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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. 

Socialtjänstenlagens  övergripande mål som anges i portalparagraf (2001:452) 1 kap. säger att 

socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund skall främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt bidraga till aktivt deltagande i 

samhällslivet. Vidare skall socialtjänsten, under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna 

resurser (Socialstyrelsen, 2004). 

Det svenska socialförsäkringssystemet är könsneutralt utformat vilket i teorin innebär att 

ersättningen är oberoende av könstillhörighet, men i praktiken lever män och kvinnor delvis 

olika liv och har olika villkor vilket påverkar ersättningsnivån. Kvinnor har generellt sett lägre 

löner än män, tar ett större familjeansvar och arbetar därför oftare deltid. Dessa faktorer 

påverkar ersättningsnivåer när det gäller sjukpenning och pensioner. Socialtjänsten är del i 

den svenska socialpolitiken vilken har kritiserats för att inte urskilja kvinnor och mäns delvis 

olika livsvillkor och för att främst utgå från ett traditionellt manligt livsmönster.  Bakom en 

könsneutral fasad döljer sig en socialpolitik utformad enligt en manlig norm som i större 

utsträckning svarar mot mäns än kvinnors behov. Sandquist menar att när individens behov 

och möjligheter skyms av könsstereotypa föreställningar får människor inte det stöd de har 

rätt till. Jämställdhet blir ur detta perspektiv en fråga om effektivitet och kvalitet (Sandquist, 

1998).  

Socialstyrelsen menar att frågan om jämställdhet utifrån ett klientperspektiv inte 

uppmärksammats inom socialtjänsten. En förklaring till detta kan vara att socialtjänstlagen 

betonar individens behov vilket bidragit till att könsperspektivet osynliggjorts. "Kön" nämns 

inte i förarbetena till socialtjänstlagen och jämställdhet finns inte med som begrepp i lagarna 

som styr socialtjänstens verksamhet. 2002 var första gången som hela socialtjänstens 

verksamhet granskades ur ett jämställdhetsperspektiv. Socialstyrelsen granskade, analyserade 

och redovisade för de könsskillnader de fann inom socialtjänstens verksamhet  

(Socialstyrelsen, 2004). 
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Slutsatsen av socialstyrelsens utvärdering visar att det är av stor vikt att anlägga ett 

könsperspektiv på socialtjänstens arbete då socialtjänstens värderingar om kön påverkar 

bedömningar av flickors och pojkars, mäns och kvinnors behov, synen på anhöriga och 

utformningen av verksamheten (Socialstyrelsen, 2004). Även Hedin & Månsson menar att det 

är viktigt att bedriva genusforskning kring statliga myndigheters verksamhet. Det finns enligt 

författarna anledning att undersöka hur kvinnor och män bemöts och behandlas av 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller socialtjänsten och vilka strategier som de 

använder för att få del av myndigheternas resurser och få sina behov tillgodosedda. Då dessa 

myndigheter besitter makt och tillhandahåller service till stora grupper av medborgare som 

ofta befinner sig i en utsatt situation är detta ett mycket angeläget forskningsområde (Hedin & 

Månsson, 2000). Ett argument för att granska arbetet med ekonomiskt bistånd är att detta är 

socialtjänstens största arbetsområden. Bergmark (2000) skriver att ekonomiska bekymmer är 

den vanligaste orsaken till att människor kontaktar socialtjänsten. Det ekonomiska biståndet 

är även den kostnadsmässigt största insatsen, vilket innebär att handläggningen av ekonomiskt 

bistånd är den vanligaste arbetsuppgiften för socialarbetare.  

Vå utgångspunkt är att det finns många anledningar till varför det är intressant att granska 

arbetet med ekonomiskt bistånd. Det är ett arbetsområde som sysselsätter en stor del av 

socialarbetare och påverkar många utsatta människors livssituation. Socialtjänsten utgör ett 

skyddsnät i samhället och ska enligt lag främja jämlikhet i levnadsförhållanden. Det blir 

därför intressant att utforska socialtjänstens arbete ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns 

tydliga normer i hela vårt samhälle för hur kvinnor och män bör vara och dessa normer gäller 

troligtvis även inom olika myndigheter. Frågan om kön och genus tycks inte ha givits så stor 

betydelse i socialtjänstens arbete och som nämndes ovan visade det sig att få socialtjänster 

runt om i landet har några speciella riktlinjer vad gäller jämställdhet. Frågan är vilken 

betydelse detta får i arbetet med klienterna. Hur viktig blir frågan om kön/genus i 

socialtjänstens arbete med klienterna? Vi avser inte att försöka ”sätta dit” någon enskild 

socialsekreterare, det vi är intresserade av är socialtjänsten som myndighet och deras arbete.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka betydelsen av kön vid bedömningar och beslut vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd hos socialtjänstens vuxengrupp på den valda orten.  

 

• Vilken betydelse av kön skapas i akterna? 

 

• Går det att se om föreställningar om kön har betydelse i hanteringen av ärenden och i 

så fall på vilket sätt?  

 

• Bidrar socialtjänsten till reproduktion och skapande av stereotypa könsbilder?  Om så, 

hur görs detta? 

 

 

1.3 Begreppsförklaring 
Ekonomiskt bistånd är en individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av 

socialtjänstlagen. Det ekonomiska biståndet skall fungera som ett sista skyddsnät för den som 

har tillfälliga ekonomiska problem. Den sökande måste försöka bidra till sin försörjning innan 

denne har rätt till bistånd och den som är arbetsför är skyldig att söka arbete. Ekonomiskt 

bistånd ska utformas på ett sådant sätt att individen klarar sin försörjning i framtiden 

(www.socialstyrelsen.se).  

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet. Försörjningsstöd inkluderar bl.a. 

skäliga kostnader för till exempel livsmedel, kläder, fritid och hälsa. Rätten till 

försörjningsstöd gäller också skäliga kostnader för till exempel boende, arbetsresor och 

hemförsäkring. Vid sidan av försörjningsstödet kan man få ekonomiskt bistånd till annat som 

ingår i livsföringen. Det kan gälla t.ex. möbler, husgeråd, läkarvård, medicin och tandvård 

(www.regeringen.se).  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och 

inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i 

fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 

till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger 

(www.ne.se).  
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Genus står för psykologiskt, socialt och kulturellt skapade skillnader mellan könen.  

Biologiskt kön står för biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor. 

Begreppen biologiskt kön och genus beskrivs mer ingående under uppsatsens teorikapitel. 

Utgångspunkten i vår uppsats är att kön är någonting som skapas i en social kontext. Det som 

ofta benämns som manligt eller kvinnligt är enligt vårt sätt att se det inte något genetiskt eller 

biologiskt. Vi ser kön som en viktig faktor som påverkar män och kvinnors livsvilkor. 

Begreppen kön och genus används synonymt då vi anser att det är problematiskt att skilja 

dessa åt eftersom även det biologiska könet och dess egenskaper skapas i social kontext och 

påverkar hur vi uppfattar oss själva.  I uppsatsen används begreppet kön för att beskriva 

sociala och kulturella konstruktioner av manligt och kvinnligt.  

1.4 Disposition 
I uppsatsens första kapitel finns inledning, syfte och frågeställningar samt 

begreppsdefinitioner. I kapitel två lyfts tidigare forskning fram som gjorts inom de områden 

vi använder oss av i uppsatsen. I kapitel tre presenteras de teorier som använts. Där beskrivs 

teorier om genus och biologiskt kön, särarts- eller likhetsperspektiv samt Yvonne Hirdmans 

teorier om genusordningen. Kapitel fyra innehåller en diskussion kring den valda metoden, 

etiska aspekter, urval, tillvägagångssätt samt reliabilitet och validitet. I kapitel fem redovisas 

resultatet från aktstudien. Resultatdelen är uppdelad i tre olika teman: familj och nätverk, 

hälsa samt arbete och sysselsättning. Efter varje tema finns en analys där resultatet kopplas till 

tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna utifrån syfte och frågeställningar. I 

kapitel sex förs en avslutande diskussion och kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen. De arbeten som läggs fram här behandlar 

bland annat genusperspektivet på socialt arbete samt forskning som berör ekonomiskt bistånd 

ur ett könsperspektiv.  

2.1 Kön och socialt arbete 
I artikeln Kön och socialt arbete– en introduktion som publicerats i Socialvetenskaplig 

tidskrift diskuterar Sven-Axel Månsson & Ulla-Carin Hedin könsperspektivet på forskningen 

inom socialt arbete. Enligt författarna uppstod det under 1990-talet ett ökat intresse för 

könsperspektivet inom det sociala arbetet, både bland forskare och praktiker. Uppmärksamhet 

riktades mot hur mäns och kvinnors sociala verklighet är konstruerad och vad som bidrar till 

reproducerande av den rådande könsordningen. Ett fokus riktades mot de problem och 

orättvisor som könsordningen förde med sig samt hur det sociala arbetet kunde verka för att 

förända detta. Ett könsperspektiv i det sociala arbetet handlar om vilka frågor som ställs och 

vilka problem man väljer att utforska. Författarna menar att huvuddelen av forskningen inom 

det sociala arbetet tidigare varit könsneutral och i vissa fall ”könsblind” vilket innebär att 

teorier anses vara generella och gälla lika för män och kvinnor. De könsspecifika livsvillkoren 

hade inte uppmärksammats av forskare. Mäns och kvinnors livslopp utvecklas ofta olika 

vilket kan resultera i att den sociala problematiken blir könsspecifik för individen och att 

sociala insatser därför kan få helt olika utfall (Hedin & Månsson, 2000).  

Tina Mattson som författat boken Kön och genus i samhället och i det sociala arbetet menar 

att kvinnor som lyfts fram i det sociala arbetet ofta görs till avvikare från det normala. 

Kvinnor framstår som klieter med dålig självkänsla då socialarbetare ofta fokuserar på 

kvinnors negativa erfarenheter. Mattsson menar att kön riskerar att bli stereotypiserat i det 

sociala arbetet, därför bör socialarbetare agera på ett sätt som framhåller individen och inte 

dennes kön. Det finns anners en risk för att det sociala arbetet fortsätter att bidra till en 

reproducering av stereotypa könsbilder och manlig överordning (Mattsson, 2002).  

 

I boken Sociologisk kvinnoforskning skriver Ingela Kolfjord om feministiskt socialt arbete. 

Kolfjord menar att det sociala arbetet som fokuserar på kvinnor har saknat ett maktperspektiv. 

Mäns överordning och kvinnors underordning måste synliggöras inom det sociala arbetet 

(Kolfjord, 1997). 
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Författaren menar att det inte bara är det kvinnliga perspektivet som måste problematiseras 

utan att socialarbetare även måste lyfta fram den manliga överordningen i sitt arbete. Detta 

kräver en medvetenhet bland de kvinnliga och manliga socialarbetarna om sin egen position i 

samhället och hur denne förhåller sig till detta. Socialt arbete handlar om relationer mellan 

människor. I arbetet möts tjänstemän och medborgare i olika könskonstellationer: kvinnor och 

kvinnor, män och män, kvinnor och män. Könstillhörigheten och dess betydelse har börjat 

problematiserats inom vissa områden på senare tid. Dock saknas det enligt Kolfjord 

undervisning i feministiskt socialt arbete på de flesta sociala utbildningar i Sverige. 

Författaren menar att det är av stor vikt att införa feministiska teorier i utbildning samt 

praktiskt socialt arbetet för att kunna utveckla frigörande strategier för individer och grupper 

inom socialtjänsten (Kolfjord, 1997). 

 

 Även Christine Bender tar upp vikten av feministiska teorier i det sociala arbetet. I rapporten 

Kön och makt i socialt arbete skriver hon att maktrelationen mellan män och kvinnor är något 

som problematiseras i den feministiska forskningen och feminister utgår från att kön är en 

strukturerad kategori precis som ålder, ras och klass. Dessa kategorier spelar en undanskymd 

roll i det sociala arbetet idag och det krävs enligt Bender ett teoretiskt genombrott för att 

förstå hur kunskap om kön, ras och klass ska utvecklas och användas i det sociala arbetet. 

Detta betyder inte att ”gamla” teorier och metoder ska förkastas utan snarare att de ska 

omarbetas så att de nya kunskaperna kan integreras. Den feministiska forskningen är 

användbar inom alla områden i samhället där det finns förtryck av något slag. Bender skriver 

att feministiska forskare anser att det är viktigt att omdefiniera sociala problem för att 

tydliggöra betydelsen av kön. Vidare ger hon exempel där omdefiniering är nödvändig och 

det gäller socialarbetares syn på kvinnors och mäns skilda roller som föräldrar och på vilka 

krav man kan ställa på föräldrarna. Den feministiska forskningen har gjort betydelsefulla 

insatser för att integrera teorier på olika nivåer. Exempel på detta är den strukturella kontra 

den individuella nivån, det personliga kontra det politiska och det privata kontra det 

offentliga. Trots att den feministiska forskningen har kommit långt i utvecklandet av teorier 

och metoder för att utveckla det sociala arbetet har den haft liten inverkan på det traditionella 

sociala arbetet. Detta kan bero på att det sociala arbetets teorier och metoder har utvecklats av 

män i ett manligt samhälle samt att de flesta som arbetar inom socialt arbete ser feministiskt 

arbete som en marginell aktivitet, något som vissa kvinnor sysslar med gentemot vissa 

kvinnor (Bender, 1999). 
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Behovet av män inom socialtjänsten diskuteras ofta och det har enligt Kolfjord vuxit fram en 

behandlingsideologi som innebär att det bör vara en manlig och kvinnlig behandlare 

involverade i arbetet bland socialtjänstens sökande. Könen ses här alltså som komplementära; 

de har olika funktioner att fylla för socialtjänstens klienter. Att se kvinnliga och manliga 

socialsekreterare som komplementära får enligt Kolfjord inverkan på förhållningssätt i 

behandlingen av manliga och kvinnliga klienter. Det är enligt författaren intressant hur detta 

komplementära synsätt på könen har fått fotfäste inom socialt arbete. Synsättet kan härledas 

ur att könen betraktas som särarter som har olika funktioner att fylla i samhället. En stark 

kritik har riktats mot särarts- och komplementsperspektivet och det har även visat sig vara en 

dålig strategi för att minska maktskillnaderna mellan könen. Kritikerna menar istället att kön 

är sociala konstruktioner, att kvinnor och män i grunden är lika men formas och konstruerar 

sig som olika (Kolfjord, 1997).  

2.2 Ekonomiskt bistånd och kön 
I socialtjänstens rapport Jämställd socialtjänst? presenteras resultaten från en enkät om 

socialtjänstens jämställdhetsarbete. Resultatet visar på att jämställdhet utifrån ett 

klientperspektiv har fått lite utrymme inom socialtjänsten.  Endast 15 % av de 193 tillfrågade 

kommunerna angav att de hade beslut och riktlinjer angående jämställdhet.  Knappt en 

fjärdedel hade vidtagit åtgärder de senaste åren för att uppmärksamma jämställdheten mellan 

män och kvinnor. Cirka 60 % av kommunerna aldrig gjort en analys av hur olika beslut 

påverkar män respektive kvinnor. Majoriteten av socialcheferna ansåg att deras arbete 

tillgodosåg alla klienters behov medan några få påpekade att männens behov tillgodosågs i 

större utsträckning är kvinnornas (Socialstyrelsen, 2004).  

I en artikel i rapporten Åt var och en efter behov från programberedningen kommunerna och 

jämställdheten skriver Anna-Marie Sandquist att män och kvinnor möter olika förväntningar 

och krav från socialtjänsten. Klienterna förväntas ha olika egenskaper, intressen och 

funktioner som är kopplat till deras kön. Föreställningar finns hos politiker, tjänstemän och 

bland socialarbetare. Forskning tyder även på att de socialtjänstsökande bidrar till att själva 

upprätthålla dessa könsmönster (Sandquist, 1998). I samma rapport redogör Evy Gunnarsson 

(1998) för sin studie om socialbidrag i artikeln Socialbidrag – en fråga om kön?. Även 

Gunnarssons studie visar att män och kvinnor bemöts olika av socialtjänsten, 

behovsbedömning ger olika resultat för kvinnor och män dessutom tycks bidragets storlek 

bestämmas av klientens kön. 
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När Gunnarssons studie genomfördes fanns det endast ett fåtal tidigare studier som tog upp 

bedömning och handläggning inom socialtjänsten ur ett könsperspektiv. Dessa studier visade 

att det vid bedömning av socialbidragsbehov fanns stora skillnader när det gäller män och 

kvinnor.  Detta även när socialsekreterare skulle ta ställning till samma typ av ärenden. I en 

studie där samtal mellan klienter och socialsekreterare analyserats visade det sig att samtalen 

med manliga klienter i stor utsträckning handlade om förvärvsarbete medan samtalen med 

kvinnliga klienter i större utsträckning kretsade kring klienternas barn. Vidare konstaterar 

studien att könsskillnader vidmakthålls inom socialtjänsten och att det ställdes stora krav på 

männen att bli självförsörjande, medan det gjordes få planer om hur kvinnorna skulle bli 

självförsörjande. Enligt Gunnarsson visar det på att socialtjänsten, liksom andra institutioner 

präglas av samhällets attityder och normer vilket medför att olika krav riktas mot män och 

kvinnor (Gunnarsson, 1998).  

 

I artikeln Föreställningar om kvinnor och män – socialtjänsten berättar som ingår i rapporten 

Åt var och en efter behov skriver Ingela Kolfjord om hur föreställningar kring kvinnligt och 

manligt påverkar det sociala arbetet. Artikeln baseras på Kolfjords studie av utredningar inom 

socialtjänsten. Kolfjord har tittat på hur socialsekreterare uttrycker sig i sina utredningar om 

män och kvinnor samt vilken betydelse språket har för att upprätthålla en traditionell syn på 

kvinnor och män. Språket är enligt Kolfjord viktigt och det innehåller dolda synsätt och 

meningsbetydelser som kan studeras och analyseras. Språkets innehåll, utformning och 

sammanhang kan förmedla en förståelse om bakomliggande värderingar, moral och fördomar. 

Vad som framkommit i det material som Kolfjord undersökt är att den traditionella synen på 

faderskap, där fadern som auktoritet kontrollerar familjemedlemmarna, och moderskap, med 

utgångspunkt från den goda omsorgsgivande modern präglar det sociala behandlingsarbetet. 

Vidare visar materialet att socialarbetare har svårt att bryta mot det traditionella könsmönstret 

med sin mor-barn-centrering. De utredningar som Kolfjord studerat genomsyrades av de 

hierarkier omfattande kön som finns i vårt samhälle (Kolfjord, 1998).  

 

I ett paper till mansforskningsseminarium i Göteborg presenterar Christian Kullberg sin 

vinjettstudie om den behandling som ensamstående fäder i förhållande till ensamstående 

mödrar får inom välfärdstatens institutioner. Kullbergs studie visar liksom annan forskning att 

socialarbetare gör sina bedömningar utifrån sina stereotypa bilder av manligt och kvinnligt 

(Kullberg, 2003).    
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Det framkommer även att det förekommer skillnader i vilka insatser socialarbetare föreslår. 

Skillnaderna handlade både om antalet och vilka stödinsatser samt variationen på de insatser 

det ena eller andra könet ansågs mest behjälpt av. En förklaring till detta är enligt Kullberg att 

kvinnor besitter en lägre position i samhället när det handlar om makt, juridiskt inflytande och 

ekonomi. Detta gör det kvinnliga hjälpbehovet mer legitimt än det manliga. I 

hjälpsammanhang förväntas kvinnor följa den auktoritet som socialarbetaren besitter medan 

män har större förväntningar att bemästra sin sociala situation på egen hand (Kullberg, 2003). 

Skillnaderna i bedömningarna av den ensamstående fadern och den ensamstående modern 

skulle enligt Kullberg kunna spegla socialarbetares förväntningar om att män kommer att ha 

större framgång än kvinnor i sina försök att klara av sin ekonomi genom förvärvsarbete. 

Skillnaderna i bedömningar av problem och föreslagna hjälpinsatserna kan visa på att 

socialarbetarna uppfattar att klienternas problem är relaterade till olika livsområden. De 

sociala relationerna betonas mer för den ensamstående moderna medan förvärvsarbete 

prioriteras högre i fallet med fadern (Kullberg, 2003).  

2.3 Kvinnliga och manliga biståndstagare  
I socialstyrelsens rapport Jämställd socialtjänst? framkommer det att det finns könsskillnader 

vad gäller biståndstagande män och kvinnor. Kvinnor med ekonomiskt bistånd upplever 

oftare ohälsa än män, de har oftare sjukpenning och kvinnors förvärvsarbete uppmärksammas 

inte i lika stor grad som männens. Kvinnor som upprätthåller ekonomiskt bistånd har oftare en 

mer problematisk ekonomisk situation än män i samma situation. Det är oftare män än 

kvinnor som får arbetslösersättning medan kvinnorna oftare får sjukpenning, förtidspension, 

föräldraförsäkring och bostadsbidrag. Det kan finnas olika orsaker till varför män och kvinnor 

söker ekonomiskt bistånd.  Det var vanligare att kvinnor söker ekonomiskt bistånd då de haft 

svårt att klara löpande utgifter och varit tvungna att låna pengar till mat. Att söka bidrag till 

fasta utgifter såsom hyra är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor (Socialstyrelsen, 

2004).  

I boken Kvinnor och män som aktörer och klienter presenterar Christian Kullberg resultatet 

från sin studie om kvinnliga socialsekreterares samtal med manliga och kvinnliga klienter. 

Resultatet visar att biståndsansökningar från kvinnor och män behandlas på olika sätt, männen 

tillskrevs ett betydligt större ansvar för sina ekonomiska problem och sin arbetslöshet. I 

kvinnornas fall angavs istället andra omständigheter än just klienternas egna handlingar större 

betydelse och förvärvsarbetssituationen fick inte alls lika stor uppmärksamhet (Kullberg, 

1997). 
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Ämnet förvärvsarbete, såväl kvantitativt som kvalitativt såg mycket olika ut i de båda 

grupperna. Resultaten pekar på de skilda bemötanden som kvinnor och män får av 

socialtjänsten. Man kan därmed påstå att studien visar hur de aktuella samtalen reproducerar 

traditionella genusroller. Männen tycks främst vara män genom sitt eget ansvar för 

förvärvsarbete och sin sociala situation i övrigt. Kvinnorna framstår som offer för sin situation 

och förvärvsarbete kommer inte att på samma sätt känneteckna dem. Resultaten visar därmed 

hur våra vardagliga föreställningar om vad som är manliga och kvinnliga egenskaper 

reproduceras i samspelet mellan klienterna och socialtjänsten (Kullberg, 1997).  

I antologin Socialbidrag i forskning och praktik har Lars-Christer Hydén skrivit ett kapitel 

med titeln Att samtala om socialbidrag. Här ges exempel på olika faktorer som inverkar på 

hur socialbidragssamtalen utformas, en av dessa faktorer är kön. De flesta socialsekreterare är 

kvinnor vilket delvis försvårar studier om hur kön påverkar samtalen då möjligheten att 

studera manliga socialsekreterare är mer begränsad. Det finns dock könsmässiga skillnader 

som är viktiga att uppmärksamma. När kvinnliga socialsekreterare samtalar med manliga 

bidragssökande fokuseras samtalet ofta på förvärvsarbete. Orsaker till männens 

bidragssituation granskar i stor utsträckning genom aktivt frågande. Förvärvsarbete får en 

mindre framträdande roll i samtal med kvinnliga sökande, socialsekreterare frågar mindre och 

kommer istället med påståenden. En annan viktig skillnad mellan könen hade med barn att 

göra. Då de manliga klienterna har barn berördes dessa främst som en utgiftskälla. I kontakten 

med kvinnliga klienter var det viktigt för socialarbetaren att påvisa klientens barn hade det bra 

socialt, vilket kan ses som ett sätt att skydda dennes föräldraskap (Hydén, 2000).  
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3 Teorier 
Vi avser att granska betydelsen av kön vid bedömningar om ekonomiskt bistånd. För att 

kunna göra detta har vi valt att utgå från teorier som vi sedan analyserar vårt resultat utifrån. 

Nedan presenteras de valda teorierna. Kapitlet inleds med att beskriva olika sätt att betrakta 

kön. Kapitlet avslutas med presentation av Yvonne Hirdmans teorier om genusordningen. 

3.1 Genus eller biologiskt kön  
Anthony Giddens skriver i boken Sociologi att ordet kön står för biologiska och anatomiska 

skillnader mellan män och kvinnor medan genus står för psykologiska, sociala och kulturella 

skillnader. Markeringen som görs mellan kön och genus är viktig, eftersom många 

könsskillnader inte är biologiska till sitt ursprung. Genus är socialt konstruerade uppfattningar 

om manligt och kvinnligt och behöver inte vara en direkt följd av en individs biologiska kön 

(Giddens, 2007). RW Connell skriver i sin bok Om genus att genus vanligtvis syftar på den 

kulturella skillnad mellan kvinnor och män som har sin grund i den biologiska uppdelningen i 

hanar och honor. Genus handlar framförallt om sociala relationer och måste enligt Connell 

betraktas som en social struktur. Genus är inte ett uttryck för biologi eller en fast dikotomi i 

människors liv, det är ett mönster i den sociala ordning och de dagliga aktiviteter eller 

praktiker som styrs av denna ordning. Connell menar att det inte är något oföränderligt 

tillstånd att vara man eller kvinna, utan ett ständigt pågående arbete. Kvinnlighet och 

manlighet bör enligt Connell ses som något av naturen givet, men det ska samtidigt inte ses 

som någonting som påtvingats oss utifrån genom sociala normer eller myndighetstvång. 

Människor konstruerar sig själva som manliga och kvinnliga. Genom vårat dagliga sätt att 

uppträda intar vi en plats i genusordningen, eller förhåller oss till den plats vi tilldelats där 

(Connell, 2003).  

Enligt Mattsson började genus användas som begrepp under 1970-talet inom 

kvinnoforskningen i syfte att tydliggöra skillnaden mellan det biologiskt kroppsliga könet och  

socialt konstruerat genus. Begreppen är två olika beskrivningar av kroppen och möjliggör två 

tolkningssätt av den.  Kön beskriver den faktiska fysiska kroppen och genus beskriver vårt 

formande och tolkningen av den. Traditionellt gör vi enligt Mattson kroppen till biologiskt 

man och biologisk kvinna samtidigt som vi tillskriver dessa biologiska kön genusaspekterna 

manligt och kvinnligt som är kopplade till sociala och kulturella sammanhang Vilket 

förhållande kön och genus har till varandra och i vilken utsträckning de står med eller mot 

varandra har enligt Mattsson varit svårt att reda ut (Mattsson, 2002). 
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Att skilja mellan biologiskt kön och socialt konstruerat genus skapar diskussioner om vilken 

roll biologin spelar för könet och vilken möjlighet sociala konstruktioner har att forma genus 

(Mattsson, 2002). Enligt Giddens finns det forskare som menar att mäns och kvinnors biologi 

(hormoner, hjärnans storlek och gener) står för de medfödda skillnader som finns när det 

gäller mäns och kvinnors beteende. De teorier som säger att människor formar sig enbart 

genom en  biologisk förutbestämdhet bortser från den viktiga roll som socialt sampel har när 

det gäller att forma människors beteende (Giddens, 2007). 

3.2 Särarts eller likhetsperspektiv 
Nina Björk beskriver i boken Under det rosa täcket två inriktningar inom feminismen som 

förhåller sig olika till de ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Hon 

benämner dessa inriktningar likhetsfeminism och livmodersfeminism. Livmodersfeminism är 

ett särartsperspektiv som innebär att man ser på könens olikheter i beteenden och egenskaper 

som bestämda av naturen och att detta är någonting positivt som man bör anpassa sig efter. 

Tanken är att könen kompletterar varandra genom sina naturen givna skillnader och att detta 

leder till bådas bästa. Livmodersfeminismen placerar könen och könens roller i en natur och 

omöjliggör kulturens påverkan på dessa. Björk menar att detta synsätt cementerar polariteten 

män/manligt kvinnor/kvinnligt. Individen blir sitt kön framför sin mänsklighet och begränsas i 

detta. Björk kritiserar denna inriktning och hon anser att livmodersfeministerna har ett dubbelt 

budskap då de dels menar att kvinnlighet är någonting som skapas av naturligt och samtidigt 

uppmanar kvinnor att sminka sig och omforma denna naturliga kvinnlighet. Björk menar 

istället att kvinnligt och manligt är sociala konstruktioner som påverkas av förväntningar som 

finns på kvinnor och män som könsvarelser, en uppfattning typiskt för likhetsfeminismen 

(Björk, 1996). Likhetsfeminism betonar att män och kvinnor som individer är olika men på ett 

generellt och mänskligt plan, som samhällsmedborgare, lika (www.ne.se).  

3.3 Yvonne Hirdman 
Yvonne Hirdmans teorier om genus och genussystemet har fått  en stor genomslagskraft i hela 

Norden. Hon visar hur maktaspekten är inbyggd i genussystemet och att maktmekanismer 

upprätthåller och reproducerar en könsordning där kvinnorna hela tiden hamnar i 

underordnade positioner (Månsson 2000). I boken Genus: om det föränderligas stabila former 

presenterar Yvonne Hirdman sina formler som förenklar utskiljandet av stereotypa 

konstruktioner av kvinnligt och manligt genus. Det har under alla tider förekommit 

spekulationer om vad kvinnan egentligen är, Hirdman delar upp dessa i tre kategorier som hon 

benämner A – icke A. A – a,  samt A – B (Hirdman, 2003). 
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A - icke A formeln innebär uppdelningen A som är normen för en man, och icke A som är 

motsatsen, icke man – icke människa eller icke närvarande, dvs. kvinnan. Exempel på detta är 

det klassiska utropet från en man som tittat in i ett fikarum fyllt med kvinnor och utropar: men 

det är ju ingen här!. 

 

 A – a är en enkönsmodell och innebär en uppdelning av A (mannen) och a (den lilla 

mannen), som är en ofullkomlig man, ett måndagsexemplar. a formas i en jämförelse med A 

och kvinnan ses som en variation på en skala, en (sämre) sort inom könet/man. Gud skapade 

kvinnan av mannens revben vilket resulterade i en mindre, ofullständig sämre upplaga av 

mannen (a).  

 

A – B Formen bygger på motsatser där manligt och kvinnligt står för helt skilda begrepp, A 

(mannen) är liv ljus kraft ande, B (kvinnan) är död mörker svaghet materia. Kvinnan är nu en 

egen art, ett eget kön, men hon är ändå inte likvärdig med mannen. Poängen med formel A – 

B är betoningen av det totala åtskiljandet, det handlar inte om en sort i olika variationer utan 

om två helt olika arter. Kvinnan är ofärdig och dessutom annorlunda, hon har de egenskaper 

män inte hade och inte heller ville ha.  

 

Bakom alla bilder av kvinnan finns huvudpersonen A (mannen). För honom tycks en 

grundegenskap vara primär: att vara man är att inte vara kvinna. Han är inte mjuk, blöt, köttig, 

känslosam, svag, oförmögen till högre tänkande osv. tvärtom han är alltså hård, torr, ande, 

förstånd, kontroll, styrka aktivitet, förmögen till högre tänkande osv. A:s positiva egenskaper 

understryks ytterligare av att där det kvinnliga byggs upp utifrån av kropp – kött – materien - 

blodet - natur, byggs det maskulina av ett virke som anses finare: av ande – själ – tankar - 

kultur. Det som utmärker A är således styrka och förstånd som skapas i den manliga kroppens 

inre, potens i både fysiskt och psykisk mening som endast A kan ha. (Ibid.).  
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3.3.1 Genussystemet 

I skapandet av genus formas kvinnlig underlägsenhet och manlig överlägsenhet. Utmärkande 

för kvinnligt genus är dess underordnade karaktär till manligt genus, oavsett tid rum eller 

klass. Kvinnligt genus ”femininum” kan förstås som manligt genus ”maskulinums” motsats, 

det som är annorlunda. Hirdmans genusordning är ett socialt konstruerat system där två 

logiker ständigt rekonstrueras med hjälp av ett abstrakt genuskontrakt mellan könen. 

Genusordningen ses som en social strukturell ordning av könen. Det är ett slags 

böjningsmönster som tvingar det två sorters människor som finns på jorden in i varsitt genus. 

Genussystemet är ett begrepp för det system och den process som grundar den sociala 

organisationen som ordnar könen i han och hon, en ordning som är underliggande alla andra 

sociala ordningar. De två logiker som kännetecknar genussystemet är den manliga normens 

primat (mannen är norm i en hierarki) samt åtskiljandets logik. Att mannen är norm innebär 

att kvinnor antingen osynliggörs (A – icke A) eller anses underlägsna t.ex. som en sämre sorts 

man (A – a) åtskiljandets logik eller isärhållande innebär att manligt och kvinnligt och därmed 

män och kvinnor anses kompletterande och i grunden olika (A – B). Hon och han bör inte 

blandas, hon och han bör ha särskilda områden. Detta gör att faktorer i samhället 

kategoriseras som antingen kvinnligt eller manlig; exempelvis arbetsuppgifter, beteenden, 

intressen (Hirdman, 2003). Att dela in människor i två sorter skapar enligt Hirdman grunden 

för orsakskedjor: genom att vara A bör man var på plats A, göra A-saker, äga A-egenskaper 

osv. Platser, sysslor och egenskaper fylls därigenom med genus så att platserna sysslorna och 

egenskaperna i sin tur reflekterar genus tillbaka till kroppen: den som är på plats A gör sin 

sak, A måste vara en A-sort med A egenskaper (Hirdman, 1990).  

3.3.2 Genuskontraktet 

Den sociala ordning som genussystemet utgör upprätthålls av olika slags kontrakt, så kallade 

genuskontrakt. Genuskontrakten kan ses som en kulturell nedärvd styrd överenskommelse av 

könens gemensamma sammandragande med åtskilda förpliktelser, skyldigheter och 

rättigheter. Det är ett strukturellt tvång som båda könen tyngs under, som ett gemensamt ok 

de inte kan ruska av sig. Samtidigt är kontraktet även en förståelse av upplevda fördelar av 

den styrda överenskommelsen (Hirdman, 2003).  

”Kontrakten” kan enligt Hirdman urskiljas på olika nivåer. Det abstrakta filosofiska 

genuskontrakt som innebär olika samhällens mytiska religiösa, vetenskapliga föreställningar 

om man och kvinna (Ibid.). 
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 På en social institutionell nivå, i arbete, politiken och kulturen kan begreppet användas för att 

dra fram ”självklarheterna” i de genusformerade föreställningarna och situationerna. Den 

tredje nivån är en individnivå där parets kontrakt verkar. Han har ansvaret, beskyddet, 

försörjningen på sin sida. Hon har födandet, uppförandet, beroendet på sin. Genuskontraktet 

skapar det stora BÖR:et mellan man och kvinna. Här är det relationen som sätts i centrum. 

Han tar hand om henne – Hon den mindre, svagare. På så sätt markerar kontraktet tydligt 

könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar (Hirdman, 2003). 

Både män och kvinnor måste i sina dagliga liv utgå från de föreställningar som finns och 

forma sina ”strategier” i enighet med de olika genusrationaliteterna. På så sätt bidrar 

människors individuella handlande till ett alltmer cementerat genussystem med stark 

segregering och hierarki. De olika genusrationaliteter som finns konkretiserade i 

genuskontraktet blir självklara att upprätthålla och lyda för den enskilde individen som 

försöker göra det bästa av situationen. Detta innebär att både män och kvinnor bidrar till 

ordningens upprätthållning. Att kräva revolt mot genusordningen, framförallt mot den 

feminina, eller att bryta kontraktet är oftast helt otänkbart (Hirdman, 1990). 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
Pål Repstad skriver i boken Närhet och distans att kvalitativ samhällsforskning försöker att 

komma fram till den ofta tysta och underförstådda ”teorin om världen” som aktörer har samt 

att utmana eller ifrågasätta människors vanemässiga tänkande. Kvalitativa undersökningar ger 

enligt Repstad även en grund för förändring inifrån och nerifrån. Tanken är att när människor 

får en fördjupad förståelse av sina egna och andras handlingar och handlingsmöjligheter, 

kommer den ökade insikten och medvetenheten bidra till möjligheten att handla annorlunda 

jämfört med tidigare (Repstad, 1999). Idar Mange Holme och Bernt Krohn Solvang skriver i 

sin bok Forskningsmetodik  att kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på 

totalsituationer och ger en helhetsbild vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala processer 

och sammanhang (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Valet av metod är en fråga om vilken metod som passar bäst utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (Holme & Krohn Solvang, 1997). Efter att ha tagit ovanstående i beaktande 

har den kvalitativa metoden valts. Detta med förhoppningen att ur empirisk fakta kunna 

generera en större förståelse om betydelsen av kön vid beslut om ekonomiskt bistånd. 

Undersökningen syftar inte till att mäta några absoluta begrepp eller att generalisera utan 

snarare att genom ord analysera och gå in på djupet. Förhoppningen är att resultatet kan leda 

till en ökad medvetenhet och fördjupad förståelse av socialtjänstens eget arbete. Uppsatsen är 

även ett försök att utmana och ifrågasätta det vanemässiga tänkandet kring kön. 

4.2 Källanalys som metod  
Vi har valt att granska akter från vuxengruppen på socialförvaltningen på den valda orten. 

Metodvalet blir därmed en källanalys vilket innebär genomläsning av ett skriftligt material 

som sedan användes i analysen i den utsträckning det anses belysa studiens frågeställningar 

(Repstad, 1999). I litteraturen förekommer olika benämningar på metoden men i uppsatsen 

har vi valt att använda oss av begreppen källanalys. Vinneljung m.fl. menar att användandet 

av akter i forskningssyfte är vanligt förekommande i socialt arbete och att metoden ger goda 

möjligheter att besvara olika typer av frågeställningar (Vinnerljung, 2001).  Den viktigaste 

delen i datainsamlingen vid källanalys är enligt Sigmund Grønmo som författat boken 

Samhällsvetenskapliga metoder att göra källkritiska och kontextuella bedömningar av de 

enskilda texterna. De källkritiska bedömningarna handlar om att ta ställning till källornas 

tillgänglighet, relevans och trovärdighet  (Grønmo, 2006). 
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 Det är även viktigt att betrakta texten i relation till kontexten för att kunna förstå och tolka 

innehållet (Grønmo, 2006). Man bör även vara medveten om källmaterialets olika kvalitet och 

karaktär. (Holme & Krohn Solvang, 1997). Vid granskandet av skrivet material måste man ha 

i åtanke vem som skrivit materialet och för vem. Att noggrant tänka igenom textens 

intentioner och dess funktion när den skapades är ett centralt led i värderingen av källmaterial. 

När man granskar akter måste man veta något om vilka tankesätt och utgångspunkter 

socialsekreterare har när de skriver journaler (Repstad, 1999).  

Vid tolkning av källan måste forskaren sätta sig in i den situation där källan kom till för att 

sedan göra tolkningar utifrån denna. Innan tolkningen är det viktigt att klarlägga vilken typ av 

källa det är vi arbetar med. Är källan äkta eller en förfalskning? Är det en normativ eller 

kognitiv källa? Är den orienterad mot det som varit eller mot det kommande? Är den 

konfidentiell eller offentlig, personlig eller institutionell? Rör det sig om en primär eller 

sekundärkälla? Målet med tolkningen är att kunna ge en sammanfattande bild av 

informationsbärande strukturer och helheter (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Som källa kan utredningar sägas vara av både normativ och deskriptiv karaktär då de 

innehåller både värderande och beskrivande inslag. Akterna kan sägas vara orienterade mot 

det som varit då det innehåller beskrivningar av den aktuella situationen samt beskrivningar 

av tidigare situationer som lett fram till den sökandes behov av ekonomiskt bistånd. Akterna 

kan även sägas vara riktade mot det kommande då de beskriver förhoppningar och planering 

inför framtiden. Akterna är både konfidentiella och institutionella då de skapats i 

socialtjänstens arbete. Enligt Holme & Krohn Solvang måste man ta ställning till 

upphovsmannens inflytande av källans uppkomst även om denna kommit till i en offentlig 

kontext (Ibid.). Vid granskaning av akter använder man sig av sekundärdata och det material 

som finns i akterna bestäms av det som socialsekreteraren ansåg var värt att dokumentera. 

Vinnerljung menar att man som forskare dock får utgå från att innehållet i akterna är riktigt 

och relevant då det ligger till underlag för socialtjänstens beslut (Vinnerljung, 2001). Det 

krävs en större ansträngning för att få tag i denna typ av källor, speciellt om dokumenten är 

sekretessbelagda (Holme & Krohn Solvang, 1997). För vår studie krävdes ett tillstånd från 

socialnämnden på den aktuella orten innan vi gavs tillträde till akterna. 



 21 

4.3 Metoddiskussion 
Valet av uppsatsens metod var inte helt oproblematiskt. Från början var tanken att använda 

semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare. Idén om att istället göra en aktstudie 

väcktes i inledningsfasen av skrivandet. Orsaken till att aktstudier valdes var att vi ansåg att 

metoden svarade bäst till vårt syfte. Då undersökningen syftade till att undersöka könets 

betydelse vid beslut om ekonomiskt bistånd ansåg vi att det var mer fördelaktigt att granska 

det redan utförda arbetet. Det fanns främst två orsaker till att intervjuer som metod valdes 

bort, den ena var att vi upplevde det som svårt att finna frågor som kunde svara till våra 

frågeställningar. Den andra orsaken var att svaren på våra frågor kunde vinklas av 

respondenten då de visste syftet med vår studie. Istället för att fokusera på vad 

socialsekreterarna säger att de gör valde vi att fokusera på vad som faktiskt gjorts.    

En fördel vid källanalys enligt Grønmo är att man vanligtvis undgår kontrolleffekt vilket 

innebär att människor kan påverkas om de vet att de blir studerade och genom detta bete sig 

eller säga saker som de normalt inte skulle göra. Akternas innehåll påverkades inte när 

datainsamlingen genomfördes, texterna ändrades inte heller av att de analyserades. Materialet 

i en källanalys kan påverkas då forskaren ber om att texterna skall utformas. Vet författaren 

att innehållet skall granskas av forskaren kan utformningen av texterna även påverkas av detta 

(Grønmo, 2006). Akterna i vår studie har inte utformats med syfte att bli material i vår studie 

vilket minimerar vår egen påverkan på akternas innehåll och utformning Ett annat problem 

vid källanalys är enligt Grønmo att forskarens perspektiv kan påverka och begränsa urvalet 

och tolkningen av texterna (Grønmo, 2006).  För att undvika detta har vi gemensamt 

diskuterat texternas innehåll samt hur innehållet kan tolkas.  

Vinnerljung menar att aktmaterial har begränsningar då informationen som finns i akterna ger 

en bild av verkligheten som skapas utifrån socialtjänstens perspektiv och utifrån de 

kontextuella förutsättningar som finns där.  Vad som tas med i akterna är beroende av många 

faktorer som står utanför forskarens kontroll vilket kan leda till att den information forskaren 

söker inte finns i akterna (Vinnerljung, 2001). Det finns även tydliga riktlinjer för hur man 

bör skriva en utredning vilket kan göra texterna enformiga och byråkratiska. När man 

granskar akter förlorar man dessutom röstlägen, kroppsspråk och pauser i samtalet som annars 

skulle kunna analyserats (Repstad, 1999).  
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Då vi bestämde oss för att göra en källanalys visste inte om akterna skulle innehålla den 

information som vi var ute efter. Vi var även medvetna om akternas begränsning som källa 

vilket nämndes ovan. Trots detta ansåg vi att källanalys som metod var mest intressant utifrån 

uppsatsens syfte.  

4.3.1 Förförståelse 

Arbetet med studien påverkades naturligtvis både av vår förförståelse och även av våra insikt 

som vi fått exempelvis genom egna erfarenheter och utbildning. Som forskare har man alltid 

med sig en förförståelse om olika fenomen som grundar sig i den utbildning man har (Holme 

& Krohn Solvang, 1997). Genom socionomutbildningen har vi fått olika aspekter på det 

sociala arbetet och hur det bör genomföras. Samtidigt har vi med oss personliga värderingar 

som kan påverka studien. Under arbetets gång har vi försökt att lyfta fram dessa frågor och 

diskutera dem. Detta för att bli medvetna om skillnader och likheter i våra åsikter och 

erfarenheter. Personliga engagemang i genus och jämställdhetsfrågor påverkar studiens 

perspektiv men genom diskussioner och medvetenhet har vi försökt att utgå från olika 

perspektiv vid granskandet av akterna.  

4.3.2 Urval 

Urvalet av utredningarna har gjorts systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier 

som är teoretiskt och strategiskt definierade, då vi låtit socialtjänsten slumpmässigt välja ut 

akter utifrån de kriterier vi ställt upp (Holme & Krohn Solvang, 1997). Studien har utförts 

efter en förfrågan från socialtjänsten i den valda kommunen. Förfrågan kom ifrån 

socialtjänstens vuxengrupp vilket innebar att åldersintervallet begränsades från 25 år och 

uppåt. Utredningarna i akterna är utförda under perioden 2003-2008. Akterna i studien 

kommer enbart från denna ort och analysen grundas på dessa akter. Detta innebär att resultatet 

enbart gäller denna ort. Då det fanns många akter som passade våra kriterier valde vi att låta 

socialtjänsten välja ut akter de ansåg var representativa för hur utredningarna ser ut på den 

aktuella socialförvaltningen.  
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4.3.3 Etiska aspekter 

Det finns enligt vetenskapsrådet fyra etiska grundkrav på samhällsvetenskaplig forskning: 

- Informationskravet, vilket innebär de som berörs av forskningen skall informeras om den 

aktuella forskningens uppgifter och syfte samt att deltagandet i forskningen är frivilligt.  

- Samtyckeskravet, innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan, hur länge och på vilket sätt de skall delta i forskningen. 

- Konfidentialitetskravet, uppgifter om personer i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del 

av dem. Forskare som använder etiskt känsliga uppgifter bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt.  

- Nyttjandekravet, de uppgifter som insamlas om enskilda personer får enbart användas för 

forskningens ändamål. 

Vid källanalys av dokument från myndigheters register medverkar inte 

undersökningsdeltagarna aktivt. Då gäller vissa undantag, om och hur information då skall 

lämnas får bedömas från fall till fall. Vid dessa studier behöver samtycke ej efterfrågas dock 

krävs ett tillstånd från den berörda myndigheten. (Vetenskapsrådet, 2002) Enligt 

konfidentialitetskravet har aktmaterialet avidentifierats, vi har dessutom valt att inte 

presentera vilken ort och socialtjänst det rör sig om. Där det förekommer citat i resultatdelen 

skall dessa inte gå att härleda till någon enskild individ. Utifrån detta och med tanke på att 

inhämtande av samtycke kan motverka individskyddskravet och leda till obehag har vi valt att 

inte informera om studien eller gett de berörda möjlighet att själva få samtycka till 

medverkan. Individskyddskravet och samhällets krav på forskning måste alltid vägas mot 

varandra. Enligt humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet vore det dock närmast 

oetiskt att inte bedriva forskning som kan komma att främja människors livsvillkor, undanröja 

fördomar eller höja människors medvetenhet (Vetenskapsrådet, 2002). Värdet av att få 

granska akterna samt den minimala risken för identifiering av de berörda individerna bidrog 

till valet att genomföra studien. Dessutom finns förhoppningar att resultatet kan komma att 

gagna människor.  
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4.3.4 Validitet och reliabilitet  

Steiner Kvale skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att validitet handlar om 

giltighet dvs. om man undersöker det man avsåg att undersöka. Det är också en fråga om den 

metod som valts är en relevant väg för möjligheten att svara på frågeställningarna. Att planera 

studiens metoder, göra etiska överväganden och korrekt rapportering av resultaten bidrar till 

att höja den kvalitativa studiens validitet. En annan faktor som kan höja validiteten är 

samstämmighet mellan syfte och metodval (Kvale, 1997). För att uppnå validitet krävs 

kontroll, ifrågasättande och teoretisering av den kunskap som producerats. Då fokus ligger på 

socialsekreterarnas arbete och vad de dokumenterat bedömdes valet källanalys logiskt utifrån 

syftet. Under hela uppsatsarbetet har syftet varit vägledande och validiteten kan därmed anses 

vara hög eftersom vi har genomfört det vi avsåg att göra. 

Med reliabilitet menas enligt Knut Halvorsen i boken Samhällsvetenskaplig metod hur 

pålitliga den utförda undersökningen är, en hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar 

skall ge ungefär identiska resultat. Vissa undersökningar är svårare än andra att mäta i siffror 

och detta minskar generellt sett reliabilitet. När reliabiliteten testas kan två oberoende forskare 

utföra samma studie vid samma tidpunkt (Halvorsen, 1992). Då var data består av redan 

utförda utredningar och beslut som redan är fattade och dokumenterade kommer inte dessa att 

ändras med tiden. Detta innebär att efterföljande studier kommer att finna samma resultat. 

Skulle en oberoende forskare utföra samma studier och granska samma akter skulle resultatet 

bli det samma, dock skulle den oberoende forskaren möjligen upptäcka och tolka resultatet 

annorlunda än vad vi gjort, eftersom alla människor har olika förförståelse om olika fenomen 

beroende av till exempel personliga erfarenheter och utbildning. Vår studie är inte utförd och 

presenterad i siffror vilket innebär att reliabiliteten kan bli lägre. Det finns alltid en risk att 

forskaren gör fel vid informationssamlingen. Genom att skriva uppsatsen gemensamt har 

diskussioner förts om hur vi uppfattat de insamlade materialet och samtliga akter har 

genomläst av oss båda vilket kan anses öka reliabiliteten. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
För att hitta litteratur till den tidigare forskningen utfördes litteratursökning. Sökningarna har 

främst genomförts i Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA samt i Libris Websök. 

Sökorden som använts var bland annat: ”Genus*”, ”Socialtjänst”, ”ekonomiskt bistånd”, 

”Genus försörjningsstöd”, ”Könsperspektiv*”, ”Genusperspektiv*” samt olika kombinationer 

av dessa sökord.  
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Att enbart söka på till exempel genus eller socialtjänst gav ohanterligt många träffar. Då 

sökorden kombinerades gav det aldrig mer än 70 träffar. Efter genomgång av sökresultaten 

valdes sedan litteratur ut enligt uppsatsens frågeställningar och syfte. Målsättningen var att 

hitta så aktuell litteratur som möjligt, vilket försvårades av det begränsade antalet sökträffar. 

Ett annat kriterie var att forskningen skulle belysa förhållanden på den svenska socialtjänsten. 

Sedan valdes mängden litteratur ut i förhållande till vad som ansågs lämpligt med tanke på 

uppsatsens omfattning. Vi anser oss ha inneslutit relevant litteratur och vi har även granskat 

källornas tillförlitlighet i så stor utsträckning som möjligt. Stor del av den använda litteraturen 

är utgiven av myndigheter eller andra offentliga organ vilket borde tillskriva dem en hög 

tillförlitlighet. I så stor utsträckning som möjligt har primärkällor används, i några fall har 

dock sekundärkällor använts då det inte har varit möjligt att söka upp alla primärkällor.  

Efter en önskan om att få genusperspektivet granskat på sitt arbete med ekonomiskt bistånd 

tog vi kontakt med vuxengruppen på den valda orten. Från början var tanken som tidigare 

nämnts, att genomföra intervjuer med socialsekreterare så vi kom överens om tidpunkt för när 

detta skulle ske. Efter att ha gått igenom tidigare forskning bestämde vi oss för att göra en 

källanalys. Vi presenterade det nya förslaget för vår kontaktperson på vuxengruppen och kom 

överens om att detta var en bättre idé. För att få tillgång till akterna krävdes ett tillstånd, vilket 

vi erhöll från socialnämnden. Vi bad vår kontaktperson på vuxengruppen att välja ut 12 akter 

efter de kriterier vi ställt upp. Kriterierna var att utredningarna i akterna skulle ha utförts de 

senaste fem åren och av olika socialsekreterare. Vi ville att hälften av de sökande i akterna 

skulle vara kvinnor och hälften män. Ett annat kriterium var att personerna som sökte skulle 

vara ensamstående samt att det vore bra om några av dem hade barn. Efter att akterna valts ut 

började genomläsningen av dessa. Arbetet med akterna genomfördes på det aktuella 

socialkontoret. Vi läste gemensamt igenom alla akter för att kunna diskutera innehållet och 

eventuella oklarheter. Efter första genomläsningen fann vi återkommande teman och valde att 

dela upp resultatdelen efter dessa. Därefter antecknades de delar av akterna som var intressant 

för vårt resultat ner. Resultatet sammanställdes och citat valdes ut. Den sammanställda 

resultatdelen analyserades och kopplades till de valda teorierna och den tidigare forskningen 

utifrån syftet och frågeställningarna.  

 



 26 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten från källanalysen. Resultatdelen är uppdelad i tre teman 

som återkom i akterna. Resultatet ger en sammanfattande bild av akterna utifrån de valda 

temana. För att förtydliga och exemplifiera har vi valt ut vissa citat som redovisas ordagrant 

förutom då det förekommer namn, platser etc. Vi har valt att inte skriva ut några figurerade 

namn i citaten då detta inte ansågs nödvändigt eftersom vi inte granskar de enskilda fallen 

utan män och kvinnor som grupp. Personerna i resultatdelen benämns genomgående som 

”sökande” eller hon/han. Efter varje resultatdel kopplas resultatet till de valda teorierna samt 

den tidigare forskningen  

De teman vi valde att fokusera på i akterna var: 

• Beskrivningar av familj och nätverk 

• Beskrivningar av hälsa 

• Beskrivningar av arbete och sysselsättning 

 

5.1 Beskrivningar av Familj/nätverk 
I inledningen av alla akterna finns en beskrivning av den sökandes familj och nätverk. Det 

som behandlas under rubriken familj och nätverk är den sökandes civilstånd, eventuella barn 

samt umgänget med dessa och andra viktiga relationer. I akterna förekommer beskrivningar 

om relationer och i vissa fall hur dessa påverkar den sökande.    

Familj och nätverk är ett ämne som omnämns i alla akter. Det finns dock skillnader i hur stort 

utrymme ämnet får beroende på om den sökande är man eller kvinna. Det går även att se 

skillnader i hur relationer beskrivs. I kvinnornas akter beskrivs relationer utförligt. Männen 

framstår som mer självständiga och oberoende av andra människor. I männens akter finns det 

ett tydligare fokus på den sökande själv. Kvinnornas framstår som mer beroende av sitt 

nätverk och beskrivs ofta i relation till andra människor. I relationsbeskrivningarna gällande 

kvinnorna skildras hur kontakten med övriga familjemedlemmar ser ut samt vilket stöd 

kvinnorna får genom sitt nätverk. Det framkommer ofta varför relationerna ser ut som de gör 

och hur dessa påverkar kvinnan.  

”Ensamstående, nätverk består av föräldrar samt vänner. Har upplevt att hon 

har gott stöd genom sitt nätverk.” 
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”Ensamstående. Hennes mor kommer från orten, föräldrarna är separerade 

ingen kontakt med fadern. Relationen till modern är mer regelbunden sedan ett 

par år tillbaka, men vacklande. Hon bröt upp från ett samboförhållande några 

månader tidigare och flyttade till egen lägenhet. I nätverket finns en bror till 

vilken hon har en god relation.” 

”Ensamstående kvinna med dotter som är tio år. Sporadiskt umgänge med 

dottern som är boende hos fadern och dennes nya sambo. Sökande har en mor 

samt en syster boende på annan ort. Uppger att hon har väldigt god kontakt med 

sin mor. Kontakten med dottern är otillfredsställande då hon uppger sig vara 

motarbetad av barnets far och begränsad i sitt umgänge.” 

I männens akter redogörs det för vilka personer som finns i nätverket men inte hur relationen 

ser ut mellan dessa, eller huruvida den sökande har något stöd från nätverket. Ingen av 

männens relationer beskrivs djupgående, dock nämner den ena fadern att denne upplevt 

psykisk ohälsa i samband med separation från sin före detta. Ingen av männen uppger att de 

har en besvärlig relation med sina föräldrar. I de fall där männen har hjälp av sitt nätverk 

handlar det om praktiska saker såsom boende eller lån av pengar. Känslomässiga 

beskrivningar av relationerna ges inget utrymme i männens akter. Detta bidrar till att förmedla 

en bild av männen som självständiga och oberoende. 

”Ensamstående man med två barn. Sökande har släktingar i andra delar av 

Sverige. Inga familjemedlemmar bor i närheten av orten som mannen bor på. 

Berättar att han har vänner på orten han bor på, vilket får ses som hans 

närmaste nätverk.” 

”Ensamstående man”. 

”Sökande är en ensamstående man som ursprungligen kommer från orten. Han 

har föräldrar samt en bror som bor på den aktuella orten, samt ytterligare en 

bror som bor i X och en syster som bor i Y. Sökande bor periodvis hos sina 

föräldrar då han känner sig sämre. Har ej någon anhörig som kan vara honom 

ekonomiskt behjälplig.” 

Tre av männen samt fyra av kvinnorna har barn. I de två fall där kvinnan har ensam vårdnad 

om barnen nämns inte papporna alls. En av männens barn har ingen kontakt med sin mamma, 

trots detta är modern omnämnd.  



 28 

Har kvinnan barn tas barnperspektivet i beaktning vid beslut om ekonomiskt bistånd. I tre av 

de fyra akterna där kvinnorna har barn anges barnperspektivet som orsak till att bistånd 

beviljas till aktiviteter eller saker som direkt rör barnets intresse. I en av akterna nämns inte 

barnperspektivet men extra bistånd beviljas med tanke på kommande högtid.  I de tre akterna 

där männen har barn nämns inte barnperspektivet överhuvudtaget. Kostnader som anses röra 

barnen anges som umgängeskostnader och det specificeras inte vad dessa exakt skall täcka. 

Bland kvinnorna med barn anges exakt vad biståndet skall användas till. Det finns även 

beskrivningar av hur viktig kontakten med barnen är för kvinnorna och detta används som 

argument när framställan om biståndet görs. Liknande går inte att hitta i männens akter.  

”Om hon väljer att betala glasögonen räcker inte pengar till basala utgifter och 

konsekvenserna kan då bli skulder som den sökande inte inom rimlig tid kan 

betala, vilket påverkar hennes ekonomiska situation, vilket i sin tur påverkar 

sonens mående negativt.” 

”Med barnperspektivet i beaktande och för att undvika en nödsituation anses det 

skadligt att inte bevilja de underskott som föreligger.” 

”Då framställan rör barn, skall barnperspektivet beaktas, utifrån familjens 

situation anses det viktigt att barnen får gå musikskola samt att de för båda 

barnen är viktigt med klassfoto.” 

”Med beaktandet av ett barnperspektiv anses flytten till orten ha försvårat 

umgänget med dottern som sker på barnets hemort” 

”För att hennes tillvaro och kommande umgänge med dottern skall fungera, 

barnperspektivet beaktas får det anses skäligt…” 

Även i de fall då kvinnorna inte har hel vårdnad om barnen, eller har barnen boende hos sig 

på heltid, finns ett fokus på barnet och barnperspektivet.  

 I en av akterna uppmanas moderna att prioritera utgifter såsom hyra, el, mat och nödvändiga 

kostnader för barnen. Alla kvinnorna med barn ansöker om bistånd till saker som direkt rör 

barnen, även om barnen är myndiga. Tre av männen har barn och ansöker om 

umgängesbidrag då barnen och fäderna skall träffas vid till exempel skollov.  
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Det finns inga beskrivningar i dessa akter som visar specifikt vad pengarna skall gå till vid 

umgänget med barnen motsvarande dem vi hittade i kvinnornas akter och i de kvinnliga 

akterna där barn finns omnämns inte ekonomiskt bidrag som umgängeskostnader.   

5.1.1 Analys 

I likhet med den tidigare forskningen visade vår aktgranskning att socialtjänsten gör skillnad 

på kvinnor och män när det handlar om familj och nätverk.  Beskrivningarna i akterna utgår 

precis som i tidigare studier från stereotypa könsroller, där kvinnor förväntas ta ett större 

ansvar för familjen. I den tidigare forskningen framkommer det att kvinnor med barn, som 

söker hjälp och stöd av socialtjänsten bemöts med en fokusering på deras roll som mamma. 

Trots att de vänder sig till socialtjänsten på grund av ekonomiska bekymmer. Detta blir 

väldigt tydligt även i vår studie där fokus i kvinnornas akter ofta hamnar på andra saker än 

deras ekonomiska bekymmer. Hydén (2000) skriver om att de manliga klienternas barn främst 

berörs som en utgiftskälla, något som även framkom i vår studie. Det finns inga beskrivningar 

som visar att barnen skulle vara viktiga för männen, detta påpekas vid upprepade tillfällen i 

kvinnornas akter. Barnen nämns i männens akter då männen söker pengar för exempelvis 

umgängeskostnader.  

Precis som i Kullbergs studie (2003) finns det en större betoning på kvinnornas sociala 

nätverk och betydelsen av detta. Detta blir även tydligt i vår studie där det finns långa 

beskrivningar om kvinnans nätverk och det stöd detta utgör. Det är intressant hur stor del av 

det skrivna materialet som rör nätverk och relationer. I kvinnornas akter finns beskrivningar 

av relationer genomgående. Detta visar vad samtalet mellan och den kvinnliga sökanden 

fokuserar på och det säger även en del om vad socialsekreterarna anser är viktigt för kvinnan. 

I männens akter förekommer betydligt kortare relationsbeskrivningar och som tidigare 

forskning visar ligger fokus istället på att mannen skall hitta ett förvärvsarbete. Hur dennes 

olika personliga relationer påverkar mannen tas inte upp i akterna som rör ekonomiskt 

bistånd.  

Kvinnornas relationer beskrivs ingående som till exempel vacklande, sporadisk, 

otillfredsställande eller god. Kvinnorna görs beroende av sina relationer och detta framställs 

som avgörande för kvinnornas mående. Även andra personliga omständigheter tillkännages, 

vilket anges vara en bidragande faktor till varför kvinnan befinner sig i en ekonomisk svår 

situation.  I männens akter förekommer inga liknande beskrivningar som visar på att de på 

något sätt skulle vara känslomässigt beroende av någon annan.  
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Detta kan kopplas till Hirdmans formel A-a där mannen (A) är norm och kvinnan (a) en 

sämre, ofullständig upplaga av mannen. Mannen har förmågan att klara sig själv vilket 

kvinnan inte har då hon inte är ”fullt utvecklad” och besitter alla A:s kvaliteter. 

Socialtjänstens arbete handlar om att göra människor självständiga och det finns en betoning 

på individens eget ansvar. Genom att gång på gång beskriva kvinnor som beroende och svaga 

medan männen beskrivs som självgående och handlingskraftiga bidrar man till att upprätthålla 

bilden av mannen som den bättre sorten (A).  

Sandquist (1998) menar att män och kvinnor förväntas ha olika egenskaper, intressen och 

funktioner som är kopplade till deras kön. Det blir intressant då det i akterna enbart framstår 

som att det ligger i kvinnornas intressanta att deras barn har det bra. Genom att nämna 

barnperspektivet i alla kvinnornas akter skapas en bild av att detta enbart är viktigt för 

kvinnornas del. Synen på kvinnan som ansvarig för barn och familj kan även kopplas till ett 

tänkande om kön som innebär att kvinnor och män av naturen är olika och därför har olika 

egenskaper, kvaliteter etc. Enligt detta sätt att tänka blir kvinnan den omsorgsfulla moderna 

medan män har andra ansvarsområden som kan härledas till deras genus som tillexempel 

förvärvsarbete.  

Resultaten kan kopplas vidare till Hirdmans formel A-B där kvinnor och män står för helt 

skilda begrepp. Då blir kvinnan den omsorgstagande, känsliga i behov av stöd medan mannen 

är den självständiga och oberoende. Kvinnan är ansvarig för familjen och omsorgen medan 

mannen i första hand är sin egen. Det kan även kopplas till Hirdmans A där mannen 

egenskaper definieras utifrån att han inte är kvinna. Han är alltså inte känslosam, svag eller 

beroende, han är stark, oberoende och hård.  

Resultatet visar på att dessa föreställningar om kön finns hos socialsekreterarna och genom att 

uttrycka detta i akterna bidrar de även till att dessa könsstereotyper skapas och reproduceras.  

5.2 Beskrivningar av hälsa 
I akterna förekommer det beskrivningar av hälsotillstånd. I vissa akter finns det en rubrik som 

heter hälsa och det finns även beskrivningar som berör hälsa i journalanteckningarna. Det är 

framförallt beskrivningar av den psykiska hälsan som förekommer i akterna. Då det finns 

beskrivningar av fysisk hälsa är det i oftast i samband med att den sökande avbokat ett möte 

på grund av sjukdom. Hälsotillstånden beskrivs dels av socialsekreteraren och även genom att 

personerna i akterna själva uttalar sig om sitt mående.  
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Det förekommer skillnader i hur socialsekreterarna skriver om hälsa och hur stort utrymme 

ämnet får i kvinnornas och männens akter. Hälsa och mående är något som tas upp flera 

gånger i alla kvinnornas akter, medan det i några av männens akter bara nämns kort. I två av 

männens akter nämns inte hälsa alls. Då det finns beskrivningar av hälsa i männens akter är 

dessa korta och innehåller ingen utförlig information om hälsa. 

 ”Då sökande mår dåligt av situationen informerar ut om psykosociala teamet. 

Sökande känner till detta.”  

”Han uppger att han mår psykiskt dåligt över sin situation och har 

sömnsvårigheter.” 

”Sökande uppger att han tidigare mådde psykiskt dåligt i samband med 

separation från sin fru men mår idag bättre.” 

”Sökande berättar att han mår mycket dåligt och att han inte tagit sin medicin på 

en månad.” 

I kvinnornas akter förekommer utförliga och detaljerade beskrivningar av hälsa och mående. 

Beskrivningarna är mer personliga och djupgående än vad de är för männen.  

”Framställan har föranletts av att sökande hamnat i en ekonomiskt svår situation 

från det hon sjukskrevs. Hon har en omtumlande period i sitt liv. För en tid senan 

började hon återfå minnen från barndomen hon tidigare förträngt. Upptäckten 

fick henne att tvivla på sitt eget förstånd och hon bröt helt upp med föräldrarna. 

Hon berättar att hon borde blivit sjukskriven och fått stöd långt tidigare. Vidare 

utsatte hennes ex sambo henne för psykiskt kvinnofridskränkning. Han hade ett 

våldsamt temperament, nedvärderade henne och uttryckte sig på ett hotfullt sätt. 

Hon har på grund av sitt psykiska mående svårt att ta tag i saker komma ihåg 

samt fylla i papper. Detta är orsaken att hon inte söker upp socialtjänsten förens 

nu.” 

I kvinnornas akter förekommer även beskrivningar av anhörigas tillstånd och hur detta 

påverkar kvinnorna. I kvinnornas akter finns information och beskrivningar av hälsa och 

mående som inte är relevant för utredningar om ekonomiskt bistånd och som dessutom ger en 

bild av kvinnorna som känsliga och ömtåliga. Exempel på detta är olika fysiska krämpor, att 

en kvinnas katt avlidit och trötthet. Något liknade förekommer inte i männens akter. 
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Beskrivningarna blir väldigt känslomässiga i kvinnornas akter medan det i männens akter är 

mer sakligt och koncist. Männens hälsotillstånd beskrivs i ett här och nu perspektiv medan 

redogörelsen av kvinnornas hälsa ibland sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Kvinnornas hälsa 

används även som argument för att bevilja olika insatser. Vikten av att främja kvinnornas 

mående påpekas, något liknande förekommer inte i männens akter.  

”Det är viktigt för hennes psykiska välmående att få bort denna skuld även om 

den inte kan ses som avgörande i umgängesfrågan.” 

”Socialtjänsten menar att sökande är i stort behov av detta både socialt och för 

att få bättre livskvalitet. Behov av att delta i en aktivitet som ger stimulans och 

livskvalitet samt kan öka hennes nätverk.” 

”Sökande anses utifrån sin specifika situation och psykiska mående gjort vad hon 

kunnat för att på egen hand tillgodose sina ekonomiska behov.” 

I akterna framstår en bild av kvinnorna som offer för sitt dåliga mående. Det finns en betoning 

på att kvinnorna inte är ansvariga för sin situation utan att det är omständigheter snarare än 

det egna handlandet som gjort att kvinnorna hamnat där de är. Det förekommer även ett språk 

som bidrar till en bild av kvinnornas svåra och tunga situation.  

”Framställan har föranletts av att sökande hamnat i en ekonomiskt svår situation 

från det hon sjukskrevs. Sökande har en omtumlande period i sitt liv.” 

”Är fortfarande svag och äter mediciner.” 

”Det märks att sökande har det tungt och mycket beroende av ekonomiska skäl. 

Hon tycker att tillvaron är trist när hon inte har några pengar och inte kan göra 

någonting.” 

5.2.1 Analys 

Precis som i beskrivningar av familj och nätverk skapas bilden av kvinnan som svag under 

rubriken hälsa. I tidigare forskning redogörs att kvinnor med ekonomiskt bistånd oftare 

upplever ohälsa än män i samma situation och att de dessutom oftare är sjukskrivna. Detta 

gäller även i vår studie. Orsakerna till varför kvinnorna upplever ohälsa kan vi inte säga något 

om, men det vi kan se i vår studie är att kvinnans hälsa och välmående får större utrymme än 

männens. Återigen kan detta kopplas till Hirdmans A- B där kvinnan (B) står för det känsliga 

och svaga medan mannen (A) är den starke.  
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Genom könens isärhållande blir känslor kategoriserade som ett kvinnligt område. Detta görs 

även i akterna när socialsekreterarna väljer att enbart skriva om kvinnornas känslor och 

mående. Genom att inte skriva om männens mående och känslor i akterna säger 

socialsekreterarna indirekt att männen inte har samma känsloliv som kvinnorna. Detta bidrar 

till ett upprätthållande av den stereotypa bilden av män och kvinnors egenskaper. Att inte 

välja att ta med beskrivningar om mannens hälsa eller svagheter kan kopplas till Hirdmans A 

där mannen beskrivs utifrån att han inte är en kvinna. 

Liksom Mattson (2002) beskriver fokuserar akttexterna ofta på kvinnors negativa erfarenheter 

vilket gör att de framstår som klienter med dålig självkänsla. Mattson menar att socialtjänsten 

bidrar till skapandet av en bild av de kvinnliga klienterna som offer och fast under samhällets 

strukturella kvinnoförtryck. Detta är något som vi kan se i vår studie, kvinnorna blir känsliga, 

deras hälsa beskrivs på ett sådant sätt att kvinnan upplevs avvikande och svag. I männens 

akter finns inte alls samma fokusering på hälsa, återigen blir mannen den starke som oavsett 

omständigheter står på sina egna ben.  Detta bidrar ytterligare till att kvinnorna fastnar i sin 

situation som offer. Socialtjänsten visar att det är bra att känna efter hur man mår men 

eftersom samma fokuseringen eller utrymme inte finns i männens akter blir det en fråga om 

ett strukturellt förtryck, ett isärhållande av könen som reproducerar bilden av kvinnan som 

svag och beroende och mannen som stark och självständig. Detta sker vidare genom att några 

av kvinnornas anhörigas hälsa beskrivs i akterna samt att tillståndet den anhörige är i påverkar 

kvinnans mående. Återigen skapas bilden av kvinnan som beroende. Eftersom detta inte 

nämns i männens akter framstår de återigen som motsatsen till vad kvinnan är, oberoende och 

självständiga. I kvinnornas akter skapas en bild av att de mår dåligt på grund av en rad olika 

omständigheter. Kvinnorna blir individer som inte kan påverka sin situation eftersom de från 

början inte kunnat styra att de hamnat i den situationen de gjort, saker har blivit som de blivit 

på grund av andra omständigheter, inte på grund av deras sätt att agera. 

5.3 Beskrivningar av arbete/sysselsättning  
Arbete och sysselsättning förekommer i samtliga akter, det kan handla om arbete, 

arbetssökande, studier eller dagligverksamhet. I de fall då sjukskrivning förekommer ersätter 

detta den sökandes arbete. Arbete är en central del i utredningar om ekonomiskt bistånd, detta 

då socialtjänsten har som mål att den sökande ska hitta andra försörjningsmöjligheter och bli 

självförsörjande. För sökande i dessa akter krävs det att de ska stå till arbetsmarknadens 

förfogan, vara aktivt arbetssökande, deltaga i kompetenshöjande verksamhet eller ha intyg på 

att de är sjukskrivna för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.  
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Arbete och sysselsättning får större utrymme i männens akter och männen förväntas ta mer 

ansvar för att hitta ett arbete. Med kvinnorna förs en dialog om sysselsättning och det framgår 

i större utsträckning vad kvinnorna själva vill göra. Männen uppmanas att göra olika saker 

och deras egna önskemål syns inte lika tydligt i akterna. Fokus ligger på att männen ska ordna 

ett sätt att försörja sig på. Flera av männen uppmanas att prioritera arbete framför studier. Det 

framstår som att männen som vill studera måste argumentera för varför studier skulle gynna 

dennes chanser till arbete i framtiden. Det finns ett större krav på männen att bli 

självförsörjande. Det poängteras oftare i männens akter att de skall stå till arbetsmarknadens 

förfogan samt att vara beredd att ta det arbete som erbjuds.  

”Om den sökande ej beviljas studiemedel bör denne snarast återgå till sitt 

arbete.” 

”Planering: vara fortsatt aktivt arbetssökande och beredd att ta det arbete som 

erbjuds och undersöka möjlighet till studiemedel alternativt aktivitetsstöd. En 

samlad bedömning ger att den sökande själv sagt upp sig från sitt arbete, själv 

valt att studera och har i september haft en inkomst som kunnat täcka hans basala 

behov.” 

”Vara aktivt arbetssökande samt vara beredd att ta lämpligt arbete som erbjuds 

och prioritera det framför utbildningen med otillräcklig ersättning.” 

”Undertecknad informerar att det ligger i hans eget ansvar att ordna arbete och 

boende om han valt att flytta hit.”  

”Socialsekreterare ringer utbildningsorgan. Sökande har 35 veckor kvar på sin 

utbildning. Utbildningsorganet bedömer att utbildningen är en bra investering för 

sökandes möjligheter att erhålla arbete.”    

I kvinnornas akter finns inte samma fokus på förvärvsarbete. Det framstår som viktigare att 

det känns bra för kvinnan än att hon blir självförsörjande. Det ställs även krav på kvinnorna 

vad gäller arbete men inte alls i samma utsträckning som för männen. Kvinnornas val av 

sysselsättning ifrågasätts inte alls på det sätt som männens. Det handlar mycket om vad 

kvinnorna vill och känner att de orkar med.     
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”Sökande (som är sjukskriven) är glad men vill ha en sysselsättning. Hon vill 

studera eller arbeta. Planering: studera några timmar i veckan med bibehållet 

sjukbidrag under två terminer.” 

 ”Sökande har tidigare gått undersköterskeutbildning som ej fullföljdes. Har 

funderingar på att återuppta studierna och skall kontakta lärcentrum för råd och 

information.” 

”Är fortfarande arbetslös och har inte fått någon praktik hon är nu åter 

intresserad av daglig verksamhet och ska kontakta sin handläggare vid 

arbetsförmedlingen för rådgivning.” 

I de fall där de sökande är sjukskrivna undersöks av socialsekreterarna huruvida denne kan 

tänka sig att arbetsträna eller på annat sätt bryta sjukskrivningen. Av de sex kvinnorna är eller 

har fem stycken varit sjukskriva, av männen är det endast en som varit eller är sjukskriven. 

Den kvinnan som ej varit sjukskriven uppmanats av socialtjänsten att söka arbete dock 

påpekas att om hennes hälsa tillexempel psykiskt illamående förhindrar arbetssökande i den 

utsträckning som krävs skall läkare kontaktas och undersöka möjlighet till sjukskrivning. 

Kvinnorna i akterna ges större utrymme än männen att känna efter och kvinnorna framstår 

som känsliga. Bland de andra fem männen hade alla tidigare haft jobb, något som framkom 

tydligt i akterna. Bland kvinnorna är detta inte lika tydligt och fokus hamnade lätt på vad som 

orsakat sjukskrivningen och inte på hur situationen skulle kunna lösas här och nu. 

”Är sjukskriven med läkarintyg efter operation. Har sökt sommarvikariat men ej 

fått besked om hon erhållit detta. Har inte heller känt efter om hon är så pass pigg 

efter operationen att hon klarar av att arbeta.” 

”Socialtjänsten tar upp frågan om sökande kan tänka sig att pröva någon 

sysselsättning igen. Hon uppger att det inte känns omöjligt men att det troligtvis 

inte skulle bli någon kontinuitet i denna sysselsättning då hon ofta har en sådan 

värk att hon blir liggande i flera dagar.” 

”Har sedan senaste besöket ej varit aktiv arbetssökande, valde att ta semester från 

att söka arbete eftersom hon ansåg sig vara på gränsen till utbränd. Nu anser hon 

sig vara utvilad och kan påbörja arbete. Vad som har framkommit är att sökande 

valt att inte söka arbete under två månader vilket innebär att det inte finns någon 

inkomst att vänta inför oktober.” 



 36 

5.3.1 Analys 

Kullberg menar att de bidragssökande männen främst blir män genom sitt egna ansvar för 

förvärvsarbete och sin sociala situation i övrigt. Hans resultat visar att området förvärvsarbete 

får en betydligt centralare plats i samtalet med mannen i jämförelse kvinnorna. Detta blir 

tydligt även i vår studie då männens akter till stor del handlar om förvärvsarbete och ekonomi 

medan kvinnornas akter i större utsträckning belyser andra ämnen. Kvinnorna framstår precis 

som i Kullbergs studie som offer för sin situation och de kännetecknas inte i samma 

utsträckning av förvärvsarbete som männen gör. Kullberg menar vidare att männen tillskrevs 

ett större ansvar för sina ekonomiska problem medan kvinnornas situation ansågs bero på 

andra omständigheter och inte deras egna handlingar. Genom detta menar Kullberg att 

socialtjänsten i sina samtal med de biståndssökande reproducerar traditionella könsroller. 

Även i vårat resultat framkommer det att socialtjänsten bidrar till denna reproduktion genom 

att tillskriva kvinnorna och männen olika mycket ansvar för sin situation och ekonomi.  

Utifrån resultatet kan det antas att socialsekreterarna har en livmodersfeministisk syn på kön 

där olikheterna i akterna grundar sig i uppfattningen att män och kvinnor av naturen är olika. 

Genom detta synsätt är män och kvinnors olika uppgifter i samhället i stor utsträckning givna 

av naturen. Då socialsekreterarna genomgående beskriver kvinnor och män olika i akterna kan 

vi anta att detta grundar sig i ett särartsperspektiv. Detta leder till ett begränsande av den 

sökandes möjligheter och val då socialsekreterarna låser fast individer i traditionella 

könsroller.  

 

Socialtjänsten bidrar till ett isärhållande av könen genom att fokusera på olika saker i 

männens och kvinnornas akter. Genom sitt sätt att skriva säger socialtjänsten att saker har 

olika betydelse beroende på vilket kön individen har. Förvärvsarbete blir mannens område 

och därmed inte kvinnans.  
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6. Diskussion  
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse kön har i beslut om ekonomiska bistånd. För 

att uppnå vårt syfte granskade vi 12 av socialtjänstens akter innehållande utredningar om 

ekonomiskt bistånd. Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade. Vi 

anser att studiens metodval är en styrka då vi har granskat de material som leder fram till de 

faktiska besluten och på så sätt kunnat se vilken betydelse kön får. Akterna som granskats har 

dock valts ut av socialtjänsten. Meningen var att akterna skulle väljas ut slupmässigt efter de 

kriterier som vi ställt upp men eftersom vi själva inte var med och valde ut akterna kan vi inte 

säga så mycket om hur det gick till. Det kan vara så att socialtjänsten valt ut akterna 

slumpmässigt men det kan även vara så att de medvetet av olika skäl valt ut just dessa akter.  

En stor del av den tidigare forskning vi använt oss av är relativt gammal. Anledningen till 

detta är att det var svårt att hitta nyare forskning och detta kan kanske ses som en brist i 

uppsatsen. Det vi dock kan säga är att resultaten från den mest aktuella forskningen stämmer 

överens med den forskning som publicerats långt tidigare. En slutsats kan vara att ingen stor 

förändring har skett när det gäller socialtjänstens genusperspektiv. Uppsatsen fokuserar på 

kön och tar inte hänsyn till andra faktorer såsom klass och etnicitet trots medvetenhet om att 

dessa kan påverka besluten. Vi har valt att inte ta dessa faktorer i beräkning eftersom syftet 

med arbetet är att undersöka betydelsen av kön vid bedömningar och beslut om ekonomiskt 

bistånd. Då studien genomfördes på 12 akter som dessutom kom från samma socialtjänst blir 

resultatet inte generaliserbart. Dock visar alla akterna på liknande resultat och resultatet av vår 

studie stämmer även överens med den tidigare forskning som gjort inom området. Detta 

innebär att en viss generalisering är möjlig. 

Av resultatet att döma finns det mycket kvar att göra när det gäller genusperspektivet på 

socialtjänsten. Det sätt socialtjänsten nu arbetar på begränsar individer och låser fast dem i 

stereotypa genusföreställningar vilket måste anses gå emot socialtjänstens huvudmål som 

handlar om att frigöra individers egna resurser. I enighet med  tidigare forskning visar vårt 

resultat på att kvinnor och män möts av olika förväntningar från socialtjänsten samt att 

socialsekreterares genusrelaterade uppfattningar styr vilken riktning arbetet med klienterna 

tar. Att arbete utifrån dessa stereotypa föreställningar om män och kvinnor måste bidra till att 

klienterna inte får den hjälp de behöver då de i första hand bedöms utifrån vilket kön de har 

och inte som individer. En slutsats som man kan dra är att det inte är fördelaktigt för någon att 

dessa stereotypa bilder av kön genomsyrar arbetet. Kvinnorna blir offer och deras möjlighet 

till förändring kan sägas begränsas av att socialsekreterarna hela tiden sätter svårigheterna i 
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centrum. Det egna ansvaret tas ifrån kvinnorna då fokus hela tiden läggs på andra 

omständigheter. Det är bra att kvinnornas dåliga mående uppmärksammas och att de ges 

möjlighet för kvinnorna att känna efter vad som är bäst för dem. Kvinnorna får chansen till 

personlig utveckling och kvinnornas välmående framstår som viktigare än att de exempelvis 

hittar ett arbete. Detta är positivt men detta måste även erbjudas till männen. I akterna ges 

inget utrymme för männen att vara svaga och deras ohälsa uppmärksammas inte på samma 

sätt. Då välmående och personliga upplevelser inte ges samma utrymme i männens akter går 

männen kanske minste om möjligheter till adekvat hjälp och stöd. Det måste anses som 

självklart att det är lika viktigt för männen som för kvinnorna att må bra.  

Det är intressant att se hur socialtjänstens arbete präglas av genusordningen och ett 

isärhållande av könen. Som tidigare forskning visar finns uppfattningen om att manliga och 

kvinnliga socialsekreterare är komplementära med olika funktioner att fylla för klienterna. 

Synen på kön som grundar sig i ett särartstänkande är även tydlig i akterna där könen hålls 

isär genom fokus på olika områden i akterna. Genom detta bidrar socialtjänsten till att 

upprätthålla könsmaktsordningen samt de stereotypa bilderna av män och kvinnor.  

I kvinnornas akter förekommer tydliga relationsbeskrivningar, något som saknas i männens 

akter. Detta belyser den traditionella könsrollen där kvinnan blir den svaga som är beroende 

av andra medan mannen framträder som stark och självständig. Om man ska försvara att det i 

männens akter inte finns några relations- eller känslobeskrivningar med att männen pratar om 

sådant utgår man från traditionella könsstereotyper och bidrar ytterligare till att reproducera 

dessa. Det kan även vara intressant att vända på det och se det som att kvinnor och män 

skapar de stereotypa könbilderna genom att själva välja att prata om det ämnen som är 

förknippade med deras kön. Detta anses dock inte som någon godtagbar förklaring då det 

måste vara socialsekreterarnas ansvar att vara med och forma samtalet samt ställa de frågor 

som behövs för att få information till utredningen.  

I socialtjänstlagen betonas individens behov och de sökande ska bedömas utifrån ett 

individperspektiv. En tanke kan vara att detta individperspektiv leder till att man missar 

strukturella faktorer som exempelvis kön. Genom att säga att man utgår från individen och 

dennes behov ”behöver” socialtjänsten inte ta hänsyn till det strukturella. Den feministiska 

forskningen argumenterar för vikten att integrera det strukturella i det sociala arbetet. 

Feministerna har även gjort betydelsefulla insatser och problematiserat det individuella kontra 

det strukturella. Detta verkar dock vara någonting som saknas i socialtjänstens arbete.  
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Mattsson (2002) menar att socialarbetare bör handla på ett sätt som framhåller individen och 

inte dennes kön då detta kan leda till reproduktion av könsrollen. Detta går i linje med 

socialtjänstens huvudmål med vad som framkommer i vårt resultat är att socialtjänsten, som 

säger sig bedöma individuellt, först och främst verkar utgå från det kön den sökande har.  

Om socialtjänsten vill arbete för att öka jämlikheten i människors livsvillkor och arbeta i linje 

med den svenska jämställdhetspolitiken vars mål är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet finns det 

anledning att lyfta fram dessa problem. Det är uppenbart att klienternas kön påverkar vilken 

riktning arbetet med klienten tar, vad man samtalar om vilka insatser som föreslås osv. 

Stereotypa könsbilder tycks vara djupt rotade bland socialsekreterarna och detta blir 

problematiskt i mötet med de sökande. En fråga som kan vara intressant att diskutera är hur 

socionomutbildningen påverkar vårt sätt att se på kön. Idag har troligtvis de flesta 

socionomutbildningarna någon form av genusperspektiv men frågan är hur vi använder oss av 

det då vi väl börjar arbeta. Är det så att nyutexaminerade socionomer ”glömmer” bort den 

kunskapen om genus som inhämtats under utbildningen eller är det så att synen på kvinnor 

och män sitter i väggarna på socialtjänsten och att man som ny socialsekreterare ”ärver” 

denna syn när man börjar arbeta. Är det möjligt att som ny socialsekreterare föra in ett nytt 

tänkande krig kön och genus i sitt arbete eller är den traditionella uppfattningen om kön 

oföränderlig? 

Sammanfattningsvis kan vi säga att både den tidigare forskningen och vår egen studie visar att 

klientens kön får en stor betydelse i mötet med socialsekreteraren. Detta trots att 

socialtjänsten skall utgå från individens behov. Hur socialsekreterare väljer att uttrycka sig i 

akterna får en avgörande betydelse för hur klienten framstår. Socialtjänstens arbete präglas av 

ett särartsperspektiv och ett isärhållande av män och kvinnor. Resultatet av detta är att de 

stereotypa könsbilderna lever vidare och individer blir sitt kön framför sin mänsklighet. Detta 

begränsar socialtjänstens arbete och hindrar dem från att arbeta enligt målet om jämlikhet. Det 

kan även sägas begränsa klientens möjlighet till att få det stöd den behöver då individens 

behov skyms av stereotypa könsbilder.  

Utifrån resultatet av vår studie vore det intressant att undersöka hur socialsekreterare ser på 

genus och kön samt hur de der på betydelsen av kön i sitt arbete med klienterna. Diskuteras 

genusperspektivet på socialtjänsten? Det vore även intressant att undersöka hur man 

problematiserar det strukturella kontra det individuella. Hur ser man på de samhällsstrukturer 
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som finns vårt samhälle och vilken roll spelar de i arbetet med de biståndssökande. Finns 

jämlikhet med som mål i det dagliga arbetet eller är det enbart individen som står i fokus.  

 

 

 



 41 

7. Käll- och Litteraturlista 
 

Tryckta källor 

Bender, C (1998) Behov och ideologi – socialt arbete med misshandlade kvinnor. I 
Gunnarsson, E, Schlytter, A (Red) (1999). Kön och makt i socialt arbete. Stockholms 
universitet: Institutionen för socialt arbete 

Bergmark, Å (2000) Arbete med socialbidrag – organisation, metoder och insatser. I A, Puide 
(red). (2000). Socialbidrag i forskning och praktik. Stockholm: Gothia 

Connell, R.W (2003). Om genus. Göteborg: Daidalos 

Giddens, A (2007). Sociologi (femte upplagan). Lund: Studentlitteratur 

Grønmo, S (2006) Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber 

Gunnarsson, E. (2000). Kvinnors fattigdom – könsperspektiv i forskning om socialbidrag och 
fattigdom.  Socialvetenskaplig tidskrift, nr, 1-2  

Gunnarsson, E (1998) Socialbidrag – en fråga om kön?. I Gunnarsson, E, Kolfjord, I, 
Sandquist, A-M (red), Szebehely, M. (1998). Åt var och en efter behov. Stockholm: 
Kommentus förlag. 

Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: studentlitteratur 

Hedin, U-C, Månsson, S-A. (2000). Kön och socialt arbete – en introduktion. 
Socialvetenskaplig tidskrift, nr 1-2 

Holme, I  M, Krohn Solvang, B (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund : Studentlitteratur 

Hirdman, Y. (2003). Genus : om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber 

Hirdman, Y (1990) i Demokrati och makt i Sverige, maktutredningen. Stockholm: Allmänna 
förlag. Serie: Statens offentliga utredningar 1990:44 

Hydén, L-C (2000) Att samtala om socialbidrag.  I A, Puide (red). (2000). Socialbidrag i 
forskning och praktik. Stockholm: Gothia 

Kullberg, C (1997) Arbete eller socialbidrag?: socialsekreterares samtal med och om 
kvinnliga och manliga klienter. I Bladh, C, Cederslund, E, Hagberg, J-E. (red) (1997). 
Kvinnor och män som aktörer och klienter. Stockholm : Nerenius & Santérus. 

Kolfjord, I (1998) Föreställningar om kvinnor och män – socialtjänsten berättar. I 
Gunnarsson, E, Kolfjord, I, Sandquist, A-M (red), Szebehely, M. (1998). Åt var och en efter 
behov. Stockholm: Kommentus förlag. 

 
Kolfjord, I (1997) Feministiskt socialt arbete. I Lundqvist, Å & Mulinari, D (red). (1997). 
Sociologisk kvinnoforskning. Lund: Studentlitteratur.  

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 



 42 

Mattsson, T. (2002). Kön och genus i samhället och i det sociala arbetet. Lund: Lunds 
universitet. 

Månson, P. (2000). Moderna samhällsteorier. Stockholm: Prisma 

Repstad, P. (1999) Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur 

Sandquist, A-M (1998) Åt var och en efter behov. I Gunnarsson, E, Kolfjord, I, Sandquist, A-
M (red), Szebehely, M. (1998). Åt var och en efter behov. Stockholm: Kommentus förlag. 

Socialstyrelsen (2004). Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. Stockholm: 
socialstyrelsen. 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm : Vetenskapsrådet 
 
Vinnerljung, B, Sallnäs, M, Kyhle Westermark, P (2001) Sammanbrott vid 
tonårsplaceringar–  om ungdomar i fosterhem och på institution. Stockholm: 
CUS/Socialstyrelsen 
 

 

Elektroniska källor 

Kullberg, C. (2003). Samma bakgrund men olika insatser: Socialarbetares 
problembedömningar och planerade hjälpinsatser till ensamstående fäder respektive mödrar 
i behov av försörjningsstöd. Paper till Mansforskningsseminarium i Göteborg 11-12 mars 
2003 hämtad från: 
http://62.119.62.4/domains/genus/konferens/mansforskning/paper_christian_kullberg.pdf 
2008-04-03 11.40 
 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx   080422  11.35 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430&i_word=j%e4mst%e4lldhet 080512 

13.57 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=241340&i_word=likhetsfeminism 080512 

12.52 

http://www.regeringen.se/sb/d/5627/a/55078  080422 09.35 

 

 

 


