annat 

visar vilka inkomster och utgifter de har. Därefter talar handläggaren om klienternas 

sysselsättning och hur de tänker framåt för att lösa sin ekonomiska situation. Handläggarna 

gör sedan kontroller i olika system och hos andra myndigheter samt gör beräkningar för att se 

om paret är berättigade försörjningsstöd eller inte. Vid nybesöket ska båda i paret närvara. 

Ibland kan det vara så att någon vill ansöka själv vilket man inte får om paret är samboende 

eller gifta. Handläggare 4 uttrycker följande:  

 

[...] de måste vara här båda två. Om båda två ansöker liksom, alltså om det 

är ett par. Så måste båda vara här då. Både få informationen och skriva 

under ansökan. Man kan ju bortse från det om typ om kvinnan ligger på 

förlossning alltså så. Då får hon komma i efterhand men annars så måste 

båda få informationen (Handläggare 4).  

 

Under intervjuerna frågade vi även om det är någon skillnad när par ansöker om 

försörjningsstöd till skillnad från enskilda klienter. Följande handläggare sade att det inte är 

någon skillnad på handläggningen, den enda skillnaden är att två planeringar följs upp istället 

för en och att det rör sig om större kostnader för två personer. Däremot kan båda i paret 
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drabbas om den ena missköter sig. Handläggare 3 tar upp om den ena partnern inte sköter sin 

sysselsättning en månad som ett exempel.  

 

Aa det gör det ju. Ehh... Första månaden om den ena inte sköter sig, sin 

planering. Så får den personen avslag på sin norm oftast då. Men då får ju 

den andra personen hela sitt bistånd, hyra och allting. Däremot andra 

månaden då, om den ena personen fortfarande inte sköter sig så får hela 

familjen avslag ju. Så det påverkar ju (Handläggare 3). 

 

I och med denna empiri anser handläggarna att de kan ställa vissa krav på paret för att de ska 

beviljas försörjningsstöd, vilket sätter paret i en beroendesituation gentemot handläggaren. 

Handläggarnas makt gentemot klienterna skulle kunna liknas vid Karlsson Sjögren (2002) 

definition av makt, där en person kan påverka en annan att utföra en handling. Handläggarna 

kan tänkas påverka klienterna att gå på sin sysselsättning då klienterna riskerar att få avslag på 

sin ansökan om de inte sköter den. Makten i detta avseende behöver inte ses som något 

negativt utan som en hjälp för klienterna till att bli självförsörjande. Däremot kan makt bli 

negativ i det avseende om socialarbetaren kategoriserar människor i olika grupper som leder 

till att klienterna får olika livsvillkor och möjligheter. För att undvika att klienter behandlas 

olika är det viktigt att socialarbetare är medvetna om de maktstrukturer som finns för att 

kunna motverka de förtryck som förekommer genom de normer och regler som finns i 

samhället (Mattsson, 2010). 

 

6.2 Jämlika krav 

Som nämnts ovan har handläggare en maktposition gentemot klienter då handläggare kan 

sätta olika krav på klienter för att de ska beviljas försörjningsstöd. Denna makt kan bli negativ 

om socialarbetaren ger individer olika möjligheter och livsvillkor (Mattsson, 2010). Under 

intervjuerna frågade vi därför handläggarna om det ställs olika krav på män och kvinnor och 

om handläggarna arbetar efter jämställdhet. Samtliga handläggare kopplade jämställdhet till 

jämlikhet när frågan kom upp och de ansåg att det är jämlika krav på både män och kvinnor 

som ansöker om försörjningsstöd. Handläggare 5 förklarar: 
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[...] Alltså vi tänker på hela människan, jag tror inte det är inte så att vi tar 

beslut för en kvinna eller man utan vi tänker på allas lika värde och där tror 

jag det omfattar... oavsett kön, oavsett etnicitet, oavsett sexuell läggning. Det 

tar vi alltid upp på våra måldagar och det är någonting som man har i 

ryggraden att du ska acceptera alla människor oavsett, vad de är eller vart 

de kommer ifrån eller vad de har med sig [...] (Handläggare 5) 

 

Handläggare vid ekonomiskt bistånd hävdar att de arbetar efter jämlikhet snarare än 

jämställdhet och att det är samma bedömning för alla. De förklarar även att bedömningen är 

individanpassad vilket stämmer överens med att bedömningen enligt lagen baseras på en 

individuell prövning och utgår från likabehandling (Kjellbom, 2009). 

 

Men i lagen så är det ju, där ska ju alla vara jämlika. Så där är ju ingen 

skillnad på man eller kvinna, där är det den enskilde och så är det ju 

utformat även i riktlinjerna [...] (Handläggare 1). 

 

På arbetsplatserna verkar det som att handläggarna inte har några speciell riktlinje som härrör 

till jämställdhet utan att de istället har ett jämlikt förhållningssätt där kön ingår. Mattsson 

(2010) definierar jämlikhet som alla människors lika värde och avser olika grupper i 

samhället exempelvis kön, klass, ras/etnicitet och sexualitet. I Sveriges rikes lag står det som 

Handläggare 1 talar om, att det är lag på att alla människor ska vara jämlika. I 

regeringsformen står det: 

 

RF 1 kap. 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet 

(SFS 1974:152). 

RF 1 kap. 2 § p.5 Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna 

uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 
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gäller den enskilde som person (SFS 1974:152).  

 

Således är det lagstadgat att den offentliga makten ska uppnå jämlikhet och inte diskriminera 

andra människor utifrån kön, etniskt ursprung och så vidare. Därför är det viktigt att 

socialsekreterare bedömer klienter likvärdigt. I studien av Kullberg (2006) hävdar han att 

socialarbetare samtalar mindre med kvinnor i förhållande till män när det rör sig om 

lönearbete, kompetens och utbildning. Vi kan inte relatera till Kullbergs (2006) studie som 

visar på att män och kvinnor behandlas olika inom ekonomiskt bistånd eftersom handläggarna 

uttrycker att de anser att kvinnor och män bedöms lika vid ansökan om försörjningsstöd. 

Handläggarna uttryckte att de arbetade för jämlikhet snarare än för jämställdhet men att kön 

ingår i det jämlika förhållningssätet då alla anses vara lika mycket värda. Vi har inte haft 

samma metod som Kullberg (2006) och kan därför inte vidare uttrycka att handläggarna är 

likvärdiga i förhållande till män och kvinnor i deras samtal med klienterna eftersom det inte är 

vad vi har studerat.  

 

6.3 Traditionella roller 

Under intervjuerna framkommer det att de traditionella rollerna som förekommer mellan 

kvinnor och män kvarstår. Hirdman (2003) beskriver det stereotypiska genuskontraktet och 

den naturliga ordningen där män ses som familjeförsörjare och kvinnan som den som är 

hemma och tar hand om barnen. Den naturliga ordningen och det stereotypiska 

genuskontraktet visar på en beständig ojämlikhet mellan kön (Tilly, 2000). Flera av 

handläggarna beskriver att de upplever att kvinnan ofta är den som är hemma med barnen. 

Det framkommer även att handläggare i vissa fall tänker att det är kvinnan som ska vara 

hemma med barnen. Detta kan tyda på att både klienter och handläggare upprätthåller de 

traditionella rollerna och den naturliga ordningen. 

[...] Men vanligast är ju de vanliga traditionella rollerna och det kan handla 

om de kulturer från det hemlandet också, att mannen har varit den som har 

jobbat och kvinnan har varit den som varit hemma och tagit hand om barn. 

Att man bara fortsätter i samma mönster. Men vi har ju ändå krav på dem att 

har man ett barn, ska barnen in i barnomsorgen eller skola och båda ska ut i 

aktivitet, båda vuxna (Handläggare 7).  

 [...] Alltså sen är det ju, man tar ju ofta för givet att det är kvinnan som ska 

vara hemma med barnen, vara föräldraledig. Ehh och jag vet inte riktigt 
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varför det är så, för det är väl den traditionen som är. Så där kan jag tänka 

att det är, men det är ju just en tanke man har själv och att det är kvinnan, 

någon som ska vara hemma med barnen (Handläggare 8). 

 

Handläggarna uttrycker att det är vanligtvis är mamman som väljer att vara hemma med 

barnen. Mattssons (2010) menar att mammor ofta vill ta ut mer föräldraledighet, men hävdar 

vidare att det också kan bero på invanda strukturer där kvinnor anses vara den som ska vara 

hemma med barnen. Kvinnor reproducerar därmed omedvetet de maktstrukturer som finns i 

samhället. Mattsson (2010) kallar denna maktstruktur för den som finns på en strukturell nivå, 

den strukturella makten bärs upp av vårt eget agerande och tankar. I handläggarnas uttalade 

kan vi urskilja en strukturell makt. Den strukturella makten bärs upp av både handläggare 

men också framförallt av klienterna utifrån hur de agerar och tänker. Mattsson (2010) menar 

att detta beror på gemensamma föreställningar vi har skapat. De föreställningar vi har skapat 

är integrerad i vår vardag, vilket gör att den blir naturlig och självklar. Kullberg (2006) har 

även uppmärksammat att när socialarbete samtalar med kvinnliga och manliga klienter så 

samtalar de mer med manliga klienter rörande arbete, utbildning och kompetens. Detta 

påvisar att traditionella roller, där mannen ses som familjeförsörjare även upprätthålls inom 

socialtjänsten, vilket kan liknas med handläggarnas uttalande där kvinnan oftast är hemma 

med barnen och mannen går på sysselsättning. I Mattssons (2005) avhandling talar hon om att 

missbrukarvården upprätthåller föreställningar om hur män och kvinnor är och bör vara. Det 

verkar som att föreställningar kring män och kvinnor kvarstår i det sociala arbetets regim och 

även finns hos vissa handläggare på ekonomiskt bistånd. Kullberg (2012) och Mattsson 

(2010) hävdar att det är viktigt för socialarbetare att vara medveten om strukturer som finns 

och att socialarbetare har i uppgift att bidra till positiva förändringar hos män och kvinnor. De 

hävdar att det är viktigt att socialarbetare är medveten om kön och genus och inte agerar 

könsblint. I intervjuerna frågade vi därför handläggarna om de tänker på ojämlikheter mellan 

könen samt om det rådde en genusmedvetenhet på arbetsplatsen. Svaren olika från 

handläggarna. De flesta sade att de tänkte på ojämlikheter mellan könen i det dagliga arbetet, 

medan handläggare 4 uttryckte att han/hon inte alls tänkte på ojämlikheter mellan könen. En 

del av handläggarna uttryckte att de hade en genusmedvetenhet på arbetsplatsen, 

genusmedvetenheten kopplade de flesta till våld i nära relations ärenden. Det som kan 

konstateras är att det råder olika svar från handläggarna om de har ett genusperspektiv i sitt 

dagliga arbete. Likadant verkar det inte heller finnas några riktlinjer om att handläggare ska 

ha ett genusperspektiv när de möter klienter. Handläggare 1 förklarar följande: 
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Men det är ju ingenting som står i våra kommunala riktlinjer det tror jag inte 

som pushar för att vi ska ha det i åtanke. Alltså ett genusperspektiv av något 

slag. Utan det är mer att alla ska bemötas på samma sätt (Handläggare 1) 

 

En fråga som dyker upp är vad för konsekvenser detta kan få för manliga och kvinnliga 

klienter?  Är det handläggarnas uppgift att inte reproducera traditionella könsroller? 

Handläggare 7 tar upp detta ämne och förklarar att han/hon inte anser att det är deras uppgift 

att lägga värderingar om hur klienterna ska leva sina liv. 

 

Jag tror inte det är bra att gå in för mycket eller peta för mycket i det. 

Speciellt inte i det läget när vi träffar familjerna som är nyanlända. [...] de 

har sitt invanda mönster redan och det första mötet med oss behöver ju inte 

vara att vi behöver vända på det, men i ett längre perspektiv är det viktigt 

[...] (Handläggare 7)   

 

Är det handläggarnas uppgift att lägga värderingar över hur klienterna ska leva sina liv? 

Utifrån intervjuerna framkommer det att handläggarna anser att det är upp till klienterna 

själva att välja vem som ska vara hemma med barnen och det verkar som att de inte lägger 

någon större värdering eller tanke vid att klienten upprätthåller de traditionella rollerna och 

den naturliga ordningen som Hirdman (2003) talar om. Handläggare 7 anser dock att det kan 

vara viktigt att få klienterna att vända på sina invanda mönster om det handlar om ett 

långvarigt ärende. Detta är dock inget vi kan se att handläggarna anser hör till i sina 

arbetsuppgifter. 

 

6.4 Talutrymme 

Under intervjuerna valde vi att fokusera en fråga på hur talutrymmet är fördelat mellan könen 

i paret. Detta för att ta reda på om det finns en språklig maktrelation mellan kvinnor och män i 

parförhållande. Maktrelationer kan uppenbara sig till exempel genom att vara språkligt 

förankrad och maktens teknik är de olika sätt som makten visar sig i vår omgivning och ger 

sig till känna för oss (Karlsson Sjögren, 2002; Börjesson & Rehn, 2009). När vi frågade 

handläggarna om talutrymmet var jämt fördelat mellan kvinnan och mannen hade 

handläggarna olika uppfattningar om detta. Vissa handläggare uppfattade att mannen ofta tog 
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plats och talade i kvinnans ställe medan andra handläggare inte såg någon skillnad utan att de 

är olika från par till par.  

 

Nej oftast så är mannen mer pådrivande och ja nu generaliserar jag men 

kvinnan brukar sitta tyst här, i alla fall när det är utomeuropeiska par. Så det 

är rätt vanligt (Handläggare 6). 

 

Det är väldigt olika. I lite vad man har för personlighet och så tänker jag i 

paret också. Vissa.... De flesta besök man har så är det oftast en av dem som 

tar mer utrymme. Och det är ibland mannen och ibland kvinnan, så det är 

väldigt olika. Oftast kan det vara den som kanske kan svenska bäst, om de är 

av utländsk härkomst då [...] Men jag tror inte att det har med kön att göra 

utan det har nog väldigt mycket med personlighet att göra [...] (Handläggare 

8). 

 

De handläggare som upplevde att det var olika vem som tog mest talutrymme från par till par 

förklarade att ibland så tar kvinnorna mer plats och ibland så är det männen som tar mer plats. 

De ansåg att det snarare berodde på personlighetsdrag eller vem som kunde tala bäst svenska 

istället för kön. Samtliga handläggare var dock eniga om att det är viktigt att ge båda i paret 

lika mycket talutrymme. Handläggare 4 förklarar att det är viktigt att båda får lika mycket 

talutrymme eftersom det är samma krav på båda. 

 

Ja, det försöker jag alltid göra. Alltså man pratar om mannen och hans 

sysselsättning och sen pratar man om kvinnan för, jag menar jag har ju 

samma krav på båda som sagt var (Handläggare 4).  

 

I de fallen där handläggarna sade att det fanns en språklig maktrelation där mannen hade 

talföreträde, sades det att främst berodde detta på att paret hade utländsk härkomst och kom 

från patriarkala samhällsstrukturer där mannen ofta är den som för talan i hemmet. En ojämn 

fördelning av talutrymmet pågrund av maktobalans kan vara en ojämlikhet som Tilly (2000) 

nämner som relativ nyttighet. Relativa nyttigheter är bland annat när makten är ojämnt 

fördelad mellan två personer (Tilly, 2000). Vi frågade hur handläggarna förhåller sig till om 

de märker att det pågår en maktobalans mellan könen vid besöken. Handläggare 2, 3, 5, 7 

sade att de vid de tillfällena vänder sig mot kvinnan om de märker att hon är tyst och ställer 
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direkta frågor till henne så att hon får möjlighet att svara. Även fast handläggarna försöker 

styra samtalet så att båda ska få komma till tals händer det att paret lätt återgår till sitt 

mönster där mannen fortsätter att tala mest.  

 

Ja man brukar ju ställa frågor direkt till kvinnan i så fall men det är oftast så 

att hon lever eller är van vid ett patriarkalt förhållningssätt liksom och levt 

med att det är mannen som för talan och då händer det rätt ofta att hon sitter 

tyst ändå och inte svarar på frågorna (Handläggare 6)  

 

Det som kan konstateras är att flertalet av handläggarna upplever att mannen är den som talar 

och tar mer plats. I dessa fall kan då en språklig maktrelation ge sig till känna där mannen har 

en maktposition gentemot kvinnan. I sådana situationer påpekar handläggare att det 

framförallt rör de par med utländsk härkomst vars hemländer har en patriarkal struktur. Kan 

inte även par med svensk etnicitet ha samma familjestruktur där mannen tar mer plats?  

Handläggare 7 påpekar att även i svenska par så förekommer invanda strukturer. 

 

Men det vet vi ju också om hur det ser ut i många svenska familjer alltså det 

är ju jättelätt och säga att männen gör.. man kan ju bara se på sin egen 

familj så ser man ju de invanda strukturerna [...](Handläggare 7). 

 

 

Mattsson (2005) hävdar att det finns invanda strukturer över hur män och kvinnor bör vara. 

Svenska par bör därför i teorin inte vara ett undantag. Oavsett var man kommer ifrån så är det 

viktigt enligt Mattsson (2010) att vara medveten om de maktstrukturer som finns. Denna 

medvetenhet kan röra sig om att till exempel motverka maktrelationer genom att försöka ge 

lika mycket talutrymme till mannen och kvinnan. Handläggarna strävade efter att ge lika 

talutrymme till båda i paret men de ansåg att det kan vara svårt. 
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6.5 Aktledare – ett ojämlikt system? 

Under samtliga intervjuer frågade vi handläggarna om de uppmärksammat några system som 

upprätthåller ojämlikheter mellan kön. Samtliga handläggare diskuterade att det är mannen 

som registreras som aktledare och att det kan ses som ojämlikt. I den ena kommunen 

benämnde handläggarna det som aktledare och i den andra kommunen som registerledare, 

innebörden av de båda begreppen är dock samma och vi kommer i detta avsnitt 

fortsättningsvis benämna det som aktledare. Handläggare 7 förklarar aktledare som följande:  

 

Aktledare är ju den som när man söker på ärendet, det är den som kommer 

upp först och sen kommer familjemedlemmarna under, om man säger man 

vill titta på en familjs ekonomi söker man på kvinnan då, då kommer hon 

liksom hon som en medsökande till aktledaren. Så aktledaren är ju den som 

styr akten eller vad man säger, alltså den man söker på […] Så kommer det 

ett par, då blir det mannen som registreras som aktledare. Kommer det en 

ensam kvinna då registreras ju hon som aktledare, kommer hennes man hit 

måste ärendet göras om så att mannen är aktledare. […] (Handläggare 7).  

 

Aktledare är den som styr akten och det innebär bland annat att när handläggarna ska skicka 

hem brev till paret så adresseras brevet endast till aktledaren om det inte ändras manuellt. 

Handläggare 6 uttryckte att det förekommit att par frågat varför breven inte är adresserade till 

båda och att han/hon tycker det är svårt att svara på varför det är så. Det framkom även att om 

handläggarna manuellt inte går in och ändrar så skickas försörjningsstödet via SUS-koppling 

vilket innebär att pengarna går in på aktledarens konto per automatik.   

 

Ja man ses ju som sökande och medsökande och så då är det ju alltid 

mannen som är sökande. Och ja en annan sak är ju det att systemet är byggt 

så att när vi skickar brev så är ju är det alltid sökandes namn som kommer 

med på brevet. Så om man inte ändrar det manuellt så skickar man alltid 

bara brevet till aktledaren då (Handläggare 6). 

 

Vi har ju utbetalning via SUS- system heter det. Då går det via 

personnumret och de går på registerledaren. Så i de flesta fallen, så klickar 

ut i utbetalningen så klickar vi inte in kontonummer utan då tar vi SUS 

[…](Handläggare 1). 
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Systemet är därmed uppbyggt så att aktledaren i första hand får utbetalningen av 

försörjningsstödet.  Samtliga handläggare hävdar att även fast mannen är aktledare kan 

betalningen av försörjningsstödet delas upp mellan paret eller så kan hela försörjningsstödet 

betalas ut till kvinnan, men då måste detta fyllas i manuellt i systemet. Vi diskuterade med 

handläggarna om de informerar det sökande paret om hur utbetalningen går till och om 

möjligheten att dela på utbetalningen eller att kvinnan får hela försörjningsstödet. De flesta 

handläggare svarade att de brukar informera om de olika alternativen för utbetalning men 

handläggare 2 och 6 uttryckte att de inte brukade lägga fram det som ett alternativ. 

 

[…] Men så mycket som vi har det här med att pengarna kommer till 

mannens konto och det är något som systemet är.. varför har jag inget svar 

på, men däremot tar jag alltid upp på nybesöket så säger jag att, hos oss så 

funkar det så  att pengarna går in på mannens konto, vi vet inte varför det är 

så men de  måste gå till någons konto, vill ni att jag delar upp pengarna 

eller vill ni skicka dem mellan varandra? Det tar jag alltid upp på nybesöken 

[…] (Handläggare 5). 

 

Nää det kan jag inte säga eller jag brukar inte göra det. Jag brukar nog 

bara till den som är… Om de själva inte säger att de vill att det ska skickas 

till medsökande […] Nej det är de nog inte medvetna om. Nä det kan jag inte 

säga att jag informerar om. Inte så generellt inte. (Handläggare 6). 

 

Sex av åtta handläggare frågade par vid nybesök om hur de vill att försörjningsstödet ska 

betalas ut. McGeorge, Carlson Stone och Guttormson (2009) talar om att par som lever i 

jämställda relationer där makt och beslutsfattande är delad är mer tillfredsställda i sin relation. 

Att ta upp frågan angående utbetalningen vid nybesöket kan därför vara viktigt för att bidra 

till jämställda relationer och till en jämnare maktfördelning. Om handläggarna inte frågar 

paret hur de vill ha försörjningsstödet utbetalt så finns en risk att det kan leda till negativa 

konsekvenser för kvinnan till exempel att kvinnan inte får ta del av försörjningsstödet. 

Trygged, Hedlund och Kåreholt (2014) menar att låga inkomster kan skapa olika sorters 

beroende, till exempel av försörjningsstöd eller av en partner. Om försörjningsstödet inte 

tilldelas kvinnan kan ekonomi vara ett sätt att kontrollera en kvinna och sätta henne i en 

beroendesituation mot sin partner. Om det visar sig att kvinnan inte får ta del av 

försörjningsstödet kan detta leda till en ekonomisk utsatthet som begränsar kvinnors liv menar 
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Trygged, Hedlund och Kåreholt (2013). Vi frågade handläggarna om det förekommit fall där 

kvinnan inte fått ta del av försörjningsstödet och handläggare 5 svarade: 

 

Har kanske fyra fem ärenden och då har de varit kvinnan som tagit kontakt 

med mig och sagt att du.. jag får inga pengar på kontot det här funkar inte, 

då kallar jag båda på besök och diskuterar det och sen, brukar jag göra 

såhär att nu delar jag upp det från och med nu (Handläggare 5) 

 

Det förekommer på så vis ärenden där kvinnan inte får ta del av försörjningsstödet när 

systemet är uppbyggt så att utbetalningen går in på mannens konto. Det kan i sin tur leda till 

att kvinnan inte får ta del av kollektiva nyttigheter det vill säga försörjningsstödet som Tilly 

(2000) talar om. Det är i dessa fall den beständiga ojämlikheten skapas, där män och kvinnor 

särskiljs i två olika positioner via handläggarnas datasystem. Denna ojämlikhet kan också 

liknas vid Tillys (2000) benämning av autonom nyttighet, där fördelning av inkomster och 

förnödenheter är ojämnt fördelad mellan kvinnan och mannen i förhållandet. Systemet som är 

uppbyggt med aktledare och medsökande kan liknas vid en kategoriell ojämlikhet (Tilly, 

2000). Enligt Tilly (2000) blir inte kategoriell ojämlikhet något negativt förrän det vållar den 

utestängde skada och hindrar den att få tillträde till kollektiva nyttigheter. Systemet verkar 

vara en kategoriell ojämlikhet men behöver inte vara negativt för alla par. Negativt blir det i 

de par där mannen inte låter kvinnan få ta del av försörjningsstödet och då kvinnan 

missgynnas. 

 

I intervjuerna framkommer en osäkerhet kring hur vida handläggarna skulle informera paret 

eller inte. Vi frågade handläggarna om det fanns riktlinjer om att de ska ta upp frågan om 

utbetalningen vid nybesöken. Här framkom det att ingen handläggare ansåg att de blivit 

informerade eller tillsagda att de ska eller bör ta upp detta vid nybesök. De upplevde att det 

inte fanns några direkta riktlinjer. I intervjuerna framkom det även att för att ett par ska kunna 

dela på utbetalningen så måste det vara ett önskemål från bådas håll. Handläggarna upplevde 

att de själva inte kunde fatta beslut om en uppdelad utbetalning. En uppdelad betalning kan 

endast utföras efter att de fått önskemål om detta från paret. Det framkom även att om paret 

väljer att kvinnan ska få utbetalningen på sitt konto så krävs det ett par extra steg för att detta 

ska vara möjligt att genomföra.  
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Alltså det som kan vara ojämlikt det är just det här att pengarna skickas 

automatiskt till mannens konto då ju. Alltså om man ska skicka det till 

kvinnans så måste man gå några extra steg. Det har vi ju pratat om med 

datasystemet att det borde finnas att man bara kan välja alltså snabbt. Lika 

snabbt som att det skulle gå att välja mannen så skulle det ju kunna gå att 

välja kvinnan liksom. […] Men ska man ta det till kvinnan så får lägga in ett 

bankkonto i ärendet och sen andra gången man ska använda det så måste en 

chef godkänna det som en mottagare. Så det är liksom 2 extra steg och det 

måste godkännas så det tycker jag är lite ojämlikt faktiskt (Handläggare 3). 

 

En fråga som dök upp var varför handläggarna behöver få ett godkännande av enhetschefen 

för att få betala ut biståndet till kvinnan? Handläggarna upplevde att det är konstigt att 

enhetschefen måste godkänna att utbetalningen ska gå till henne när det inte behöver 

godkännas när utbetalningen går till honom eftersom betalningen går dit per automatik. 

Rättighetsperspektivet fokus ligger främst på kvinnors och mäns lika rättigheter när det 

kommer till insatser samt på regler, krav och föreskrifter och andra procedurer som bidrar till 

att utjämna skillnader (Herz och Kullberg, 2012). Rättighetsperspektivet verkar delvis brista i 

de två mellanstora kommuner eftersom utbetalning av försörjningsstödet sker på olika villkor 

till kvinnan och mannen när de lever i ett parförhållande. Handläggare 3 tyckte att när par 

söker gemensamt borde inte det vara olika villkor när utbetalningen ska gå in på kvinnans 

konto och att kvinnan i dessa fall blir behandlad som en utomstående. Är detta ett exempel på 

det som Matsson (2010) talar om att socialt arbete bidrar till olika former av förtryck genom 

att upprätthålla maktstrukturer? Hirdman (2003) talar nämligen om det historiska perspektivet 

där mannen ses som försörjaren och den överordnade. Kan detta synsätt lett till att mannen är 

den som är aktledare? Det framkommer i intervjuerna att handläggarna inte vet varför mannen 

är aktledare och att de inte kan ge en bra förklaring på varför det är så. De tar också upp att de 

upplever att det inte är ett rättvist system men att de heller inte vet hur man skulle kunna göra 

annorlunda, för skulle kvinnan vara aktledare blir det ojämlikt på det hållet istället. 

Handläggarna verkade påbörja en kritisk reflektion kring hur beslut kring utbetalningen av 

försörjningsstöd går till och visar därför på att de har det pedagogiska perspektivet med sig 

som Herz och Kullberg (2012) talar om.  
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Men samtidigt, jag vet inte hur man skulle kunna göra det annorlunda heller 

för att om kvinnan hade varit först överallt så hade det ju också varit 

ojämlikt alltså så. Jag vet inte hur man ska göra, om man ska gå på ålder 

eller.... Jag vet inte. Det blir dumt hur man än gör, så faktiskt (Handläggare 

3).  

 

Aa. så jag vet inte. Jag tror mer att det har med alltså med, det har ju 

egentligen inte med systemen för man kan ju lägga in vilken person man vill 

som aktledare. Så det har ju egentligen med gamla rutiner att göra, att man 

gjort så innan och sen följer det som man alltid gjort. Men varför man gör 

så finns det ingen förklaring till. Det är nog gamla strukturer (Handläggare 

6). 

 

Det framkom att det går att lägga in både mannen och kvinnan som aktledare men att det 

troligtvis är gamla strukturer som påverkat att det är mannen. Det verkar därmed som att 

handläggarna följer gamla rutiner och inte reflekterar över dem. De gamla eller de historiska 

strukturerna som Hirdman (2003) talar om är att mannen är den som försörjer kvinnan. 

Antagligen har denna gamla struktur integrerat sig i systemet på ekonomiskt bistånd och lever 

kvar. Systemet upprätthåller och återskapar maktstrukturer mellan män och kvinnor samt 

upprätthåller normer och föreställningar om kvinnor och män. Här återspelglas en beständig 

ojämlikhet mellan kön som Tilly (2000) talar om. Här urskiljs det som Mattsson (2005) talar 

om att socialt arbete är normaliserande vars uppgift är att återanpassa, återskapa och fostra 

människor till det normala där det normala i det här fallet är att mannen är försörjaren.  

 

En ytterligare betydelse av aktledare kom upp i kommunen som har olika enheter. När ett 

ärende ska delas ut så är det aktledarens sociala situation som var ärendet hamnar.  

 

Ja för vi går på aktledarens sociala situation beroende på vilken enhet 

personen ska till sen. Om det är arbetsenheten eller rehabenheten och om 

det då är en kvinna som har till exempel rehab problematik och mycket 

sociala problem och så och mannen kanske står nära arbetsmarknaden, då 

hamnar ju ärendet på arbetsenheten. Då är det kompetens då som är mer 

inriktat på arbetsmarknaden och det kan ju bli så att man kanske inte riktigt 

ser kvinnans behov på samma sätt (Handläggare 6). 
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Handläggare 4 uttryckte att han/hon inte har samma kunskaper om det visar sig att kvinnan är 

inom ett annat område. Som socialarbetare har man i uppgift enligt Kullberg (2012) att bidra 

till positiv förändring för både kvinnor och män. Eftersom ärendet delas ut efter aktledarens 

sociala situation upplevde handläggarna att de inte har möjlighet att bidra till samma positiva 

förändring till båda om de har olika social situation. Detta kan påverka att kvinnan inte får 

den hjälp hon behöver eftersom handläggaren inte har samma kompetens inom det området 

och kan medföra att hon ännu en gång blir beroende av sin partner (Trygged, Hedlund och 

Kåreholt, 2014). 

 

Enligt Trygged, Hedlund och Kåreholt (2013) pekar studier på att ett långvarigt behov av 

försörjningsstöd är en markör för sociala svårigheter som kan utmynna till social exklusion. 

Att som handläggare känna att man har goda förutsättningar till att bidra till positiva 

förändringar för båda parterna i paret bör kunna leda till att paret får en ökad chans att inte bli 

långvarigt beroende av försörjningsstöd och minskar därför risken att det utmynnar i social 

exklusion. Det framkommer i intervjuerna att generellt så strävar handläggarna för att utjämna 

de ojämlikheter som skapas i och med det datasystem de arbetar i och försöka hindra social 

exklusion genom att arbeta för att klienterna inte ska bli långvarigt beroende av 

försörjningsstöd. Handläggarna beskriver att riktlinjer kring att fråga paret om utbetalningen 

inte finns nedskrivet och att det ligger på handläggarens eget ansvar.  

 

Nej. Någon gång har vi väl nämnt det så ehh men då har vi ju liksom. Det 

går ju att lösa fast kanske inte i alla om inte hon vågar tala om det liksom. 

Och då gäller det ju att informera dem om att det faktiskt går. Sen tror jag 

faktiskt att de flesta handläggare informerar, jag är inte 100. Jag har inte 

varit med på nybesök på alla kollegor. Jag kan tänka mig att de ändå 

informerar men kanske att det är någonting som borde stå. Oftast tror jag 

att man måste på något sätt informera dem om vart pengarna går liksom. Så 

jag kan tänka mig men jag är inte 100. Jag tänker de nya som kommer 

kanske inte riktigt är medvetna om att det går att ändra. Jag lärde mig att 

det går att ändra när frågan kom upp. Annars hade jag ingen aning 

(Handläggare 5). 
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Att använda sig av lagar kan förbättra kvinnors status och för att stärka jämställdheten (Crotty 

Mcgee, 1996). Att införa riktlinjer angående om hur par ska informeras kring utbetalningen 

av försörjningsstöd och få en möjlighet att ta ställning till hur de vill ha sin utbetaningt kan 

precis som lagar bidra till att stärka jämställdheten och förbättra kvinnans status (Crotty 

Mcgee, 1996).  

 

6.6 Våld i nära relation   

Vår första frågeställning berör hur handläggarna resonerar kring ojämlikheter mellan kön i 

biståndshandläggning. Under samtliga intervjuer kom ämnet kvinnofrid eller våld i nära 

relation upp. Samtliga handläggare kom in på ämnet när ojämlikheter kom på tal i intervjun. 

Vi har valt att lyfta fram det som ett exempel när handläggare upplever ojämlikheter mellan 

kön i heterosexuella par eftersom våld i nära relations ärende ingår i handläggarnas arbete.  

 

Tidigare forskning har visat att bedömning av ett pars rätt till försörjningsstöd kan leda till 

svårigheter för en våldsutsatt kvinnas ekonomiska situation i de fallen då kvinnan lever ihop 

med våldsutföraren. Detta eftersom handläggare ser till hushållets ekonomi vid bedömning av 

rätt till försörjningsstöd (Trygged, Hedlund & Kårholt, 2014). I intervjun med Handläggare 4 

framkommer det att i ärenden där det förekommer våld i nära relation så öppnas alltid ett våld 

i nära relations ärende eftersom de sökande alltid har rätt att begära ut det som skrivits om 

dem. I våld i nära relations ärendet dokumenteras allt som har med ärendet att göra, till 

exempel vad kvinnan har berättat och här kan även ekonomiska beslut fattas om kvinnan 

behöver pengar till en mobiltelefon för att känna sig trygg. Handläggare 4 uttrycker att många 

kvinnor går fram och tillbaka till männen som utsätter dem för våld och att det är något som 

handläggarna är medvetna om. För att en kvinna ska kunna ansöka som enskild så krävs det 

att kvinnan uppger att hon inte vill gå tillbaka.  

 

Så skrivs det där i för att det inte ska kunna ses och det är ju bra tycker jag 

för annars, för ahh där kan vi fatta ekonomiska beslut om det behövs till 

exempel om hon vill ha en mobiltelefon och känner liksom att hon behöver 

en till.. och då brukar vi jobba mycket med just såna bitar. Men går de 

tillbaka sen jaa, då är det samma. Det fortsätter på samma sätt. Men då kan 

det finnas ett ärende. […]Nämen alltså, det är inte alltid vi delar på dem det 

gör vi först om hon säger att hon inte vill gå tillbaka. Då delar vi på dem 

(Handläggare 4). 
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En kvinna som lever i en relation med våldsutföraren kan beviljas försörjningsstöd till 

materiella saker som exempelvis en mobiltelefon för att kvinnan ska kunna känna sig 

tryggare. Det verkar dock inte som att kvinnan kan ansöka om försörjningsstöd som enskild 

förrän hon valt att inte gå tillbaka till våldsutföraren. Handläggare 4 talar om att det är många 

som går tillbaka till våldsutföraren, speciellt när barn är inblandade och att behöva bo på en 

kvinnojour är heller inte det lättaste sättet att leva på. Detta stärker Trygged, Hedlund och 

Kårholt (2014) forskning som visar att bedömningen av försörjningsstöd kan försvåra en 

våldsutsatt kvinnas ekonomiska situation. 

 

Ja, det är väldigt vanligt, det tar tid. Har man barn ihop, det är inte så lätt 

och bara nehe.. och sen är det ju här med att hamna på en kvinnojour att 

bara.. det är inte så lätt och leva så heller., bara ta barnen och nu sticker vi 

liksom från livet och allting, det är tufft (Handläggare 4).  

 

Forskning visar att kvinnor som blivit utsatta för våld ofta varit beroende av försörjningsstöd 

under en längre tid (Trygged, Hedlund & Kårholt, 2014). För att underlätta för handläggare 

att kartlägga om våld förekommer eller har förekommit och kunna erbjuda kvinnan lämpligt 

stöd föreslår Trygged, Hedlund och Kårholt (2013) att socialtjänsten bör överväga att införa 

allmän screening av kvinnliga klienter som långvarigt har varit beroende av försörjningsstöd. 

Under intervjuerna med handläggarna framkommer det att många av handläggarna anser att i 

våld i nära relations ärenden så får kvinnan mycket uppmärksamhet. Handläggare 1, 2, 4, 6, 8 

uttryckte att de ofta tog kvinnans parti samt såg kvinnan som svagare och mer utsatt än 

mannen. Handläggare 4 sade även att de inte jobbar med våldsutövaren när ärendet delas upp. 

 

Vi jobbar väldigt mycket med våld i nära relationer och då fokuserar man 

mycket på kvinnan. Men sen jobbar vi också.. vi delar på ärendet och då får 

mannen en annan handläggare. Då pratar man aldrig om våldet med honom 

så att någonstans, det är en sån omvänd eller vad man ska säga som jag kan 

uppleva ah.. lite fel. Det är viktigt och jobba med mannen särskilt för att det 

inte ska upprepas igen eller så (Handläggare 4).  

 

[…] Och till exempel så kan det ibland kännas som att man ehh ser kvinnan 

som svagare och att hon inte har samma möjlighet att stå upp mot sin man 

liksom som han har mot henne [...] (Handläggare 8). 
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Handläggare 4 upplevde att det är underligt att de inte talade om våldet med honom just för 

att det inte ska upprepas. Mattsson (2005) talar om föreställningar och förväntningar som 

finns kopplade till män och kvinnor, hur de är, vad de behöver och bör vara och så vidare. Det 

kan även vara den föreställningen som handläggare 8 har av att kvinnan är svagare och som 

gör att handläggarna 1, 2, 4, 6, 8 har lättare att fokusera på kvinnan och ta hennes parti. I våld 

i nära relation ärenden verkar det finnas en syn om att kvinnan är den svaga och utsatta medan 

mannen är våldsutföraren. Denna syn börjar dock förändras då handläggarna var medvetna 

om att även män också kan bli utsatta för våld. Det verkar som att handläggarna strävar mot 

att agera mindre ”könsblint” vilket Kullberg (2012) hävdar är viktigt för yrkesverksamma att 

gör för att bidra till positiva förändringar för kvinnor och män och för att enskilda individer 

inte ska bli representanter för kollektiven män och kvinnor. Att inte agera ”könsblint” kan 

tänkas innebär att handläggaren har med i tanken att både män och kvinnor kan bli utsatta för 

våld.  

 

[...] Men vi går ju på utbildningar där det framkommer att det faktiskt 

händer hos män, vi är medvetna om att det kan hända och då får man agera 

utefter det. Något ärende hade jag en kollega där det var båda var utsatta. 

Då jobbar vi ju med dem, och det var jätteviktigt för oss att båda skulle få 

skydd. Ehm inte bara hon då för att hon...för att hon är utsatt kvinna utan 

han är också utsatt som man [...] (Handläggare 5). 

 

Detta citat påvisar att handläggarna vid våld i nära relations ärenden fått upp ögonen för att 

män kan bli våldsutsatta och att handläggarna även har gått på utbildningar rörande sådana 

ärenden. Detta kan bidra till att handläggarna förhoppningsvis upptäcker våld i nära relation 

när det sker mot kvinnor likaväl som mot män. Nämnt ovan tenderar flera handläggare att ta 

kvinnans parti och fokusera på henne men för att bidra till positiv förändring kan det vara 

viktigt att inte bara hjälpa den som blir utsatt för våld utan även jobba med våldsutövaren för 

att undvika att våld upprepas. 
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7. Slutdiskussion  

Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv förstå hur handläggare vid ekonomiskt bistånd 

tänker kring jämställdhet samt ojämlikheter mellan kön när heterosexuella par ansöker om 

försörjningsstöd. Studiens resultat är baserat på åtta intervjuer som hölls med handläggare vid 

ekonomiskt bistånd i två mellanstora kommuner i Sverige. I intervjuerna framkom 

handläggarnas resonemang samt hur de tänkte kring jämställdhet och ojämlikheter mellan kön 

när heterosexuella par ansöker om försörjningsstöd.  

 

Utifrån syftet utvecklade vi två frågeställningar. Första frågeställningen lyder följande, Hur 

resonerar handläggarna kring jämställdhet samt ojämlikheter mellan kön i samband med 

biståndshandläggning? Något vi kunde se i intervjuerna var att när vi ställde frågor kring 

jämställdhet så kopplade handläggarna jämställdhet till jämlikhet. I avsnittet resultat och 

analys framkommer det att när det kommer till jämställdhet så anser handläggarna att kraven 

som ställs på de sökande är samma för båda parterna i paret oavsett vilket kön de har. De 

hävdar att kraven anpassas efter individens förutsättningar och inte efter kön. Vi uppfattade 

att handläggarna ansåg att själva handläggningsprocessen var jämlik men att utbetalningen 

kan uppfattas som ojämlik. Samtliga handläggare kom även in på våld i nära relations ärenden 

när ojämlikheter kom på tal i intervjun. I våld i nära relations ärendes lyfts det fram att 

kvinnorna får mer fokus och att mannen hamnar lite i skymundan både när han är 

våldsutförare men även när han är våldsutsatt. Det framkom även att handläggaren inte 

arbetar mot en förändring med våldutövaren. Vi anser att det är viktigt att det arbetas med 

både våldsutföraren och den våldsutsatte och inte enbart med den våldsutsatte. Att arbeta med 

våldsutföraren tänker vi kan leda till att upprepning undviks, vilket Handläggare 4 även 

hävdar i intervjun. Att särskilja paret och låta våldsutföraren endast byta handläggare anser vi 

inte bidrar till positiv förändring för varken honom eller henne. 

 

Andra frågeställningen lyder följande, Vilka faktorer i organisationen vidmakthåller 

respektive motverkar eventuella ojämlikheter mellan kön i biståndshandläggning? I 

intervjuerna påpekar handläggarna att eventuella faktorer som motverkar ojämlikheter mellan 

könen är lagar och riktlinjer som säger att alla ska bedömas likvärdigt oavsett kön. Vilket vi 

har uppmärksammat i Regeringsformen (SFS 1974:152) och Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Handläggarna påpekar att det har ett jämlikt förhållningssätt i bedömningen men 

förhållningssättet tycker vi brister när det kommer till handläggarnas datasystem. Kring 
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faktorer som vidmakthåller ojämlikheter mellan könen resonerar handläggarna kring 

utbetalningen av försörjningsstödet och att utbetalningen per automatik går direkt till 

aktledarens konto om de manuellt inte går in och ändrar detta. I de kommuner vi studerade 

var mannen aktledare vilket menas med att försörjningsstödet går automatiskt in på mannens 

konto. Det finns dock möjlighet att dela på pengarna så mannen får hälften och kvinnan 

hälften. Det framkommer att det är möjligt att kvinnan får hela utbetalningen. För att kvinnan 

ska kunna få utbetalningen mer än en gång så krävs det ett godkännande av enhetschefen. Vi 

tycker det är underligt att ett godkännande måste krävas av enhetschefen när en kvinna ska ha 

utbetalningen och inte mannen. Vi tycker därför att systemet hindrar handläggarna från att 

agera utifrån det jämlika förhållningssättet handläggarna uppger att de har. Vi tycker att 

systemet framförallt försvårar jämställdhet då systemet inte bidrar till att ge kvinnor och män 

samma inflytande och makt över sin ekonomi då utbetalningen främst går in till mannens 

konto. I intervjuerna framkommer det att sex av åtta handläggare har som rutin att fråga paret 

vid nybesök om hur de vill ha sin utbetalning. Att alla handläggare inte frågar paret om 

utbetalningen tycker vi är skrämmande då vi anser att samma möjligheter ska ges till både 

kvinnor och män. Att vissa handläggare inte frågar gör att de även undanhåller de olika 

utbetalningsalternativen som faktiskt finns för paret. Vi tycker det är viktigt att alla ska få 

samma möjligheter att dela upp sin ekonomi och den största bristen tycker vi är att det inte 

finns något nedskrivet som säger att handläggare ska fråga om utbetalningen till deras 

klienter. Flera sade även att de inte heller blivit tillsagda att göra detta. Vi upplevde att det 

råder en förvirring bland handläggarna främst kring utbetalningarna och det får oss att tänka 

om denna förvirring i kombination med datasystemet bidrar till att könsmaktsordningen 

upprätthålls. 

 

Vi uppfattade att handläggarna ansåg att systemet inte var helt jämställt men att de samtidigt 

inte hade en lösning på hur det skulle kunna utformas annorlunda för att blir mer jämställt. 

Detta uppfattar vi som att handläggarna "köper" att systemet är uppbyggt ojämlikt mellan 

könen. Vi anser att systemet borde omformas så att det blir jämställt genom till exempel att 

utbetalningen per automatik går in på bådas konto. I den ena kommunen var det också 

aktledarens sociala situation som påverkade vilken enhet ärendet hamnade i. Detta kan 

missgynna kvinnan i dessa ärenden eftersom mannen styr vilken enhet paret hamnar i där 

kvinnan kanske inte passar in. Detta är något vi också anser vara ojämlikt mellan könen då 

systemet återigen inte ger samma möjligheter till kvinnor. Att alla inte får möjlighet att ta 

ställning till hur de vill ha sitt försörjningsstöd utbetalt anser vi beror på att handläggarna inte 
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upplever att det finns riktlinjer om att dem ska informera paret om detta eller att dem blivit 

tillsagda ovanifrån att göra det. Detta kan vara en faktor till att alla handläggare inte frågar 

klienterna om hur de vill ha utbetalningen. De flesta handläggare ansåg däremot det som en 

självklarhet att informera om detta. Funderingar som väckts hos oss är varför inte riktlinjer 

införs kring om hur par ska informeras om de olika utbetalningsalternativen och varför 

systemet inte är uppbyggt så att det är lika enkelt att betala ut försörjningsstödet till mannen 

som till kvinnan. Vi anser att som systemet är uppbyggt i nuläget så underlättar det inte för 

handläggarna att arbeta mot att minska ojämlikheterna mellan könen.  

Vi tycker det hade varit intressant att utöka vår studie och kanske komma på en lösning på ett 

bättre system som bidrar till jämställdhet. Vi anser att det även hade varit intressant att göra 

en studie i kommuner som inte har mannen som aktledare utan där det istället är kvinnan som 

är aktledare.  Detta för att se om handläggarna i dessa kommuner tänker annorlunda kring 

jämställdhet samt ojämlikhet mellan könen när heterosexuella par ansöker om 

försörjningsstöd. Vi anser att detta skulle vara relevant samt intressant att studera och forska 

vidare på. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 Kan du kort beskriva vad du jobbar med? 

 Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 

 

Ämnesområden 

Handläggning 

 Kan du kort beskriva en vanlig ärendegång hos er? Från första kontakt med paret till 

beslut. 

  Hanteras ansökningar av par annorlunda? I så fall hur?  

 Upplever du att det finns riktlinjer eller system om hur man handlägger ansökningar 

av par? 

 

Par 

 Vad för krav ställs det på kvinnor respektive män som lever i ett parförhållande för att 

få försörjningsstöd? Kan du se någon skillnad? Hur? Varför tror du? 

 Anser du att det är viktigt att ge lika mycket talutrymme till kvinnan respektive 

mannen? Anser du att talutrymmet är lika?  

 

 

Ojämlikheter mellan kön 

 Har du upplevt ojämlikheter i handläggningsprocessen gällande pars ansökningar? Ge 

exempel! 

 Tänker du på ojämlikheter mellan könen i det dagliga arbetet? Hur? 

 Anser du att det finns en genusmedvetenhet på din arbetsplats? Om ja, hur? 

 

Faktorer som bevarar/motverkar ojämlikheter 

 Har du uppmärksammat några system som upprätthåller ojämlikheter mellan kön? 

Om ja, vill du beskriva ett sådant system?  
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 Finns det riktlinjer, system eller politiska beslut som bidrar till jämställdhet mellan 

kvinnliga och manliga klienter? 

 Upplever du att ni arbetar efter att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen? I så fall hur? 

 


