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Abstract 
 
The purpose of the study is to explore how social workers work with youths that seek 
financial assistance and what importance gender plays in this process. The participants were 
six female social workers that work with financial assistance. They were interviewed and had 
to reflect over a case, where the client where either male or female. The results was analyzed 
and compared in relation to social constructive theory and gender theory. The study shows 
that social workers work in two parallel processes, when they decide about financial 
assistance and other help benefits, the formal and the intuitive. In the formal process the social 
workers don’t give gender any importance in how they reflect about their work and the 
clients. In the same time way they think differently about male or female clients in a more 
intuitive manner. The differences that are done can be related to gender stereotypes. The male 
client is thought of being responsible and active and the female client is viewed as a passive 
victim. These ideas creates different practices against men and women, where the female 
would be given psychological aid and the male would be given work related support.  These 
practices reproduces traditional conceptions of both sexes and can therefore create different 
possibilities for young men and women that contact the social welfare system for financial 
assistance.  
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1. INLEDNING 
 
Mitt intresse för att undersöka förhållandet mellan ekonomiskt bistånd, ungdomar och kön 
väcktes då jag gjorde min första praktik vid en ekonomisk enhet i en kommun i 
Stockholmsområdet. Genom samtal och erfarenheter med både klienter och socialsekretare 
blev jag nyfiken på hur man kunde förstå det arbete som utfördes där. Jag upplevde det som 
komplext och intressant, men kände att jag saknade kunskap. Något som jag tyvärr 
fortfarande gör, då kunskap kring fattigdomens konsekvenser och förutsättningar i stort sett 
saknas på socionomutbildningen. Den här uppsatsen blev min chans att lära mig mer. Frågor 
som väcktes var; Vilka är ungdomarna? Hur går behovsbedömningar till? Hur arbetar man 
med gruppen? Vilken betydelse har konstruktionen av kön i arbetet med ungdomarna? Finns 
det olika förväntningar på manliga och kvinnliga klienter?  
 
Ekonomiskt bistånd är den ojämförligt största delen, både till kostnader och antalet klienter, 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. I genomsnitt utgörs hälften av individ- och 
familjeomsorgens kostnader av utbetalning av ekonomiskt bistånd (Puide, 2000:7). Under 
2005 fick drygt 225 000 hushåll och 407 000 individer ekonomiskt bistånd någon gång under 
året (Socialstyrelsen, 2006:5). Ungdomar utgör en stor andel av biståndstagarna. Under 2005 
var knappt 40 procent av det totala antalet vuxna biståndstagare mellan 18 och 29 år. Bland 
ungdomar mellan 18 till 24 var totalt cirka 10 procent av samtliga invånare biståndstagare 
någon gång under året (Socialstyrelsen, 2006:22). Orsakerna till varför individer ansöker om 
ekonomiskt bistånd kan bero på en mängd olika och ofta sammanhängande faktorer. Det kan 
bero på arbetsmarknadsläget, individens bakgrund, den nuvarande situationen eller speciella 
behov (Puide, 2000:7).  
 
Det saknas i mångt och mycket forskning om ekonomiskt bistånd ur ett könsperspektiv. 
Särskilt den forskning som finns om ungdomar som biståndstagare är könsneutral. Ändå är 
kön en av de mest grundläggande kategorierna i organiserandet av vår vardagsförståelse och i 
samhällsstrukturen (Magnusson, 1998:17, Mattsson, 2002:20). Vi upplever att män och 
kvinnor är olika, gör olika och har olika värde. Dessa olikheter uppfattas till stor del som 
naturliga och oföränderliga (Magnusson, 1998:16). Mönstren reproduceras i vardagen och är 
därför svåra att se, men de skapar olika förutsättningar för män och kvinnor och är därför 
viktiga att granska med kritiska ögon (Magnusson, 1998:18). Samtidigt präglas vårt samhälle 
alltmer av ett jämställdhetstänkande, där män och kvinnor ska behandlas lika ur ett 
rättviseperspektiv (Mattsson, 2002:4). En utveckling, där också socialtjänsten är delaktig med 
sina könsneutrala lagar och riktlinjer, med fokus på den enskildes rättigheter och skyldigheter 
samt en strävan efter jämlikhet mellan medborgarna (Socialstyrelsen, 2004:22).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur socialtjänsten arbetar med 
ungdomar som ansöker om och uppbär ekonomiskt bistånd, med särskilt fokus på betydelsen 
av kön.  
 
Mina frågeställningar  är:  
 
Vilka föreställningar har ett antal socialsekreterare om ungdomar som ansöker om och uppbär 
ekonomiskt bistånd, med särskilt fokus på betydelsen av kön? 
 
Hur arbetar de med gruppen?  
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1.2 Avgränsningar 
 
I uppsatsen undersöker jag hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg arbetar med 
ungdomar. Även om det kan finnas variationer mellan olika kommuner gällande organisation 
och arbetssätt, är min avsikt inte att försöka besvara hur olika organisatoriska lösningar 
påverkar arbetet med ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd. Ytterligare en avgränsning 
är att jag endast intervjuar kvinnliga socialsekreterare.  
 
1.3 Centrala begrepp 
 
1.3.1 Ungdomar  
 
Jag har valt att undersöka socialtjänstens arbete med ungdomar. Det utesluter andra grupper 
som är beroende av ekonomiskt bistånd. Begreppet kan avse ungdom som livsfas, vilket 
innebär en tidsperiod i varje människas liv och identitetsutveckling samt ungdom som social 
kategori, det vill säga som en del av befolkningen, vilken kan avgränsas mot andra grupper i 
denna. Var dessa gränser dras varierar och det finns inga allmänt accepterade gränser i 
samhället (Swärd, 2000:279). I den här uppsatsen definierar jag en ungdom som en individ 
mellan 18 till 25 år. Hur begreppet ”ungdom” definieras inom socialtjänsten varierar dock, 
vilket tydliggjordes under intervjuerna.  

 
1.3.2 Ekonomiskt bistånd 
 
Jag har valt att använda mig av termen ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som 
numera används i Socialtjänstlagen och av Socialstyrelsen. Andra närliggande begrepp är 
försörjningsstöd och socialbidrag. De olika termerna avser i princip samma sak. Ekonomiskt 
bistånd regleras i 4 kap. SoL. Enligt 4 kap. 1 § har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning, det så kallade försörjningsstödet och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde har 
endast rätt till ekonomiskt bistånd om han eller hon försöker bidra till försörjning efter egen 
förmåga. Här blir en individuell bedömning av den enskildes förmåga nödvändig (Norström 
& Thunved, 2005:65).  
 
Insatsen har två syften, det ena är att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå och det andra är att biståndet ska utformas så att de stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Med begreppet ”livsföring i övrigt” menas alla olika 
behov som den enskilde kan ha för att uppnå en skälig levnadsnivå och hur dessa behov 
bedöms beror på varje enskilt fall (Norström & Thunved, 2005:65-71). Hur det så kallade 
försörjningsstödet ska se ut regleras i 4 kap. 3 § SoL. Försörjningsstödet är uppdelat i en 
schabloniserad del som avser nödvändiga vardagsutgifter såsom livsmedel och kläder och en 
del som avser bland annat boendekostnader och vars skälighet alltid prövas (Norström & 
Thunved, 2005:77-81). Kommunerna kan begära att individer, och då särskilt ungdomar 
under 25 år ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet under 
biståndsperioden (Norström & Thunved, 2005:81).  
 
1.3.3 Kön 
 
I uppsatsen används begreppet kön för att beskriva de social och kulturella konstruktioner av 
manligt och kvinnligt som ger begreppet dess mening. Ett närliggande begrepp är genus. 
Genus står traditionellt för den kulturella betydelse som människor ger kön (Magnusson, 
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2005:596). Jag utgår dock från Judith Butlers könsbegrepp, där kön och genus betyder samma 
sak. Detta då begreppen i sig inte har någon betydelse utöver den meningsskapande kunskap 
om kön som har konstruerats i sociala processer. Samhället och kulturen har genom en 
historisk upprepning av tankemönster och handling konstruerat och installerat olika 
egenskaper som ska gälla för ”kvinnor” eller för ”män”, vilka styr hur vi uppfattar oss själva 
och vår sociala värld. Genom upprepning skapas en social stabilitet, men det innebär också 
möjligheter till förändring (Rosenberg, 2005:15-16). Min teoretiska utgångspunkt är att kön är 
en viktig organiserande och social kategori som påverkar män och kvinnors faktiska 
livsvillkor (Kvale, 1997:72). 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 börjar med en inledning som presenterar ämnesval och problemformulering. 
Därefter följer uppsatsens syfte samt med vilka frågeställningar jag ämnar undersöka 
uppsatsens problem. I kapitlet definieras också uppsatsens centrala begrepp. I kapitel 2 
presenteras tidigare forskning kring kön och socialt arbete, kön och ekonomiskt bistånd, 
ungdomar och ekonomiskt bistånd samt forskning om ekonomiskt bistånd med 
socialkonstruktivistisk ansats. I Kapitel 3 beskrivs de teoretiska analysverktygen. Kapitel 4 är 
uppsatsens metodkapitel. Här redogörs det för uppsatsens vetenskapliga design, 
vetenskapsfilosofisk position samt hur datainsamling och analys har genomförts. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion utifrån begreppen validitet, reliabilitet samt 
generaliserbarhet. I kapitel 5 och 6 presenteras uppsatsens resultat och analys. Kapitel 7 inleds 
med en sammanfattande diskussion av uppsatsens resultat och avslutas med en diskussion av 
den valda metoden samt förslag på tidigare forskning.  
 
2. TIDIGARE FORSKNING 

 
2.1 Forskning om kön och socialt arbete 
 
Sverige är idag ett jämställt land i jämförelse med många andra länder. Män och kvinnor 
arbetar till exempel nästan lika mycket, en ökning har skett av kvinnors 
förvärvsarbetarfrekvens med 20 procent sedan 1970-talet. Samtidigt är olikheterna mellan 
män och kvinnor stora om man ser till andra delar av välfärdsstaten. Kvinnor återfinns 
framförallt i låglöneyrken och deras löner är endast 80 procent av männens. Även när män 
och kvinnor arbetar inom samma yrken, har kvinnor sämre lön. Det är dessutom fortfarande 
kvinnorna som har huvudansvaret för hem- och hushållsarbete (Mattson, 2002:2). Dessa 
olikheter kan förstås ur en rad aspekter på rättvisa och orättvisa mellan könen. Forskning med 
ett könsperspektiv vill beskriva och förstå rättvisor och orättvisor i samhället utifrån kön som 
organiserande dimension (Kvale, 1997:72). Forskning inom disciplinen socialt arbete kan ses 
som en del av den forskning som belyser män och kvinnors olika förutsättningar och behov, 
när de kommer i kontakt med det sociala arbetets myndigheter och institutioner. Jag redogör 
för en del av den kunskap som finns på området nedan, men först kommer jag att redogöra för 
två innebörder av begreppet kön.  
 
2.1.1 Principen om kön som skillnad och principen om kön som neutralt  
 
Vad kön är kan vid en första betraktelse verka vara självklart, men vid ett närmare påseende 
ser man att kön kan användas på olika sätt och på så sätt ges olika innebörder.  
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I den västerländska kulturen ges ofta kön betydelsen skillnader i egenskaper. Män och 
kvinnor antas ha medfödda olikheter som gör att de agerar olika i olika sammanhang. Det 
finns manliga och kvinnliga sätt att vara, handla och tänka (Magnusson, 1998:17). Dessa 
olikheter värderas och det har skapats hierarkier mellan män och kvinnor, där det som 
karaktäriseras som manligt värderas högre än det kvinnliga (Hirdman, 2004:47; Magnusson, 
1998:16). Genom att fortsätta agera som om dessa olikheter är essentiella och naturliga, bidrar 
vi till att upprätthålla de handlingar som särskiljer könen och som skapar ojämlikhet. Det är 
svårt att se hur man i vardagen reproducerar dessa mönster genom att man fortsätter att göra 
som vanligt och behandlar pojkar och flickor olika från födseln. Men när vi tänker på kön 
utifrån skillnader i egenskaper bortser vi från att män och kvinnor lever under olika sociala, 
kulturella och ekonomiska villkor. Dessa skapar olika förutsättningar för män och kvinnor 
men också för olika män och olika kvinnor utifrån faktorer såsom etnicitet och klass 
(Magnusson, 1998:18).  
 
Samtidigt som vi i vardagen uppfattar olikheter mellan män och kvinnor som olikheter i 
egenskaper lever vi också i ett starkt dominerande samtal om jämställdhet, en 
jämställdhetsdiskurs, där kön ses som något neutralt som man kan bortse från. Enligt ett 
sådant synsätt är män och kvinnor lika duktiga, har samma behov och ska behandlas likadant 
utifrån ett rättviseperspektiv (Magnusson, 1998:18). Denna diskurs kommer ”uppifrån” och 
präglas av det svenska folkhemmet och välfärdsstatens normer (Mattson, 2002:5). 
Perspektivet har fått kritik, då det osynliggör de maktförhållanden som ligger till grund för 
fördelningen av resurser och förmåner. I praktiken, menar man, är relationen mellan män och 
kvinnor på till exempel arbetsmarknaden fortfarande ojämlik (Mattsson, 2002:5; Schlytter, 
1999:17).  
  
Kombinationen av dessa diskurser och principer, skapar en splittring av olika 
verklighetsuppfattningar som inte är lätt att värja sig mot när man befinner sig inom denna 
sammanblandning av olika krafter. Jämställdhetsdiskursen bidrar till att dölja föreställningen 
om kön som skillnad och utifrån detta osynliggörande tenderar man att fortsätta förklara 
olikheterna mellan könen som just individuella olikheter eller problem (Magnusson, 1998:20-
21).  
 
Idealet om jämställdhet, både som handlingsnorm idag och som ett samhällsmål är en del av 
socialarbetarnas professionella kunskap, menar Astrid Schlytter (1999:17). Socialtjänstlagen 
bygger på just den moderna ideologi som har jämställdhet som princip (Schlytter, 1999:19). 
Den kvinnliga socialarbetaren konstruerar sin professionella yrkesroll utifrån en idealbild av 
sig själv som består av en upplyst och stark individ, som varken är förtryckt eller förtrycker, 
allra minst de kvinnliga klienterna. Det blir svårt att utmana denna bild och beskriva en annan 
verklighet, såväl på samhällsnivå, organisationsnivå som personlig nivå.  Kvinnors intressen 
kan då endast föras fram som en del av en gemensam agenda eller i barns intresse (Schlytter, 
1999:10). En motsägelsefull bild av socialtjänstens medarbetare växer fram. Kvinnofrågorna 
är frånvarande samtidigt som aktörerna är välutbildade och ofta socialt engagerade kvinnor. 
Schlytter tror inte att de kvinnliga socionomerna är omedvetna i kvinnofrågor, utan att 
frånvaron snarare handlar om att de har valts bort för en annan verklighetsbeskrivning på det 
professionella planet (Schlytter, 1999:9).   
 
2.1.2 Feministisk forskning  
 
Feministisk forskning menar att den könsneutrala synen på socialt arbete är en konstruktion 
skapad av män, för män. De utmanar traditionell kunskap genom att ifrågasätta socialt arbete 
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på en rad områden. De har bland annat uppmärksammat socialarbetares misslyckanden med 
att ta hänsyn till de sociala situationer i vilka kvinnor lever. De motarbetar också de rådande 
föreställningarna om att socialt arbete i första hand handlar om individer (Dominelli, 2002:8). 
Genom att göra det har de problematiserat hur socialarbetare förhåller sig till kvinnors villkor 
och behov. Lisa Dominelli redogör i en kunskapsöversikt för på vilka grunder kvinnor 
förtrycks inom socialt arbete: Kvinnor konstrueras till passiva offer, kvinnor utsätts för olika 
former av social kontroll när de vill frigöra sig från traditionella positioner samt kvinnor 
förnekas möjligheten att själva välja sin framtid (Dominelli, 2002:9). Studier rörande mäns 
våld mot kvinnor påvisar bland annat att socialsekreterare förnekar de maktrelationer som 
ligger till grund för våldet och på så sätt osynliggör kvinnornas underordning. Det görs bland 
annat genom att misstänkliggöra kvinnorna och definiera männens våld som ”bråk” istället för 
misshandel (Kolfjord, 1998:199). Den feministiska forskningen har fått kritik för att den inte i 
tillräckligt hög grad uppmärksammat olikheter mellan kvinnor, utifrån till exempel klass och 
etnicitet (Dominelli, 2002:9; Mulinari, Sandell & Schömer, 2003:3).  
 
2.1.3 Könsrelaterade förväntningar på klienten 
 
Forskning har visat att olika förväntningar riktas mot män och kvinnor i egenskap av deras 
kön, i samhället och i socialt arbete specifikt. Det leder bland annat till att olika 
välfärdspolitiska resurser, såsom handikappersättning och rehabilitering fördelas efter kön, 
snarare än faktiska förutsättningar (Sandqvist, 1998:22).  Inom socialtjänsten är dessa 
förväntningar ofta kopplade till en traditionell syn på föräldraskap och försörjning, där 
kvinnor förväntas ta större ansvar för föräldraskap och männen förväntas ta större ansvar för 
sin försörjning (Kullberg, 1994; 2003; Kolfjord, 1998). De traditionella och stereotypa 
föreställningarna skapar i vissa fall en oförmåga att se individens verkliga behov (Mattson, 
2002:26).  
 
Ingela Kolfjord har i en studie av hur språket används i socialtjänstutredningar rörande 
barnavårdsfrågor visat att socialsekreterarna i sitt språkbruk förmedlar en traditionell 
ansvarsfördelning i föräldraskap, där modern förväntas ta ett större omsorgsansvar och därför 
får högre krav på sig än männen (Kolfjord, 1998:189). Kvinnor som betraktas som icke-
ansvarstagande får hårdare omdömen än män i samma situation (Kolfjord, 1998:196).  
 
Christian Kullberg har i olika studier där han studerar socialtjänstens arbete med ekonomiskt 
bistånd påvisat att olika förväntningar riktas mot män och kvinnor, vilket får konsekvenser för 
hur deras behov bedöms av socialtjänsten (Kullberg, 1994; 2003). I en studie analyserade han 
hur socialarbetarna samtalade med ensamstående föräldrar utifrån förvärvsarbete och omsorg 
om barn. Studien visade att socialsekreterarna lade större vikt vid att männen skulle uppbära 
egen försörjning, än vad de gjorde med kvinnorna. De tenderade att tala om orsakerna till 
männens problem på ett sådant sätt att de i högre grad än kvinnorna framstår som ansvariga 
för sina problem. Kvinnorna ansågs således vara mer drabbade av de problem de hade, än 
männen (Kullberg, 1994:178). I en annan studie jämför han olika behovsbedömningar utifrån 
klientens kön. Studiens resultat påvisar att de ensamstående männen i högre utsträckning 
bedöms ha allvarligare problem, men att kvinnorna erbjuds mer hjälp och stöd i sitt 
föräldraskap. Stöd som antogs leda till förvärvsarbete gavs dock i högre grad till männen än 
till kvinnorna (Kullberg, 2003:36).   
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2.2 Ett könsperspektiv på arbete med ekonomiskt bistånd 
 
Forskningen kring ekonomiskt bistånd och kön är relativt begränsad. Det finns en generell 
kritik mot att forskning kring fattigdom och ekonomiskt bistånd har varit ”könsblind”, liksom 
övrig välfärdsforskning (Gunnarsson, 2000:2). För att analysera hur socialtjänsten fungerar ur 
ett könsperspektiv bör man jämföra män och kvinnors verkliga behov, med vilken hjälp de 
får. De ekonomiska behoven beror bland annat på samhälleliga förhållanden (Puide, 2000:7). 
Socialtjänsten har en kompensatorisk roll, varför män och kvinnors olika ekonomiska behov 
avspeglar vilken ställning de har i samhällsstrukturen. Kvinnors ekonomiska behov kan till 
exempel kopplas till en strukturellt underordnad position. De har en mer osäker anknytning 
till arbetsmarknaden än vad män har, i form av tillfälliga arbeten med dålig lön. Fler kvinnor 
än män tillhör därför de nästan fattiga och lever i en ekonomiskt utsatt position (Gunnarsson, 
1998:107). Män och kvinnor kan också uppleva att de har olika behov eller ha olika lätt eller 
svårt att synliggöra sina behov (Socialstyrelsen, 2004:25). Till sist så påverkar också 
socialtjänstens olika förväntningar på män och kvinnor utifrån kön, vilka behov och vilket 
ansvar de anses ha i bedömningsprocessen (Mattsson, 2002:26). Inom ekonomiskt bistånd 
spelar synen på vilket stöd man behöver för att komma in på arbetsmarknaden en stor roll för 
män och kvinnor reella möjligheter att bli självförsörjande (Socialstyrelsen, 2004:26). 
 
2.2.1 Män och kvinnors biståndstagande 
 
Evy Gunnarsson menar att man utifrån en strukturell nivå kan se att män och kvinnor söker 
ekonomiskt bistånd utifrån olika villkor, samt att biståndsbedömningarna görs olika i 
förhållande till män och kvinnor (Gunnarsson, 1998:87). Ensamstående män får generellt mer 
ekonomiskt bistånd än kvinnor och under längre tid (Gunnarsson, 1998:52). Det har dock 
skett en dramatisk ökning av kvinnornas långvariga biståndstagande. Mellan 1993 och 2002 
minskade de ensamstående männens långvariga biståndsberoende med 8 procent, medan de 
ensamstående kvinnornas beroende ökade under samma period med 26 procent 
(Socialstyrelsen, 2004:52). Om man ser till etnicitet och kön så visar det sig att utländska 
ensamstående kvinnor är den mest biståndsberoende gruppen, både i jämförelse med svenska 
kvinnor, svenska män och de utländska ensamstående männen (Gunnarsson, 1998:61). 
Ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade i relation till sin andel i befolkningen 
(Mattsson, 2002:25).  
 
Traditionellt har personer med försörjningsproblem en svag förankring på arbetsmarknaden 
(Socialstyrelsen, 2004:47). Forskning visar att män och kvinnor bedöms ha olika sociala 
problem som gör att de står utanför arbetsmarknaden. Män bedöms i högre grad vara hemlösa, 
ha missbruk eller vara kriminella medan kvinnor oftare har psykisk ohälsa och är drabbade av 
våld i hemmet (Socialstyrelsen, 2004:47). Dessa olikheter kan förklaras utifrån att män och 
kvinnor lever under olika villkor. Studier gjorda inom andra områden än arbete med 
ekonomiskt bistånd, visar att män och kvinnors avvikande beteende sorteras in i stereotypa 
mallar. Kvinnors problem relateras till psykiska besvär, medan mäns problem anses bero på 
missbruk (Rosengren, 2003:43). I en nyligen publicerad socialpsykologisk studie från USA 
har man undersökt socialarbetares benägenhet att bedöma mental hälsa utifrån föreställningar 
om kön. Där visade det sig att socialarbetares benägenhet att göra bedömningar baserade på 
könsrollsstereotyper har minskat, i relation till andra, äldre studier på området (Haskell, 
2006).  
 
Vilka sorts insatser får då män och kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd, utöver det 
ekonomiska biståndet? Annelie Jansson (2003) har undersökt vilken typ av insatser 

 9



biståndstagande ungdomar mellan 18 och 24 år fick i Järfälla kommun under 2002 och 
resultatet var tydligt. Män och kvinnor fick olika slags insatser.  Hela sju procent fler män än 
kvinnor fick någon sorts arbetsmarknadsinsats i form av utbildning eller praktik medan sju 
procent fler kvinnor än män fick psykiatriska eller psykologiska insatser. Vad gäller 
missbruksinsatser fick 21 procent av männen sådana, men endast nio procent av kvinnorna. 
Orsakerna till dessa skillnader kan både vara faktiska olikheter, men också den redan nämnda 
benägenhet hos professionella att sortera in avvikande beteende i stereotypa mallar.  
 
2.2.2 Könsperspektiv på yrkesrollen 
 
En annan faktor som kan påverka bedömningen av män och kvinnor är om socialsekreteraren 
är man eller kvinna. De flesta som arbetar inom socialtjänsten är kvinnor. Vi vet dock inte om 
och hur socialsekreterarens kön har betydelse då det saknas systematiska studier kring detta 
(Socialstyrelsen, 2004:49). Evy Gunnarsson diskuterar frågan i sin avhandling, men drar inga 
långtgående slutsatser. De intervjuade kvinnorna i hennes studie hade mer negativa 
erfarenheter av manliga socialsekreterare än kvinnliga. De upplevde att männen var 
oförstående och kontrollerande, medan kvinnorna var vänligare och mjukare i sitt bemötande 
(Gunnarsson, 1993:175-176). Ett resultat som också kan påverka hur biståndsbedömningar 
utförs.    
 
2.3 Ungdomar och ekonomiskt bistånd 
 
Jag har inte funnit någon forskning om ungdomars ekonomiska biståndstagande med ett 
könsperspektiv, med undantag för Annelie Janssons uppsats. Forskning om ungdomar och 
ekonomiskt bistånd har ofta förts i könsneutrala termer och jag kommer här att referera till en 
del av den kunskap som finns. Det finns flera skäl till att uppmärksamma ungdomar som 
uppbär ekonomiskt bistånd. Vad som sker i åldern runt de tjugo har stor betydelse för hur 
framtiden kommer att gestalta sig, det vill säga hur ungdomar etablerar sig i vuxenlivet och 
utvecklar en självständig social position. Kunskapsläget, om vad som händer med de 
ungdomar som börjar sitt vuxenliv som biståndstagare, är dock begränsat (Swärd, 2000:279).  
 
2.3.1 Ungdomars biståndstagande  
 
Ungdomar utgör en stor andel av de arbetslösa i samhället. Studier visar att en stor andel av 
ungdomarna är arbetslösa när de söker ekonomiskt bistånd.  Eftersom ungdomarna ännu inte 
har kommit in på arbetsmarknaden så har de inte heller kvalificerat sig för 
arbetslöshetsersättning eller sjukersättning. Något som resulterar i att de måste vända sig till 
socialtjänsten i en högre utsträckning än vuxna, i liknande situation. Ju längre tid som 
ungdomen står utanför utbildning och arbetsliv, desto svårare har han eller hon att etablera sig 
i samhället.   (Swärd, 2000:287). Under 2004 var i genomsnitt 62 000 ungdomar, fler män än 
kvinnor, placerade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mellan 2002 och 2003 fördubblades 
nästan antalet långtidsarbetslösa ungdomar mellan 18 – 24 år. Denna grupp ska nu ha minskat 
(Socialstyrelsen, 2005:17). Av de ungdomar som inte etableras på arbetsmarknaden och som 
behöver ekonomiskt bistånd är utlandsfödda ungdomar överrepresenterade (Socialstyrelsen, 
2005:17). Det verkar dock som att ungdomars kortvariga biståndstagande minskar, men att 
det långvariga ökar. Det kan förklaras av att arbetsmarknaden har blivit bättre för ungdomar, 
medan de ungdomar som söker sig till socialtjänsten har andra, mer sammansatta problem 
(Socialstyrelsen, 2005:18).  
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Vilka är då orsakerna till att ungdomar uppbär ekonomiskt bistånd, utöver de 
arbetsmarknadsrelaterade förklaringarna? I den allmänna debatten är det vanligt att förklara 
ungdomars biståndstagande utifrån föreställningen om en attitydförändring, som gör det 
mindre oangenämt att söka ekonomiskt bistånd, samt att motivationen till arbete har minskat. 
Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att dessa påståenden skulle ha någon relevans. 
Istället känner ungdomar, liksom vuxna skam inför att uppsöka socialtjänsten (Swärd, 
2000:294). Andra föreställningar som existerar i den allmänna debatten är att ungdomar, som 
växer upp i hem där föräldrarna har levt på ekonomiskt bistånd, utvecklar en 
”bidragstagaranda”. Det finns inte heller där något vetenskapligt stöd för detta påstående. 
Däremot kan fattigdom under uppväxten, i kombination med andra problem öka 
sannolikheten för att flera generationer efter varandra skall uppbära ekonomiskt bistånd 
(Swärd, 2000:294). 
 
Ungdomar är i allt högre grad drabbade av psykisk ohälsa, vilket också kan påverka deras 
möjligheter att blir självförsörjande. Det har skett en markant ökning de senaste två 
decennierna. Det är vanligare att unga kvinnor uppger att de mår psykiskt dåligt, än att unga 
män i samma ålder gör det. Däremot har ökningen varit densamma för båda könen (SOU 
2006:15). Denna utveckling följer de försämringar av arbetsmarknaden för ungdomarna som 
har pågått de senaste 20 åren. I början av 1990-talet försvann 300 000 arbetstillfällen som inte 
har kommit tillbaka. Förlusten av arbetstillfällen drabbade nästan enbart ungdomar (SOU, 
2006:17).  
 
2.3.2 Könsskillnader i ungdomars biståndstagande  
 
Om man ser till fördelningen mellan män och kvinnor i åldrarna 18 – 24 så visar det sig att det 
var ungefär lika många män som kvinnor som uppbar ekonomiskt bistånd under 2005 
(Socialstyrelsen, 2006:22). Det är dock inte möjligt att jämföra kön, med andra faktorer 
utifrån denna statistik och den forskning som finns på området är som jag redan har nämnt 
begränsad. I en artikel från år 2000 menar dock Tapio Salonen att det inte går att se några 
könsrelaterade skillnader i biståndstagande mellan män och kvinnor i åldrarna 18 – 24 år. Det 
var något vanligare att kvinnor hade erfarenhet av ekonomiskt bistånd, än vad män hade, men 
dessa skillnader var marginella (Salonen, 2000:201). Det är dock viktigt att tillägga att 
könsperspektivet, när det gäller ungdomars biståndstagande, bör belysas utifrån andra faktorer 
än antalet klienter, för att ge en rättvis bild av män och kvinnors villkor. Till exempel till vad 
män och kvinnor beviljas ekonomiskt bistånd, hur länge de får ekonomiskt bistånd samt vilka 
olika förklaringar det finns till mäns och kvinnors försörjningsproblem. Salonen tar också upp 
den i huvudsak amerikanska diskussion kring unga ensamstående mammors hjälpbehov, då de 
har varit dominerande inom de behovsprövande hjälpformerna och jämför med svenska 
förhållanden. I Sverige är det i jämförelse inte särskilt vanligt att unga kvinnor med barn 
debuterar i ekonomiskt bistånd i åldrarna 18-20 år och det är inte ett socialpolitiskt problem, 
menar Salonen (2000:200).   
 
2.3.3 Att vara ung och uppbära ekonomiskt bistånd 
 
Det finns som jag redan har nämnt få studier om ungdomars upplevelser av att vara 
biståndstagare. Det har däremot gjorts översikter om arbetslösa ungdomars välfärd och om 
ungdomsarbetslöshetens konsekvenser. Dessa studier är också tillämpliga på gruppen 
biståndstagande ungdomar. Hans Swärd tar i en forskningsöversikt upp följande aspekter av 
ungdomsarbetslöshetens konsekvenser: nerbrutet självförtroende, social isolering, apati, 
ökade hälsorisker, förstärkta generations- och klassklyftor samt vanmakt och misstroende mot 
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myndigheter (Swärd, 2000:285). Arbetslösheten slår olika mot olika ungdomar. Sociala 
bakgrundsfaktorer samt när i livet ungdomen drabbas är avgörande (Swärd, 2000:285-286). 
Swärd menar dock att det är viktigt att inte endast se ungdomarna som offer utifrån ett 
marginaliseringsperspektiv, utan som individer som gör egna val inom de ramar som 
strukturerna och välfärdspolitiken anger. Ungdomar som inte får arbete försöker till exempel 
hitta alternativa sysselsättningar, som kan ge mening åt livet (Swärd, 2000:297).  
 
2.4 Forskning om arbete med ekonomiskt bistånd 
 
En stor del av den forskning som jag har funnit, som på olika sätt har undersökt arbete med 
ekonomiskt bistånd, har en kvantitativ ansats och fokuserar på huruvida bedömningar som 
görs är rättvisa eller inte. Resultaten påvisar att det fortfarande existerar få systematiska 
metoder i arbetet med ekonomiskt bistånd och att det sker orättvisa bedömningar på grund av 
olika organisatoriska lösningar och individuella avväganden (Bergmark, 2000; Hydén et al., 
1995; Gustafsson et al., 1990; Mosesson, 1998; Jönsson & Mosesson, 1998; Jansson, 1998).   
  
2.4.1 Organisatoriska perspektiv   
 
Socialsekreterare samt andra personalgrupper inom offentlig förvaltning som arbetar under 
liknande förhållanden har i organisationsforskningen samlats under begreppet 
gräsrotsbyråkrater (Kullberg, 1994:34). De är de enda anställda inom organisationen som har 
kännedom om de villkor som organisationen ställer och som dessutom ska förverkliga de 
behov som medborgarna har. Socialtjänsten är inte reglerad i detalj, varför 
gräsrotsbyråkraternas arbetssituation innebär att de måste använda sina egna bedömningar när 
de avgör vilka beslut som ska fattas. Gräsrotsbyråkraten ställs inför olika motstridiga krav och 
problem som denne måste förhålla sig till under arbetsprocessen. De krav som organisationen 
ställer innebär att gräsrotsbyråkraten tvingas anpassa ärendet till gällande regler och rutinerna 
så att klientens problem eller behov antingen passar in i lämplig åtgärdskategori eller helt 
enkelt utesluts från myndighetens ansvars – eller kompetensområde. Samtidigt ställs de inför 
den enskilde individen önskan om att bli behandlad utifrån de rättigheter, önskningar och 
behov som klienten själv anser vara väsentliga för att få hjälp (Kullberg, 1994:35). 
 
2.4.2 Interaktionistiska perspektiv  
 
En del av forskningen kring arbete med ekonomiskt bistånd har fokuserat på de processer som 
uppstår i mötet mellan den hjälpsökande individen och socialtjänstens organisation (Billqvist: 
1999; Cedersund, 1992; Kullberg, 1994). Interaktionen sker genom olika undersöknings- och 
utredningsprocesser där språk och samtal spelar en stor roll. Också socialsekreteraren 
transformeras från en privatperson till en myndighetsrepresentant genom dessa processer. 
Socialsekreteraren och den sökande måste hantera tre komponenter i sin interaktion (Hydén, 
2000:224-226).  
 

• Den byråkratiska processen som styrs av handläggningsregler och samtalsformer.  
• Förvandlingen av den hjälpsökandes privata omständigheter och behov till byråkratins 

offentliga kategorier. 
• En prövning av den sökande med fokus på sociala, ekonomiska och inte minst 

moraliska faktorer (Hydén, 2000:227).  
 
Leila Billquist har i en etnografisk studie om arbetet på ett socialkontor påvisat att det är den 
administrativa traditionen som är dominerande i arbetet med ekonomiskt bistånd. Med det 
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menar hon att klientens behov anpassas till organisationen och socialsekreterarna agerar 
utifrån den hjälp som finns att tillgå och utifrån de bilder som konstrueras av klienterna i de 
administrativa processerna (Billqvist, 1999:170). I arbetet med ekonomiskt bistånd verkar det 
också vara svårt att förena den hjälpsökandes behov av råd och stöd med den ekonomiska 
handläggningen. Billqvist visar att socialsekreterarna blundar för klientens reella behov, när 
det visar sig att sådana finns som inte rör den ekonomiska situationen enbart (Billqvist, 
1999:171). Billquist menar att det emotionella stödet blir mindre förenligt med det 
administrativa ju längre in i systemet klienter kommer (1999:272).  
 
Elisabet Cedersund (1992) har studerat hur språket används i mötet mellan socialtjänsten och 
klienterna. Genom att beskriva språkliga mönster under telefonsamtal, i blanketter, under 
nybesök och vid beslutsprocessen visar hon att individen tranformeras till en klient via en rad 
fasta rutiner. Den institutionella uppbyggnaden av fasta rutiner innebär en successiv 
definiering av den sökandes situation, vilken innebär en avgränsning mot det som anses vara 
relevant för beslutet om ekonomiskt bistånd och utelämnande av annan information. De 
sökande delas inledningsvis upp i normalfallen och i undantagsfallen, de senare kräver mer 
resurser och samarbete mellan kollegor. Man använder sig av färdiga klientkategorier, men 
det tas också alltid hänsyn till individuella livsvillkor, varför en beskrivning av de enskilda 
livssituationerna görs och är viktiga i beslutsprocessen. Cedersund visar att det görs en 
uppdelning mellan de klienter som av eget vållande är i behov av ekonomiskt bistånd och dem 
som utan egen vållande är hjälpbehövande. De normer och värderingar som ligger till grund 
för ett beslut behöver inte lämnas. Cedersund menar således att ett öppet moraliserande, som 
var vanligt under den gamla tidens fattigvård, har övergått till ett mer förtäckt moraliserande 
(Cedersund, 1992:135-136).  
 
Christian Kullberg har också studerat den språkliga interaktionen mellan klient och 
socialsekreterare samt socialsekreterare emellan och påvisar att klienternas egna 
problemdefinitioner sällan accepteras, utan att man ofta prövar alternativa konstruktioner där 
klienternas eget ansvar för situationen spelar stor roll. Han visar att socialarbetarna 
konstruerar biståndssökande som antingen drabbade eller ansvariga för sina problem i 
anslutning till bifall eller avslag. En uppdelning som han kopplar till en könsdimension, 
vilken jag har redogjort för tidigare. De klienter som ansågs vara ansvariga beviljades 
socialbidrag i betydligt lägre grad än de drabbade (Kullberg, 1994:183). 
 
2.4.3 Klientperspektivet i forskning om  ekonomiskt bistånd  
 
Studier visar att klienter och socialsekreterare har olika perspektiv på orsaker till problemen 
och vilken hjälp de behöver för att bli självförsörjande. Klienterna vill endast ha ekonomiskt 
hjälp och förväntar sig inte heller någon annan hjälp från socialtjänsten (Billqvist, 1999; 
Gunnarsson, 1993; Kullberg, 1994). Klienterna anser att socialtjänsten ägnar för stor tid åt att 
gräva i orsaker istället för att ge hjälp här och nu. Det kan, enligt Kullberg handla om att 
klienterna är mer problemlösningsorienterade och socialsekreterarna är mer orsakssökande 
(Kullberg, 1994:30).  
 
Evy Gunnarsson diskuterar hur unga och äldre kvinnor har upplevt kontakten med 
socialtjänsten vid behov av ekonomiskt bistånd. Hon kopplar sitt resultat till begreppen 
värdiga eller ovärdiga klienter. De värdiga klienterna är de som har gjort sig förtjänta av 
samhällets åtgärder. De ovärdiga klienterna ska istället avgränsas från dessa hjälpåtgärder 
(Gunnarsson, 1993:157). Vad som är en värdig klient förändras över historien och kan förstås 
utifrån dimensionerna moral, resurs och marknad. Moraldimensionen handlar om ifall den 
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hjälpsökande uppvisar vilja att klara sig själv. Resursdimensionen berör huruvida klienten har 
egen förmåga att klara av att försörja sig själv. Marknadsdimensionen ställer frågan om 
marknaden ger den hjälpsökande möjlighet att försörja sig själv (Gunnarsson, 1993:158). Idag 
är den hjälpsökande, som bedöms ha egen vilja, en värdig klient (Gunnarsson, 1993:159). 
Studien visade att äldre kvinnor kände sig mer misstänkliggjorda än vad de yngre kvinnorna 
gjorde i mötet med socialtjänsten. Gunnarsson menar att det var lättare för socialsekreterarna 
att relatera de yngre kvinnornas försörjningsproblem till en marknadsdimension, där 
ungdomsarbetslösheten var en förklarande faktor. De äldre kvinnornas livssituation krävde att 
socialsekreterarna på ett annat sätt satte sig in i deras nuvarande situation utifrån ett 
helhetsperspektiv, där kunskap om hur olika faktorer har påverkat deras liv var viktigt 
(Gunnarsson, 1993:182). 
 
3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivistisk. Centrala begrepp och teorier är 
kunskapssociologi, diskursiv makt samt socialkonstruktivistiska perspektiv på kön.  
 
3.1 Socialkonstruktivism 
 
Socialkonstruktivismen har sin grund i den symboliska interaktionismen och George H Meads 
tankar om hur medvetande uppstår. Meads menade att medvetandet uppstår som ett resultat av 
kommunikation, särskilt språklig sådan. Individens medvetande utvecklas och konstitueras 
således i samspel med sitt sociala sammanhang (Mortensen, 1999:138). Ur denna teori 
utvecklades socialkonstruktivismen som bland annat hävdar att det inte finns någon sann 
kunskap. Det som rubriceras som kunskap i samhället är i själva verket mänskliga 
konstruktioner som uppstått i sociala sammanhang. Gränserna mellan människor och deras 
sociala sammanhang ses som diffusa och flytande och det är ointressant att fråga sig vad som 
påverkar vad. Teorin förnekar ett objektivt jag, utan menar att jaget och medvetandet är helt 
igenom en social produkt (Wetherell & Maybin, 1998:243). Jaget som subjekt förändras 
kontinuerligt i relation till tidigare erfarenheter och sociala relationer. Den vuxna individens 
identitet är multipel och består av flera jag, där delarna ibland är motsägande. Wetherell och 
Maybin skriver ”Människan är inte färdig från början, hon konstitueras ständigt” (1998:255).  
 
Socialkonstruktivismen som teori har också sitt ursprung i sociologerna Berger och Luckmans 
kunskapssociologi (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002: 208). Kunskapssociologin 
skapar förståelse för hur verkligheten konstrueras i ett dialektiskt samspel mellan individens 
subjektiva upplevelse och det sociala sammanhanget. De menar att den objektiva verkligheten 
konstrueras genom tre moment, externalisering, objektiviering och internalisering. För det 
första så begripliggör kulturer, samhällen och sociala grupper sina sociala världar genom att 
tolka dem i enlighet med de förklaringar som finns att tillgå i samhället. Dessa tolkningar blir 
till konstruktioner genom vilka individen upplever en objektiv verklighet. Konstruktionerna 
blir ting som vi upplever ligger utanför oss själva. Konstruktionerna internaliserar också i oss, 
genom olika socialisationsprocesser, varför vi upplever dem som självklara och givna. Till 
exempel kan konstruktionen av kön förstås utifrån en sådan objektivieringsprocess (Stainton 
Rogers & Stainton Rogers, 2002:208-209) 
  
Begreppet institution är grundläggande för att förstå hur verkligheten konstrueras enligt 
kunskapssociologin. En institution är alla former av tidsmässiga, rumsliga och socialt fixerade 
handlingsmönster i ett samhälle. Institutioner bildas och reproduceras processuellt under 
historien, människors handlingar är således både vanemässiga och förändrande (Harste & 
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Mortenson, 1999:207). De vardagliga upplevelserna i form av erfarenheter, händelser och 
människor tolkas och uppfattas i enlighet med de besluts- och handlingsalternativ som finns 
tillgängliga inom institutionens ramar. De handlingar som är vanliga kategoriseras som 
mönster (Sahlin, 2002:126). Den objektiva sociala verkligheten reproduceras i vardagen 
genom språket (Harste & Mortenson, 1999:218).  
 
I den här studien väljer jag att se socialtjänstens individ och familjeomsorg som en institution. 
Med det menar jag att de intervjuade socialsekreterarna tolkar sina erfarenheter och 
upplevelser i enlighet med de alternativ som finns tillgängliga inom institutionens ramar. 
Dessa alternativ kan variera mellan olika förvaltningar beroende på till exempel 
organisatoriska förutsättningar och vilken kunskap som finns tillgänglig. Jag förutsätter ändå 
att det sociala sammanhang som socialtjänsten utgör, skapar liknande förutsättningar för de 
intervjuade, oavsett i vilken kommun de arbetar. Konstruktionerna reproduceras genom de 
medvetna och omedvetna tankemönster genom vilka socialsekreterarnas tolkar sin ibland 
motsägelsefulla vardag. Utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv utgår jag från att 
konstruktionerna upplevs som objektiva och reella. Studien ska möjliggöra en kritisk 
betraktelse över vilka sociala processer som ligger till grund för det som utgör 
socialsekreterarnas ”objektiva” kunskap och förståelsegrund.  
 
3.2 Diskursiv makt 
 
Utifrån ett diskursivt maktperspektiv ses makt som något som existerar i alla mänskliga 
relationer. Makt är inte en resurs eller förmåga som någon besitter utan kan snarare förklaras 
som en kraft, primär i alla sociala grupperingar, nära kopplad till kunskap och vetande. 
Makten är inte heller något negativt eller destruktivt, utan kan beskrivas som en neutral 
kapacitet att fungera, påverka och förändra i ett socialt sammanhang (Lindgren, 1999:356). 
Etablerad kunskap är det som driver makten framåt (Bergström & Boréus, 2005:312). 
Diskursiv makt utvecklas genom ”normalisering”, det vill säga att diskursivt definiera det 
normala gentemot det avvikande (Magnusson, 1998:32). Makten förbjuder vissa handlingar, 
definierar vad som är friskt och vad som är sjukt och vad som ses som rätt och fel i ett 
samhälle (Bergström & Boréus, 2005:311). Normalitetsdefinitionerna skapar kunskap hos 
individen om henne själv och makten fungerar på så sätt som en självdisciplin från ”insidan” 
(Magnusson, 1998:32). Enligt Foucault kan inte makten kopplas till specifika samhälleliga 
institutioner. Men institutionerna kan ses som maktens bärare, de integrerar och reproducerar 
makten (Lindgren, 1999:356). På så sätt kan socialtjänsten ses som en institution genom 
vilken makten verkar.  
 
Genom att använda ett diskursivt maktbegrepp i min analys, kan jag nå en ökad förståelse av 
hur manliga och kvinnliga klienters handlingsutrymme definieras och konstrueras inom 
socialtjänstens ramar, men också i samhället i stort. Det senare ligger dock inte inom 
uppsatsens ramar.  
 
3.3 Socialkonstruktivistiska perspektiv på kön  
 
Frågan om vem som tjänar och vem som förlorar på kunskapen är grundläggande i en 
socialkonstruktivistisk analys med feministisk ansats. Det accepterade sätt att förstå världen 
på som gäller i vår tid och i vår kultur är inte en produkt av objektiv observation, utan av 
ständiga sociala processer och interaktion mellan människor (Stainton Rogers & Stainton 
Rogers, 2002:215). Kunskapen berättigar eller ger mandat till handling. Därför bör man alltid 
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betrakta konsekvenserna av hur kunskapen är konstruerad, till exempel kring förställningar 
om manligt och kvinnligt (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002:218).  
 
Historikern Yvonne Hirdman väljer att använda begreppet genus framför kön. Hon menar att 
genusbegreppet skapar en distans till begreppet kön, som för många är förknippat med 
föreställningen om två biologiskt skilda dikotomier; man och kvinna. Hon behöver ordet 
genus för att kunna tala om hur man talat och talar om kön (Hirdman, 2004:16). Hirdman 
menar att samhälleliga institutioner, praktiker och föreställningar ordnar män och kvinnor i ett 
genussystem som producerar och reproducerar maktskillnader mellan män och kvinnor. 
Genussystemet består av två logiker, den första är isärhållandets logik och den andra är den 
manliga överlägsenhetsnormen (Mattsson, 2002:20). Den manliga överlägsenhetsnormen 
ordnar könen och samhället hierarkiskt. De sker på alla nivåer, både strukturella, 
organisatoriska och personliga. Ett exempel på hur isärhållandets logik och den manliga 
överlägsenhetsnormen interagerar är den könsuppdelade arbetsmarknaden, där män generellt 
tjänar mer än kvinnor (Mattsson, 2002:21). Genussystemet är dynamiskt och föränderligt, 
men består av mönster av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som gör att 
det ändock är stabilt och upplevs som en objektiv verklighet (Hirdman, 2004:93-94). 
 
Hirdman, liksom filosofen Judith Butler betonar de kulturella konstruktionernas betydelse för 
skapandet av det vi idag kallar för kön, det vill säga stereotyperna manligt och kvinnligt. 
Stereotyperna bygger på förenklingar, ett tankemönster som utgör underordningens metoder 
också då det gäller klass, ras och etnicitet (Hirdman, 2004:47). Filosofen Judith Butler utgår 
från att sexualitet, genus men också kön är socialt konstruerade. Samhället och kulturen har 
lagt på olika egenskaper som ska gälla för ”kvinnor” eller för ”män”. Med Butlers terminologi 
är könet performativt, det är något som likt en föreställning skapas genom att det iscensätts av 
oss alla i vårt vardagliga handlande och våra liv i stort (Rosenberg, 2005:15). Kön är inte att 
vara man eller kvinna, utan att göra man eller kvinna. Kön, genus eller sexualitet kan inte 
föras tillbaka på några naturliga och biologiska skillnader, eller till något annat ursprungligt 
tillstånd (Rosenberg, 2005:9). Butler kopplar performativitet till det diskursiva maktbegreppet 
såsom Foucault har definierat det (Rosenberg, 2005:15). Butler menar att könsidentiteter 
konstrueras och installeras genom en förenklad upprepning av handlingar. Genom upprepning 
skapas en social stabilitet, men det innebär också möjligheter till förändring (Rosenberg, 
2005:15-16).   
 
Hur kan då det socialkonstruktivistiska perspektivet kopplas till socialt arbete och dess 
förutsättningar. Lisa Dominelli definierar feministiskt socialt arbete som socialt arbete med 
utgångspunkt i kvinnors erfarenheter och som fokuserar på de samband som finns mellan 
kvinnors position i samhället och deras individuella predikament. Att bemöta kvinnor utifrån 
en helhetssyn samt att förhålla sig till de olika former av förtryck som kvinnor utsätts för på 
grund av deras kön är en integral del av feministiskt socialt arbete. Genom feminismens fokus 
på sociala relationer som ömsesidiga beroenden riktar sig teorin också till de som kvinnorna 
interagerar med – män, barn och andra kvinnor (Dominelli, 2002:7). Med hjälp av ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön vill jag öka kunskapen om hur de sociala 
konstruktionerna av kön produceras och reproduceras inom socialtjänsten, samt hur de 
påverkar män och kvinnors reella möjligheter att komma ut i egen försörjning. I enlighet med 
feministiskt socialt arbete så vill jag lyfta fram och begripliggöra de förtryckande krafter som 
eventuellt kan finnas i de strukturer som utgör socialtjänstens institutionella tanke- och 
handlingsmönster.  
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4. METOD 
 
4.1 Vetenskaplig design 
 
Min ambition är att öka kunskapen om hur socialarbetare arbetar med unga män och kvinnor 
som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta görs med en kvalitativ metod, vilket innebär att jag 
som undersökare är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Ju mer 
kunskap jag har om dess kvaliteter och egenskaper, desto större förståelse för företeelsen får 
jag. Förståelse uppnås genom en systematisk forskningsprocess i tre faser. Den första är 
beskrivande och handlar om hur ett fenomen kan karaktäriseras och beskrivas. Det är 
uppsatsens resultat. Den andra är förklarande och handlar om orsaker till utvecklingen av ett 
fenomen och hur det kommer sig att det ser ut som det gör. I uppsatsen utgörs denna del av 
analysen. Den tredje komponenten är utvärderande och fokuserar på konsekvenserna av det 
som har beskrivits och förklarats. Det är uppsatsens avslutande diskussion (Bjereld, Demker 
& Hinnfors, 2002:56).  
 
4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Uppsatsen har en fenomenologisk vetenskapsfilosofisk position. Utifrån en sådan position 
söker forskaren mening som går utanför den vardagliga förståelsen och den vetenskapliga 
förkunskapen, genom att träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden så som de 
intervjuade uppfattar den (Kvale, 1997:55). Fenomenologin framhåller den subjektiva 
förståelsen och menar att all kunskap, också den vetenskapliga filtreras genom den enskilda 
individens upplevda livsvärld och det är där som den egentliga meningen kan sökas. Jag vill 
närma mig de intervjuades livsvärld och medvetande genom att både klargöra hur dess 
strukturer framträder och på vilket sätt det sker. Den fenomenologiskt inriktade forskarens 
ambition är att göra det osynliga synligt (Kvale, 1997:54). För att nå kunskap om 
medvetandets strukturer hos intervjupersonerna strävar jag efter att få så täta och exakta 
beskrivningar som möjligt (Larsson, 2005:93).   
 
I dataanalysen följer jag den fenomenologiska traditionen genom att söka mening i 
koncentrerade enheter av den insamlade empirin. Mening finner jag genom att ställa frågor till 
det insamlade materialet. Med hjälp av de svar jag får, förstår jag hur de intervjuades 
medvetande är strukturerat kring uppsatsens centrala teman: föreställningar om 
ungdomsgruppen, arbetsprocessen samt betydelsen av kön. När jag sedan har beskrivit hur de 
enskilda fenomenen framträder i materialet söker jag deras gemensamma väsen. Det 
gemensammas väsen är vad som i de enskilda utsagorna framträder som konstant under 
variationerna (Kvale, 1994:55). Det vill säga de mönster som jag redogör för i uppsatsens 
analysdel. För att belysa de ibland motsägelsefulla sociala strukturerna i socialsekreterarns 
verklighet använder jag mig också av en dialektiskt inriktad fenomenologisk position. 
Dialektik är studiet av inre motsägelser (Kvale, 1997:57).  
 
4.3 Tillvägagångssätt 
 
4.3.1 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen har inhämtats på olika sätt. Min handledare Evy Gunnarsson har 
bistått mig med diverse forskningsrapporter, böcker och litteraturtips. Litteratur har också 
eftersökts och insamlats på olika bibliotek. 
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För att undersöka tillgången av forskning om kön och socialt arbete, kön och ekonomiskt 
bistånd och kön, ekonomiskt bistånd och ungdomar har jag sökt i Kvinnsam, en svensk 
databas där både svensk och internationell forskning med genusinriktning samlas. På 
sökorden ungdomar, kön och ekonomiskt bistånd fann jag ingen forskning. Inte heller när jag 
sökte på närliggande begrepp, till exempel genus och försörjningsstöd. På sökorden kön och 
ekonomiskt bistånd fann jag Christian Kullbergs forskning kring genusskapande processer i 
arbete med ekonomiskt bistånd. Det också den forskning som kunskapsöversikten Jämställd 
socialtjänst, publicerad av Socialstyrelsen, hänvisar till gällande konstruktionen av kön i 
arbete med ekonomiskt bistånd.  Andra informationskällor har varit regeringens databas samt 
Socialstyrelsens publikationer.  
 
För att finna ytterligare forskning på området könsrelaterade förväntningar, då jag inte fann så 
mycket svensk forskning med denna inriktning, använde jag mig av databasen Social Services 
Abstracts, en databas där internationell forskning kring socialt arbete, socialpolitik och 
välfärdsfrågor samlas. Där fann jag dock inte så mycket aktuell forskning som på ett naturligt 
sätt kunde kopplas till uppsatsens syfte, förutom en amerikansk artikel som jag också refererar 
till i uppsatsen. 
 
4.3.2 Datainsamling och urval 
 
Datainsamlingen genomfördes med öppna, semistrukturerade intervjuer med en explorativ 
ansats (Kvale, 1997:94). Forskningsintervjun är en specifik form av samtal där jag som 
intervjuare vill begripliggöra den intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den, 
utifrån centrala teman (Kvale, 1997:34). Syftet var således att få en mångdimensionell och 
fördjupad förståelse av de intervjuades föreställningar kring klientgruppen, hur de såg på 
arbetet med klientgruppen samt hur de tänkte kring betydelsen av kön.  
 
Då syftet med undersökningen var att få en så bred kunskap som möjligt valde jag att 
slumpmässigt kontakta flera socialkontor i Stockholm med omnejd, genom att skicka e-post 
till enhetscheferna. Eftersom den empiriska datainsamlingen skulle genomföras under en 
tidsbegränsad period valde jag att intervjua socialsekreterare på de kontor som först svarade 
på min förfrågan. Det var fem kontor, där en eller två socialsekreterare ville ställa upp på en 
intervju. Intervjuerna genomfördes med sex olika socialsekreterare, på fem olika socialkontor 
i Stockholms län. Alla var kvinnor, i åldrarna 27 år till 57 år, och med olika lång erfarenhet av 
socialt arbete. Fyra av sex kvinnor var mellan 30 till 40 år gamla. De hade arbetat som 
socialsekreterare mellan tre och 30 år och hade varierad erfarenhet av arbete med ekonomiskt 
bistånd. Ingen hade dock arbetat med ekonomiskt bistånd kortare tid än två år. Av de sex 
socialsekreterarna arbetade fyra endast med ungdomar och två arbetade med alla slags 
klienter över 18 år.  
 
Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplatser och de tog mellan 60 minuter och 
en och en halv timme. Alla intervjuer genomfördes på socialsekreterarnas egna kontor och 
alla utom en kunde genomföras utan några pauser eller andra avbrott. Under den sista 
intervjun stannade bandspelaren upprepade gånger. Det upptäcktes varje gång och ingen 
information gick förlorad. Det upplevdes dock som ett störande moment av både mig och den 
intervjuade.  
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4.3.3 Intervjuns uppläggning 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån tre centrala teman. Dessa var föreställningar kring 
ungdomsgruppen, arbetsprocessen samt kön (se bilaga 1). Under intervjuerna fick 
intervjupersonerna dessutom reflektera över ett ärende som hade utformats så att den skulle 
likna den typ av information som kan förekomma inför ett nybesök (se bilaga 2 och 3). En 
fallbeskrivning eller vinjett som det ibland kallas, kan beskrivas som en kort historia av 
hypotetisk karaktär (Kullberg, 2003:31). Metodens ansats är komparativ och innebär att jag 
jämför socialsekreterarnas bedömningar av två identiska fall där endast kön varieras. 
Komparativa studier har ofta använts i statsvetenskapliga studier, men har också använts i 
genusinriktad forskning (Kullberg, 2003:30). Inom disciplinen socialt arbete har så kallade 
vinjettstudier använts i studier som har jämfört hur socialsekreterare i olika kommuner 
beslutar om ekonomiskt bistånd (Hydén, Kyhle–Westermark & Stenberg, 1995; Gustafsson, 
Hydén & Salonen, 1995; Kullberg, 2003). Christian Kullberg har genom en vinjettstudie 
undersökt hur hjälpinsatser riktas mot manliga och kvinnliga ensamstående föräldrar. Denna 
studie genomfördes liksom de tidigare nämnda studierna med en kvantitativ ansats (Kullberg, 
2003). Jag har inte funnit någon vinjettstudie med fokus på ungdomar och kön. Det saknas 
också vinjettstudier utförda med kvalitativ metod i den forskning om kön och socialt arbete 
som jag funnit.  
 
Jag utformade fallbeskrivningen utifrån olika områden som jag antog kunde karaktärisera en 
del ungdomars livssituation i mötet med socialtjänstens ekonomienheter. Dessa 
omständigheter var arbetslöshet, en osäker boendesituation samt oavslutat gymnasium 
(Socialstyrelsen, 2005). För att belysa betydelsen av kön fick tre socialsekreterare ett fall där 
ungdomen var kvinna (Anna) och tre fick ett fall där ungdomen var man (Erik). Texterna var i 
övrigt helt identiska. Socialsekreterarna fick reflektera kring hjälpinsatser och behov. 
Samtliga sex socialsekreterare uppgav att de upplevde fallbeskrivningen realistisk och 
trovärdig.  
 
Den kvalitativa intervjun har som metod vissa brister och kan inte jämföras med till exempel 
observation, när det gäller möjligheten till insyn i de studerades vardagsvärld. Det går inte 
heller att dra alltför stora slutsatser vid en jämförelse av hur socialsekreterarna reflekterar över 
fallbeskrivningarna, då andra komponenter än kön kan påverka de eventuella skillnaderna 
som görs. Det kan handla om både situationsbetingade organisatoriska och personliga 
förutsättningar (Hydén et al., 1995:8-9). Jag tror ändå att reflektion över en fallbeskrivning är 
ett bra komplement till den traditionella semistrukturerade intervjun. Genom att ställa 
intervjupersonerna inför ett faktiskt och realistiskt ärende antog jag att deras 
erfarenhetsbaserade och därmed ”tysta kunskap” skulle verbaliseras, på ett annat sätt än vad 
som sker under intervjuförfarandet. På så sätt kunde en högre grad av naturalistisk 
generaliserbarhet uppnås (Kvale, 1997: 172).  
 
4.4 Bearbetning, resultat och analys 
 
4.4.1 Analys av intervjuer 
 
Under datainsamlingsperioden transkriberades de redan genomförda intervjuerna fortlöpande. 
Intervjuerna skrevs ut i talspråk för att fånga nyanser och motsägelser i texten (Kvale, 
1997:156). Efter transkriberingen så lästes varje intervju igenom två gånger och relevanta 
citat kategoriserades sedan under de teman som strukturerade intervjuguiden, det vill säga 
föreställningar, arbete och kön (Kvale, 1997:159). Utifrån den nya textmassan konstruerades 
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fler teman som på olika sätt belyste uppsatsens frågeställning och dess innehåll 
meningskoncentrerades under varje huvudtema. Sedan ställdes frågor till texten utifrån 
uppsatsens frågeställningar och nya mönster tydliggjordes (Kvale, 1997:175). Detta gjordes i 
omgångar tills strukturen i empirin framträdde på ett klart sätt.  
 
Strukturerna eller mönstren tolkades sedan utifrån tidigare forskning och 
socialkonstruktivistisk teori med hjälp av så kallad meningstolkning. Meningstolkning innebär 
att jag med hjälp av mina teoretiska perspektiv tolkar mitt material för att nå en fördjupad och 
teoretisk förståelse av det sagda (Kvale, 1997:184).  
   
4.4.2 Analys av fallbeskrivning 
 
Resultatbearbetningen och analysen av fallbeskrivningen är inspirerad av diskursanalys, vilket 
innebär att jag utgår från att språket är en social aktivitet som formas i en social kontext.  
Språket är också konstruerande eftersom sociala identiteter, relationer och trosuppfattningar i 
hög grad formas av och genom språket (Bergström & Boréus, 2005:326). Varje fenomen eller 
objekt kan tolkas på flera olika sätt och hur de tolkas utgör grunden för vår kunskap och för 
hur den diskursiva makten verkar (Bergström & Boréus, 2005:327).  
 
Varje fallbeskrivning meningskoncentrerades under följande teman: bakgrund och 
orsaksförklaringar, behov samt åtgärder. På så sätt fick jag en sammanhållen bild av hur 
intervjupersonerna med hjälp av språket tolkar och konstituerar klienten, så som de upplever 
de beskrivna omständigheterna och ungdomens situation. Sedan jämfördes resultatet utifrån 
kön. Genom att lyfta fram hur socialsekreterarna talar om klienterna analyserade jag hur den 
diskursiva makten verkar i socialtjänstens arbete med unga män och kvinnor. Vilket eget 
handlingsutrymme antogs ungdomarna ha och vilket handlingsutrymme gavs de, genom de 
insatser som socialsekreterarna kunde och tänkte att de skulle använda.  
 
4.5 Etiska överväganden  
 
Här kommer jag att redogöra för hur jag har förhållit mig till ett urval av etiska riktlinjer 
under forskningsprocessen. De är informerat samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser.  
 
4.5.1 Informerat samtycke 
 
Informerat samtycke handlar om att de intervjuade har informerats om undersökningens 
generella syfte, om hur den är upplagd och vilka risker och fördelar som kan finnas (Kvale, 
1997:107). I den förfrågan som skickades ut till de olika kommunerna i uppsatsens inledning 
redogjordes kortfattat för undersökningens generella syfte samt hur studien var upplagd. Vid 
intervjutillfället upprepades denna information och de intervjuade informerades om att de när 
som helst kunde ångra sitt deltagande, under och efter intervjun. Hur mycket information man 
ska lämna om undersökningens syfte är en balansgång, där intervjupersonen bör ta hänsyn till 
om ”överinformation” kan leda till tillrättalagda svar (Kvale, 1997:107). Då jag ville 
undersöka medvetna och omedvetna betydelser av kön, valde jag att inte informera 
intervjupersonerna om denna del av uppsatsens syfte. Den informationen lämnades istället 
efter att intervjuerna hade avslutats.  
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4.5.2 Konfidentialitet och konsekvenser 
 
Konfidentialitet betyder att privat information som kan identifiera intervjupersonerna inte 
kommer att redovisas i resultatredovisningen (Kvale, 1997:109). De intervjuade informerades 
om att avidentifiering skulle ske. Fullständig konfidentialitet är dock inte möjlig att uppnå då 
de berörda enhetscheferna känner till vilka som ställde upp på intervjun. Ett faktum som de 
intervjuade var medvetna om när de tackade ja till att delta.  
 
En annan riktlinje berör studiens konsekvenser för de intervjuade. Risken för att någon ska 
lida skada bör vara så liten som möjligt (Kvale, 1997:110). Jag har bedömt att det föreligger 
en liten risk för att de intervjuade kommer att lida någon skada genom sitt deltagande. Studien 
handlar inte om de intervjuades privata erfarenheter, utan de respresenterar genom sitt 
deltagande sin yrkesgrupp och är inte unika i den bemärkelsen. Flera av de intervjuade sade 
sig däremot uppleva intervjusituationen som något positivt. Det var en situation där de fick 
möjlighet att formulera nya tankar kring sitt arbete och klientgruppen. En stund för reflektion. 
Kvale menar att studiens konsekvenser också måste beaktas i politiskt hänseende (Kvale, 
1997:111). Hur socialtjänsten arbetar med ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd med 
fokus på betydelsen av kön är ett område där mer kunskap är nödvändig. Dels för att det 
saknas vetenskapligt förankrad kunskap inom området och dels för att ökad kunskap om de 
sociala processer och strukturer som styr det sociala arbetet är grundläggande för möjligheten 
att förändra de strukturer som i sig verkar förtryckande (Dominelli, 2002:5).  
 
4.6 Metoddiskussion 
 
I uppsatsens används en kvalitativ metodstrategi varför diskussionen kring uppsatsens 
trovärdighet kommer att se annorlunda ut än vad den hade gjort om uppsatsen hade haft en 
kvantitativ eller mixad strategi (Kvale, 1997:208). Jag kommer här att beröra trovärdigheten 
utifrån en diskussion kring uppsatsens grad av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
4.6.1 Validitet 
 
Validitet berör huruvida forskningsresultaten är giltiga (Kvale, 1997:208). Frågan om vad 
som är giltig kunskap innefattar den filosofiska frågan om vad som är sanning (Kvale, 
1997:215). I enlighet med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskap anser jag att den 
kvalitativa forskningens främsta giltighetskrav inte är att bevisa en objektiv kunskap, utan att 
försvara kunskapsanspråk. Valideringen eller giltighetsprövningen kommer då att handla om 
till vilken grad jag som forskare kan leva upp till en god hantverksskicklighet under 
forskningsprocessen (Kvale, 1997:217). 
 
Vid kvalitativa studier eftersträvas en hög intern validitet, det vill säga en hög grad av inre 
giltighet. Det innebär att forskaren samlar in informationsrika beskrivningar och analyserar 
dessa på ett systematiskt sätt (Larsson, 2005:166) samt att forskaren kontinuerligt 
kontrollerar, ifrågasätter och teoretiserar sitt material (Kvale, 1997:218). Under uppsatsens 
gång har jag kontinuerligt kontrollerat uppsatsens resultat genom att ifrågasätta resultat och 
tolkningar. En sådan granskning har bland annat inneburit att jag har läst igenom empirin flera 
gånger för att granska relevansen i mina tolkningar. Ett kritiskt perspektiv har genomsyrat 
hela processen, från datainsamling till analys.  
 
Då uppsatsskrivande är en läroprocess förutsätter jag att det existerar vissa brister i uppsatsens 
validitet orsakade av att jag inte fullärd i den kvalitativa metoden. Jag har dock försökt att 
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förhålla mig till och använda de tekniker och redskap som utbildningen har givit mig. En 
relevant faktor under datainsamlingen är att man vid intervjutillfället ställer frågor som är 
utformade så att de svarar mot undersökningens syfte (Larsson, 2005:116). Jag anser att jag 
fick informationsrika och relevanta svar under intervjuer och fallbeskrivning. Både på grund 
av att frågorna responderade med uppsatsens syfte och genom att intervjupersonerna innehade 
mycket kunskap och erfarenhet av de undersökta temana. En annan aspekt av uppsatsen 
tillförlitlighet är att läsaren bör ha möjlighet att skapa sig en tydlig bild av det fenomen som 
studeras via de beskrivningar, kategoriseringar och analyser som forskaren presenterar 
(Larsson, 2005:116). Det har gjorts genom en tydlig redogörelse av forskningsprocessen i 
uppsatsen metodavsnitt samt med informationsrika citat i resultatavsnittet.  
 
Validiteten kan också förstärkas genom olika former av triangulering (Kvale, 1997:219). I 
uppsatsen har jag använt mig av två olika former av kvalitativ data, semistrukturerade 
intervjuer samt fallbeskrivning med komparativ ansats. Jag menar att denna strategi både 
testar och bekräftar studiens slutgiltiga resultat och analys.  
 
4.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet hänför sig bland annat till resultatens konsistens och inre logik och är viktig för 
studiens trovärdighet (Larsson, 2005:117). Kvale menar dock att ett alltför stort 
hänsynstagande till reliabiliteten vid kvalitativa studier kan motverka kreativitet och 
föränderlighet (Kvale, 1997:213). Jag har förhållit mig till dessa motsägelsefulla 
kvalitetsaspekter genom att ta hänsyn till reliabilitetskravet, men inte styras av det vid 
datainsamling och analys. Genom att ställa olika frågor kring uppsatsens teman till 
intervjupersonerna, samt genom användandet av olika kvalitativa metoder; intervjuer samt 
reflektion över en fallbeskrivning, har jag prövat logiken i de intervjuades utsagor (Larsson, 
2005:117). För att kontrollera intervjuernas konsistens skrev jag ut ett urval av samma utsagor 
vid olika tillfällen för att se om de överensstämde med varandra (Kvale, 1997:150). Vid 
analysförfarandet har jag dock inte haft möjlighet att låta någon annan tolka empirin, varför 
kontroll av analysen kan antas vara bristfällig ur ett reliabilitetsperspektiv (Kvale, 1997:188).  
 
4.6.3 Generaliserbarhet 
 
Jag berör här naturalistisk generaliserbarhet och analytisk generaliserbarhet. Naturalistisk 
generaliserbarhet baseras på de intervjuades personliga, outtalade erfarenheter. Erfarenheter 
som leder till ett vanemässigt handlande, där bakomliggande orsaksförklaringar verkar i det 
fördolda. Det är en kunskap som resulterar i förväntningar om hur saker och ting förhåller sig, 
snarare än formella förklaringar (Kvale, 1997:210). Ett exempel kan vara olika förväntningar 
på manliga och kvinnliga klienter. Genom att ställa öppna och explorativa frågor tilläts de 
intervjuade reflektera över och formulera tidigare outtalad kunskap kring till exempel 
betydelsen av kön. Denna erfarenhetsbaserade kunskap verbaliserades också under 
fallbeskrivningarna, där socialsekreterarna reflekterade kring ett trovärdigt fall genom att 
beskriva förväntningar och strategier.  
 
Analytisk generaliserbarhet handlar om huruvida de framkomna resultaten kan ge vägledning 
för vad som ska hända i en annan situation, med liknande förutsättningar (Kvale, 1997:210). 
Den uppnås här genom att de framkomna resultaten analyseras i relation till tidigare forskning 
på området, samt till uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  
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5. ATT ARBETA MED UNGDOMAR OCH EKONOMISKT BISTÅND  
 
För att förstå hur socialsekreterarna konstruerar klienter i sitt arbete, är det relevant att till en 
början redogöra för hur bedömningsprocessen kan förstås. Därefter följer en presentation av 
hur socialsekreterarna kategoriserar ungdomarna utifrån denna process. Analysen av 
bedömningsprocessen sker med fokus på de skeenden som kan beskriva hur och på vilka 
grunder behovsbedömningar görs. Det kan handla om beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd men också om andra insatser, till exempel kompetenshöjande insatser 
(Norström & Thunved, 2005:81) eller livsföring i övrigt (Norström & Thunved, 2005:65-71).  
 
5.1 De parallella bedömningsprocesserna  
 
I socialsekreterarnas beskrivningar har det framkommit att behovsbedömningarna kan förstås 
som två delvis skilda processer, en formell och generell bedömningsprocess och en informell 
och individuell bedömningsprocess. IP 3 beskriver arbetsprocessen.  
 
När man har ett löpande försörjningsstöd så är det mycket kontroller och det blir bedömningsprocesser, man 
kontrollerar att dom är inskrivna, att dom har fått skatten. Så det är väldigt mycket kontroll, vilket jag inte gillar. 
Men vid ett första besök så får jag in liksom lite mer, tar hänsyn till situationen, hur den ser ut. Man får en 
helhetsbedömning…  
 
IP 3 ser situationen som problematisk. Hon gillar inte kontrollerna, men de dominerar hennes 
arbete. Hon upplever att de på en formell nivå är nödvändiga för att uppfylla de generella 
kraven, men inte för att utföra den individuella och som hon menar minst lika viktiga, 
bedömningen av klientens psykosociala situation. Ju längre in i systemet klienten hamnar, 
desto svårare blir det att göra både och. IP 1 beskriver också hur hon förhåller sig till  
grundläggande och formella kraven och den verklighet hon lever i.  
 
Enkelt så är det så att man måste göra en ansökan om sin egen försörjning och är det så att man är sjuk så ska 
man ha sjukintyg och är det så att man är frisk och kry så ska man ut i jobb. Om man gör det enkelt, sen är de 
aldrig så enkelt.  
 
Den formella processen är alltså inte tillräcklig, utan varje situation är unik och kräver en 
annan form av kunskap än formella och generella administrativa handläggningsrutiner. Det är 
inte alltid tydligt hur och på vilka grunder de individuella bedömningarna görs. Det saknas 
mer eller mindre systematiska metoder och gemensamma och uttalade värdegrunder, enligt de 
intervjuade. En del beslut tas tillsammans med kollegor och chefer, men bedömningarna görs 
i regel av den enskilde socialsekreteraren. IP 2 beskriver hur hon resonerar när hon ställs inför 
olika problem i arbetsprocessen.   
 
Ibland när det är någon som ska komma in med en komplettering, men som inte gör det. Ibland släpper jag det 
och så får de avslag efter några veckor… Ibland känner jag, men vänta nu, så ringer man upp dem. Man släpper 
inte riktigt. Trots att jag lugnt kan göra det… Men jag känner, att vänta nu, det här är något annat. Vad är det 
som gör att han gör så här… Har jag trott att han har en annan förmåga.  
 
IP 2 kan alltså göra olika, ibland följs det formella regelverket, men ibland görs undantag och 
då får klienten en andra chans. Denna bedömning baseras på en intuitiv känsla av att något 
inte stämmer. Antingen bär klienten själv ansvar för den uppkomna situationen eller så gör 
han eller hon det inte. IP 2 är inte ensam om att använda sin intuition i den individuella 
bedömningsprocessen. Det är något som återkommit hos flera av de intervjuade. IP 6 
beskriver hur hon agerar vid en individuell bedömning.  
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Om det är någon som har mått jättedåligt och inte kommit iväg till arbetsförmedlingen av olika skäl, då ska man 
ju väga in det i bedömningen. Då behöver man ju inte vara så fyrkantig… Sen kan man bli provocerad av dom 
som säger att, nämen jag har varit ute och rest och nej, jag kan inte komma för då ska jag upp till Norrland och 
så där. Så det är nästan magkänsla, det är mycket individuell bedömning.  
 
Både IP 6 och IP 2 använder sig av sina personliga erfarenheter och intuition för att bedöma 
vilket ansvar som kan läggas på klienten. Hur klientens inställning förklaras och tolkas är 
således avgörande för vilket beslut som tas i slutändan. Vid behov används mer 
kontrollerande medel och ibland görs undantag och kraven sänks.  
 
De intervjuade menar således att det finns få eller inga systematiska metoder för hur de 
individuella bedömningarna ska utföras. Det är istället deras personliga värderingar och 
erfarenheter som tillsammans med organisationens kultur blir avgörande för hur 
bedömningarna sker. Resultat som ligger i linje med tidigare forskning (Bergmark, 2000; 
Hydén et al., 1995; Mosesson, 1998; Jönsson & Mosesson, 1998; Jansson, 1998).  
 
Vad som avgör besluten och bedömningarna beskrivs ofta som en intuitiv känsla. Intuitionen, 
som kan förstås som erfarenhetsbaserad kunskap, styr således hur socialsekreterarna i sitt 
arbete kategoriserar ungdomarna. Dessa intuitivt baserade bedömningar görs utifrån 
föreställningar om vad ”bra” respektive ”dålig” inställning är, samt föreställningar om hur 
olika ”problem” påverkar ungdomens förmåga till egen försörjning.   Tidigare forskning på 
området har visat att socialtjänsten, vid biståndsbedömningar konstruerar medborgarna till 
klienter. Det sker genom en prövning med fokus på sociala, ekonomiska och inte minst 
moraliska faktorer (Hydén, 2000:227). Vid en prövning, där intuition är styrande, blir således 
socialsekreterarnas egna föreställningar om sociala, ekonomiska och moraliska faktorer 
avgörande. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv konstruerar de intervjuade sin 
verklighetsuppfattning i samspel med det sociala sammanhang i vilket de verkar. De dubbla 
processerna speglar de motsägelsefulla handlingsmönster som präglar socialsekreterarnas roll 
som gräsrotsbyråkrater (Kullberg, 1994:35).  
 
5.2 De enkla och de svåra klienterna 
 
Socialsekreterarna konstruerar således ungdomarna till klienter genom de formella och 
informella bedömningsprocesserna. I studien har ungdomarna genomgående delats upp 
utifrån hur socialsekreterarna tolkar deras aktuella livssituation och deras beteende. Det finns 
ungdomar som endast är arbetslösa utan andra problem och det finns ungdomar som har en 
mer komplicerad livssituation där de ekonomiska bekymren ses som en konsekvens av något 
annat. Det är svårt att beskriva de ungdomar som ansöker och uppbär ekonomiskt bistånd, 
menar bland annat IP 2. Alla ungdomar är ju så olika och har olika problem, men vissa 
mönster kan hon se.  
 
Det är jättestor variation. Det är allt från jag har gått ut gymnasiet och behöver en kort tids stöd för jag har 
inga pengar för jag får snart jobb. Dom är borta om en, två månader. Till hårt missbrukande ungdomar, 
ungdomar med diagnoser, adhd, asperger som inte kan få jobb, som inte har struktur och kan hålla ihop och 
ungdomar som har kontakt med psykiatrin eller få kontakt med psykiatrin. (IP 2) 
 
IP 2 beskriver två tydliga kategorier, de enkla och de svåra klienterna. De svåra klienterna 
bedöms ha olika problem, som orsakar den nuvarande försörjningssituationen.  IP 3 tycker att 
de flesta ungdomar hon möter har något annat bekymmer än endast ekonomiska.  
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Många ungdomar saknar ett nätverk, just det grundläggande, mamma, pappa och syskon… Oftast mår dom 
också psykiskt dåligt, mer eller mindre. Dom kan vara deprimerade och dom mår inte bra. Dom har alltid något 
som gör att dom inte skulle kalla sig för friska.  
 
När en uppdelning görs mellan de ”enkla” och de ”svåra” klienterna konstrueras klienterna 
utifrån föreställningar om hur deras försörjningsproblem kan förklaras. En del ungdomar, 
menar man har drabbats av en arbetslöshet som de inte själv kan påverka, vilket kan relateras 
till den marknadsdimension som Gunnarsson tog upp i sin studie (Gunnarsson, 1993:158). 
Medan andra ungdomar har, liksom de äldre kvinnorna, mer sammansatta problem, som 
istället kan relateras till deras förmåga och/eller vilja/inställning. Det vill säga en moral- 
och/eller resursdimension. Uppdelningen konstruerar två separata grupper som bedöms ha 
olika behov.  
 
De ”svåra” klienternas behov förklaras utifrån vilka individuella orsaksförklaringar som 
socialsekreteraren tolkar deras situation utifrån.  Klienterna är antingen psykiskt- eller fysiskt 
sjuka eller så har de missbruksproblem. Det kan vara problem som ungdomen själv 
formulerar i mötet med socialtjänsten, men socialsekreterarna kan också tolka ungdomarnas 
situation utifrån de kategorier som finns tillgängliga inom institutionen. Tidigare forskning 
kring arbete med ekonomiskt bistånd har påvisat att medborgarna konstrueras till klienter 
utifrån de färdiga klientbilder som existerar inom institutionen, samt att deras behov på så sätt 
anpassas till organisationen (t ex Billqvist, 1999:170). 
 
5.3 Orsakerna till problemen och klientens eget ansvar 
 
Ungdomarna kategoriseras också som mer eller mindre ansvariga för de ekonomiska behov 
som de har. Ett genomgående mönster är att en stor del av ungdomarnas konstrueras som 
drabbade av problemen. Deras situation relateras i huvudsak till hemförhållanden och den 
tidigare nämnda psykiska ohälsan. Ord som används är ”trasig”, ”bristande nätverk” och 
”dåliga hemförhållanden”.  
 
Det blir så tydligt att dom inte har haft samma start. Att dom skulle ha krävt så mycket mer. Man kanske har 
flackat mellan mamma och pappa… Dom ungdomarna har ju det ofta jättekämpigt att komma ut, eftersom då 
blir ju måendet på ett annat sätt, allteftersom dom blir större. (IP 4) 
 
Det är ofta en trasslig barndom, dåligt stöd hemifrån, egna problem, dom behöver så mycket mer än att komma 
ut och bli självförsörjande… (IP 2) 
 
Andra ungdomars behov förklaras inte endast utifrån utomliggande omständigheter, utan de 
kan själva ha bidragit till problemen, genom att till exempel inte sköta skolan. IP 6 talar om en 
”typisk” klient.  
 
Dom här ungdomarna som har strulat i skolan, som inte går ut med fullständiga betyg. Som har gått på IV-
programmet och som inte har klarat det heller…  
 
Andra ungdomar, menar de intervjuade, har inte reella behov utan uppsöker socialtjänsten på 
grund av att de har en viss inställning till ekonomiskt bistånd. De bakomliggande orsakerna 
till varför de uppsöker socialtjänsten uppfattas som ett aktivt val. Det kan handla om att 
ungdomen har växt upp i en familj, där ekonomiskt bistånd har varit den ”normala” 
försörjningsskällan. Det kan också handla om att ungdomarna har vant sig vid en livsstil. 
Dessa ungdomar förklaras vara arbetsföra, men passiva. IP 3 talar om en attityd till 
ekonomiskt bistånd.  
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Man föds med socialbidrag och man fortsätter den banan så det sociala arvet spelar ju en jättestor roll. Och just 
attityden till socialbidrag, att det är som en rättighetslag, man förstår inte själva grejen.  
 
Klienterna bedöms således utifrån vilken grad av eget ansvar de anses ha för sina handlingar. 
Uppdelningen mellan ansvariga och drabbade klienter är inte ett nytt mönster, utan något som 
interaktions- och organisationsforskningen inom socialt arbete har uppmärksammat tidigare 
(Kullberg, 1994; Cedersund, 1994). Uppdelningen görs här, i enlighet med vad tidigare 
forskning har visat, ofta utifrån en föreställning om att en del klienter själva är vållande till 
behoven, medan andra inte är det (Cedersund, 1992:135). Utsagorna kan också kopplas till 
Gunnarssons studie av ensamstående kvinnor, där hon menar att de klienter vars situation kan 
förklaras utifrån en marknadsdimension i mindre grad ifrågasätts än andra klienter, där 
problemen är mer sammansatta (Gunnarsson, 1993:182). Utifrån begreppen värdiga och 
ovärdiga klienter, tycker jag mig se att klienter som är både tacksamma och vars livssituation 
kan förklaras av bakomliggande orsaker är värdiga klienter. Medan de klienter som är mer 
eller mindre ansvariga, samt uppvisar en ”rättighetsattityd” är ovärdiga.  
 
Det är något förvånande att ungdomarna i så hög grad konstrueras till offer, i egenskap av 
drabbade. Tidigare forskning på området har visat att ansvarsmodellen är vanligare bland de 
myndigheter som handlägger ekonomiskt bistånd, medan offermodellen är vanligare i 
behandlande organisationer (Kullberg, 1994:175). En förklaring kan vara att det finns olika 
förväntningar på ungdomar och vuxna i samhället och inom socialtjänsten. Ungdomars behov 
kan till exempel i högre grad förklaras utifrån strukturella problem såsom arbetslöshet (Swärd, 
2000:287), varför en marknadsdimension är mer tillämplig på ungdomar än på vuxna 
biståndstagare. På så sätt blir de också mer värdiga. En annan förklaring till att offermodellen 
används kan vara att antalet ungdomar med psykisk ohälsa ökar. Utifrån ett 
kunskapssociologiskt perspektiv kan man tolka det som att ju vanligare orsaksförklaringar 
som relaterar till sådana problem blir, desto vanligare blir det för både socialsekreteraren och 
ungdomen att tolka sin upplevelse genom ett sådant tankemönster (Stainton Rogers & 
Stainton Rogers, 2002:208-209).   
 
5.4 Psykisk ohälsa som orsaksförklaring  
 
IP 3 menar att klienterna som lider av psykisk ohälsa inte är redo för arbete, utan att kraven 
måste ställas på en annan nivå.  
 
Alla människor är ju inte anpassade efter arbete, kanske i framtiden, men inte just nu. Då måste man ta hänsyn 
till det, för man kan ju inte ställa orealistiska krav på dom här individerna som mår psykiskt dåligt. 
 
Att arbeta med gruppen kan skapa en känsla av maktlöshet, som i IP 2: s fall.  
 
Med psykiska problem kan jag känna mig maktlös, men jag kan ju inte förändra hans eller hennes 
levnadsvillkor. Jag kan ju inte vara morsa…  
 
IP 2 upplever att de drabbade ungdomarna med psykiska problem behöver omsorg, en 
mamma som tar hand om och finns där. Något hon inte har möjlighet att vara. Med andra 
klienter, till exempel missbrukare, kan hon känna annorlunda. Hon ser mer hopp om 
förändring hos dessa klienter och känner också att hon också kan bidra till denna förändring i 
sitt arbete.  
 
Missbrukare, unga grabbar vill bli sedda av mig som är 57-årig kvinna och vill att jag ska säga att det här har 
du gjort bra, men gud har du varit drogfri en vecka till… Dom blir ju skära ibland på kinderna, du vet rodnar, 
när man ger positiv feedback… Jag tycker att man ska sätta fokus på det man kan förändra.  
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De ungdomar som socialsekreterarna kategoriserar som psykiskt sjuka eller som psykiskt 
instabila anses vara långt från egen försörjning i form av arbete. De är därför svårare att hjälpa 
inom institutionens ramar, än till exempel de missbrukande ungdomarna. En förklaring till 
den uttalade känslan av maktlöshet kan vara kunskapen om bristen på resurser inom 
organisationen i mötet med klientens uttalade behov. Ett dilemma som gräsrotsbyråkraten ofta 
ställs inför (Kullberg, 1994:34). Ungdomarna med psykiska problem förutsätts också ha 
mindre handlingsutrymme att själva förändra sina liv än ungdomar med andra problem. 
Kullberg har funnit att psykiskt sjuka klienter i något högre grad konstrueras som drabbade, 
än vad missbrukande klienter görs (Kullberg, 1994:177).  
 
5.5 Kön – den osynliga kategorin 
 
Vilken betydelse har då kön i konstruktionen av ungdomarna till klienter? Studien visar att 
kön både har och inte har betydelse. En motsägelsefull bild framkommer. I den formella och 
generella processen ges kön ingen betydelse. IP 3 talar om frånvaron av ett könsperspektiv i 
arbetet. 
 
Genusperspektivet är jättesvårt, för jag har inte reflekterat över det. Det är ungefär, alltså det finns inga 
märkbara skillnader, det tycker jag inte.  
 
Hon menar att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor som klienter. Däremot 
så menar hon att det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor i samhället. 
 
Vi pratar aldrig om kön och genus på arbetsplatsen… Det är mer grupper, men aldrig män eller kvinnor. Vi 
pratar inte om makt heller och jag tänker inte jättemycket på det. Samtidigt så finns det ju i samhället att män 
och kvinnor har en annan makt och att män kanske har mer makt i vissa fall. Och det är klart att det genomsyrar 
ner till våra klienter. Jag försöker att inte tänka utifrån det, utan jag vill att alla människor ska ha samma 
förutsättningar oavsett.  
 
IP:s uppfattning om kön som något hon kan bortse från vid bedömningsprocessen kan 
relateras till det jämställdhetsideal som, Schlytter menar, är en del av socialsekreterarnas 
professionella kunskap (Schlytter, 1999:18). Trots att IP 3 kan se maktskillnader mellan män 
och kvinnor i samhället, menar hon att det strider mot principen om en rättvis och individuell 
bedömning att använda sådan kunskap i arbetet med klienterna. Hon vill inte se och tolka 
klienternas behov utifrån ett könsperspektiv i bedömningsprocessen. Makt- och 
könsdimensionen osynliggörs på så sätt i arbetet med ungdomarna.  
 
Kön kan också förstås som en social kategori, som påverkar klienternas möjligheter till egen 
försörjning. IP 4 menar att klienternas försörjningsproblem till viss del kan förklaras utifrån 
könsroller. På hennes arbetsplats pratar man ofta om de här sakerna, menar hon.  
 
Jag tycker att männen ofta hittar yrken där dom snabbt kan tjäna pengar… Väljer man vård och omsorg, 
jätteviktiga jobb, men lönerna är ju jättedåliga. Så redan där börjar ju klyftorna bli. Så det är svårare för tjejer 
att få en rejäl lön och möjlighet att jobba upp en lön som gör att de blir självförsörjande.  
 
En förklaring till vilken betydelse som ges kön kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv kan vara närvaron eller frånvaron av ett professionellt samtal kring kön. Om det, 
som i IP 4:s fall, diskuteras kring män och kvinnors villkor blir inte kön en faktor som måste 
ignoreras för att uppnå jämställdhet.  Kön som social kategori ges dock inte någon närmare 
betydelse i socialsekreterarnas professionella verklighetsuppfattning, även om utsagorna tyder 
på att det finns föreställningar om till exempel maktskillnader mellan män och kvinnor. 
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Frånvaron av kön kan på så sätt tolkas som en professionell jämställdhetsstrategi, som inte 
alltid överensstämmer med de intervjuades erfarenheter på en personlig nivå.  
 
Frånvaron av ett könsperspektiv i de gemensamma tanke- och handlingsmönster, genom vilka 
socialsekreterarna konstruerar klienter, kan också förstås utifrån förställningar om klienten 
som individ (Dominelli, 2002:9). Tendensen att tolka klienters situation utifrån föreställningar 
om psykisk sjukdom eller missbruk, istället för sociala villkor, har ju kritiserats från 
feministiskt håll. Ett sådant perspektiv osynliggör hur makten är fördelad mellan olika 
grupper i samhället samt hur makten verkar (Dominelli, 2002:9).  
 
5.6 Kön som skillnad 
 
Män och kvinnor uppvisar till viss del olika problembilder i mötet med socialtjänsten, menar 
de intervjuade. Även om det inte är något de tänker på, till vardags. Män beskrivs i högre grad 
som missbrukare, medan kvinnor är psykiskt sjuka. Det finns dock en motvilja mot att 
generalisera kring kön. IP 1 menar att skillnaderna kanske handlar om att man ser olika, 
utifrån en föreställning om att kön har betydelse.  
 
Om man tittar uppifrån så är det ju mer psykiskt sjuka tjejer och det är mer missbrukande killar än psykiskt 
sjuka killar. Men det är kanske så att vi ser dom olika.  
 
IP 1 ser alltså skillnader, men menar att det också kan handla om olika förväntningar. Genom 
avsaknaden av andra orsaksförklaringar än de individuella kategorierna, blir en diskussion 
kring betydelsen av kön svår ur ett jämställdhetsperspektiv. Kön blir istället en dimension 
som socialsekreteraren i det längsta vill undvika att tala om.  
 
En del socialsekreterare menade att även om de inte kunde se några skillnader utifrån 
problembilder eller andra försörjningsrelaterade faktorer, så har manliga och kvinnliga 
klienter olika förutsättningar. Men dessa skillnader är inte något som de reflekterar över i sitt 
arbete. De kvinnliga klienterna förklaras till exempel vara mer utsatta, än vad de manliga 
klienterna är. Det är dock oklart vad som orsakar denna utsatthet.  
 
Jag tycker att tjejerna är mer utsatta och försvinner lättare. Att dom inte syns på samma sätt, ofta snällare 
beskedligare. När man föreslår något försöker dom göra det som dom tror att jag förväntar mig, vill göra rätt 
och så. Och så mår dom jättedåligt, men dom kämpar på och vill klara. Medan killarna kan, äsch jag skiter i det 
här så, tufft så. (IP 2).  
 
Orsakerna till kvinnornas utsatthet kan inte förklaras, utan grundar sig på en känsla av att så är 
fallet. Andra begrepp som används i utsagorna är att kvinnorna är ”inåtvända”, ”tysta”, 
”duktiga”, ”beskedliga” och ”snälla”.  De manliga klienterna är inte lika utsatta och de har 
också en annan attityd. De beskrivs som ”struliga”, ”kaxiga” och ”aggressiva” av de 
intervjuade.  
 
IP 5 menar att det ibland kan vara okej att behandla män och kvinnor olika, på grund av att 
kvinnor är mer utsatta.  
 
Jag har en känsla av att tjejer kan bli lättare utnyttjade på en arbetsplats. Det tror jag är enklare, att utnyttja en 
tjej än en kille. Att när man väljer praktikplats åt någon, att man kanske ska vara försiktig så att det inte är ett 
ställe där man kan bli utnyttjad. 
 
Samtidigt som kön ignoreras utifrån föreställningen om kön som något som är möjligt att 
bortse från, är diskursen om kön som skillnad också närvarande i arbetsprocessen. Två 

 28



tankemönster som kan förklara de ibland motsägelsefulla betydelser som ges kön i arbetet 
med ungdomarna. Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ger all kunskap mandat till 
handling, varför också mer eller mindre medvetna föreställningar om kön som skillnad kan 
antas påverka hur socialsekreterarna agerar gentemot manliga och kvinnliga klienter. Något 
som också utsagorna bekräftar. Föreställningarna om de kvinnliga klienterna som mer utsatta 
samt beskrivningarna av dem i mer passiva ordalag, kan tolkas som att de kvinnliga klienterna 
anses vara mer drabbade än vad de manliga är. Ett resultat som ligger i linje med Kullbergs 
avhandling (Kullberg, 1994:178). 
 
5.7  Sammanfattning  
 
Bedömningsprocessen sker utifrån två parallella processer En formell och generell och en 
individuell och intuitiv, där klientens inställning och egen förmåga står i fokus. 
Bedömningarna sker ofta utifrån den egna intuitionen och fokuserar på hur mycket eget 
ansvar som kan läggas på klienten. Denna metodlöshet ligger i linje med tidigare forskning 
om gräsrotsbyråkrati och socialt arbete med ekonomiskt bistånd (Bergmark, 2000). Klienterna 
har genomgående konstruerats i termer som antingen gör dem till offer eller till ansvariga. Det 
är en moralisk prövning och kategorisering som ligger i linje med tidigare forskning 
(Billqvist, 1999; Cedersund, 1992; Hyden, 2000; Gunnarsson, 1993; Kullberg, 1994).  
 
Uppdelningen mellan offer och ansvariga klienter kan också kopplas till problembilder, där 
klienter som kategoriseras som psykiskt sjuka i högre grad förväntas vara passiva offer, än till 
exempel missbrukande klienter. De drabbade klienterna, menar de intervjuade, kan vara 
svårare att hjälpa. En orsak är att det saknas handlingsalternativ inom organisationen, vilket 
skapar en frustration och känsla av maktlöshet.  
 
Betydelsen av kön speglar det motsägelsefulla sammanhang genom vilken socialsekreterarna 
tolkar sin vardag. Intervjuresultaten visar att kön inte ska ha någon betydelse, men att det trots 
allt görs skillnad på en ibland mer omedveten nivå. Motsägelserna kan betyda att 
socialsekreterarna konstruerar en verklighetsuppfattning där både jämställdhetsdiskurs och en 
diskurs om skillnad är rådande. Å ena sidan är inte kön och genus något som 
socialsekreterarna säger att de talar särskilt mycket om, varken med arbetskamrater eller i 
andra professionella forum. De vill vara könsneutrala. Klientens kön anses inte vara 
betydelsefullt i arbetsprocessen. Om klienten är man eller kvinna ska inte påverka vid 
bedömningar och beslut, vilket de intervjuade inte heller tror att det gör i särskilt hög grad. Å 
andra sidan finns det föreställningar och erfarenheter av manliga och kvinnliga klienter. 
Föreställningar som speglar de förenklade stereotyper vilka konstruerar det genussystem, som 
Hirdman menar utgör medvetandets struktur (Hirdman, 2004:47). Kvinnor beskrivs som 
duktiga och männen beskrivs som kaxiga. Kvinnornas försörjningsproblem kopplas också i 
högre grad ihop med psykisk ohälsa och mäns problem kopplas i högre grad till missbruk och 
kriminalitet. Dessa föreställningar kan vara ett resultat av faktiska olikheter i fråga om villkor 
och möjligheter. En annan förklaring kan vara att socialsekreterarna har olika förväntningar 
på manliga och kvinnliga klienter och därför bemöter dem och tolkar deras situation på olika 
sätt. Den fortsatta frågan blir om socialtjänsten är så jämställd som den vill vara. Eller om det 
kan vara så att det vid den individuella bedömningsprocessen ändock görs skillnad utifrån 
omedvetna och internaliserade föreställningar om vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt.  
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6. ANNA OCH ERIK  
 
Min ambition med fallbeskrivningen var att nå ökad kunskap och förståelse kring hur olika 
förväntningar på manliga och kvinnliga klienter kan se ut och hur kön på så sätt konstrueras i 
socialt arbete. Kapitlet inleds med redogörelser för hur varje enskild intervjuperson resonerar 
kring Erik och Anna. Det uttryck som intervjupersonerna själva använder är markerade med 
kursiv stil. Därefter följer en jämförande analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
analys.  
 
6.1 Anna 
 
IP 3 funderar kring vad som kan ligga bakom Annas nuvarande livssituation. Hon kallar Anna 
för lilla Anna och tror att det kan finnas något bakomliggande som gör att Anna har problem 
med att hitta ett jobb. Hon påpekar att Anna är väldigt ung och att hon saknar 
vuxenerfarenhet. Hon tror att Anna är en trasig tjej, som behöver fångas in. IP tycker inte att 
det är jätteviktigt att Anna sköter sin arbetsförmedling. Hon menar att fokus istället måste 
ligga på att hitta en bostad och på så sätt få en fast punkt i tillvaron. Samtidigt så vill hon att 
Anna tar eget ansvar att hitta en bostad. Hon skulle inte ta över ansvaret och har ingenstans 
att placera henne. IP skulle se till Annas starka sidor, hon har ju flyttat hit och då borde hon 
ha förmåga att söka annat. När IP sedan funderar framåt på en sysselsättning så säger hon att 
mycket avgörs av Annas psykiska hälsa, om hon mår så pass bra så att hon är arbetsför. När 
IP talar om vilken hjälp Anna behöver så tror hon att råd och vägledning är viktigt. Hon 
skulle gärna vilja träffa Anna ofta för att få en kontinuitet. IP menar också att vilken hjälp 
Anna får påverkas av om hon är villig att ändra på sig och sluta leva det där lilla struliga 
livet.  
 
IP 4 anser att Anna har ganska omfattande behov och skulle därför vilja boka en tid 
tillsammans med anställda från ett projekt för hemlösa kvinnor upp till 25 år som finns i 
kommunen. Projektet tar emot utsatta kvinnor som behöver hjälp med en sysselsättning och 
som saknar ett fungerande nätverk. Hon menar att unga män också kan fara illa, men att de 
har sett att tjejerna riskerar att fara illa på ett annat sätt. Hon menar att Anna behöver en 
trygg plattform. Hon skulle vilja träffa Anna så snabbt som möjligt efter det första mötet för 
att höra om hennes hälsa. Som tjej kan hon ha blivit utsatt för kränkande behandling, psykiskt 
och fysiskt. Det kan också vara så att hon kommer från trasiga hemförhållanden. Hon skulle 
också prata med Anna om hon är mogen och därför bör få en sysselsättning genom 
kommunens arbetssökarverksamhet. Där kan hon få träffa personal som är vana vid unga som 
mår lite dåligt och som har umgåtts med fel typer av människor. Hon tänker att Anna kanske 
har sökt sig till de här människorna för att det är den grupp hon känner till och vet av. IP 
skulle också fråga om droger och kriminalitet, med tanke på hennes umgänge. IP menar att är 
det inte hon kan det ju vara någon annan i bakgrunden som använder henne som verktyg för 
kriminellt leverne. IP skulle träffa Anna ganska tätt i början, under cirka en månads tid. Hon 
skulle vilja finnas där och visa att det finns annat och kunna erbjuda hjälp och stöd genom 
projektet.  
 
IP 5 menar att Anna antagligen kommer från en familj som inte har varit bra, att Anna inte 
har haft en speciellt bra uppväxt. Hon tror att Anna kan ha flytt eftersom hon är så ung och att 
det normala då skulle vara att bo hos sina föräldrar tills hon hittar ett jobb. Hon tror inte att 
Anna har en bra relation till föräldrar eller syskon. Anna kanske har något missbruk. IP skulle 
fråga om hon fick en känsla av att det var på det sättet. IP skulle träffa Anna lite oftare än de 
ungdomar som fungerar riktigt bra. Hon tror att Anna behöver mycket hjälp för att komma in 
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på arbetsmarknaden, i nuläget är hon inte redo. Hon tror att Anna skulle behöva komma till 
kommunens arbetscentrum där hon kan få hjälp med praktik eller ett projekt hon kallar X-
projektet, där Anna kan få hjälp och vägledning. X-projektet är för folk som behöver mer 
stöd, dels med att söka jobb men också med andra saker, vem är jag och vad vill jag göra. För 
att komma rätt liksom. Vad gäller boende så ska Anna söka lägenheter intensivt. De har inga 
lägenheter att erbjuda, men är Anna hemlös om en vecka så är vandrarhem den akuta 
lösningen. IP vill att Anna ska komma in i rätt slags umgänge och det kanske hon gör om det 
ordnar till sig med sysselsättning och möter nya människor som fungerar bättre.  
 
6.3 Erik 
 
IP 1 säger att hon om hon följde bestämmelserna kanske inte skulle ta emot honom i det här 
läget. Han har inte längre någon bostad i kommunen och inte heller någon sysselsättning. Hon 
kanske skulle skicka tillbaka honom till Norrland, men beslutar sig sedan för att ta emot 
honom. IP 1 reagerar över Eriks benägenhet att dra till sig folk som strular i trappuppgångar. 
Hon vill också veta vad han har sysslat med förut och hur det kommer sig att han drar till sig 
folk på så kort tid. Hon menar att det är svårt att få kontakt med människor om man flyttar till 
en storstad som Stockholm är.  Utifrån Eriks tendens att dra till sig folk så vill hon fråga 
honom om droger och kriminalitet. Hon tror att det kan finnas något bakomliggande som gör 
att han har det struligt omkring sig och att det är något som han måste bryta. Hon vill att Erik 
pratar med organisationens studievägledare för att få feed back på hur han kan jobba med 
barn. Vad gäller boende så skulle Erik få avgifter till Bostad Direkt.  
 
IP 2 säger liksom IP 1 att hon inte är säker på att hon skulle ta emot Erik om han kontaktade 
henne.  Kommer man till kommunen och inte har det ordnat med arbete så är det inte 
självklart att vi beviljar försörjningsstöd, säger hon. Hon beslutar sig sedan för att ta emot 
Erik. Hon säger att hon haft många ärenden som Eriks, någon som har flyttat ner och haft 
osäker anställning och osäkert boende. Hon blir nyfiken på vilken typ av kompisar han har 
och om han har något nätverk. Kan det vara något missbruk? Ligger han i någon farozon 
eller så? Han har lämnat sin hemort och det kan finnas många frestelser. IP tror att Erik 
kommer att behöva praktik då han inte har någon arbetslivserfarenhet. Hon tycker att det är 
viktigt att prata med Erik med tanke på att han har blivit av med sin lägenhet. Hon skulle 
informera honom om vad det innebär att ha en lägenhet och att man har ansvar för dem som 
besöker lägenheten. Birgitta förklarar Eriks beteende med att han inte har tänkt. Hon tycker 
inte att det är så konstigt, han är ju så ung. Birgitta tror inte att hon kommer att hjälpa honom 
så mycket med att hitta ny bostad, då hon tror att han är kapabel och har egen förmåga.  
 
IP 6 funderar kring att Erik har stuckit från sin hemkommun. Att det kan bero på olika saker, 
han kan vilja komma bort från folk för att han har hamnat i dåligt sällskap eller i dåliga gäng 
eller så söker han bara lyckan i en större stad. Hon säger att hon får en känsla av att det är 
någonting, att han kanske har hamnat lite snett. Hon tänker att han ute och festar och har 
kanske kommit in i fel kretsar. Men att det inte behöver vara så allvarligt heller. Hon skulle 
fråga kring skolan och hans hemförhållanden. Hon skulle också fråga om han har något 
missbruksproblem eller om han har psykiska problem. Hon skulle egentligen vilja att han gick 
ut gymnasiet, men han verkar inte motiverad. Hon skulle därför skicka honom till kommunens 
arbetsmarknadsåtgärd. Vad gäller boende så har de inte något boende att erbjuda. Han måste 
själv leta andrahandsboende och för att lösa den akuta situationen kan de bevilja vandrarhem. 
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6.4 Sammanfattning 
  
  Anna      Erik 
 
         IP 3               IP 4               IP 5                  IP 1               IP 2               IP 6 
Orsaks- 
förklaringar 

Bakgrund 
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Trasig 

Utsatthet 
Umgänge 
Ohälsa 
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Bakgrund 
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uppväxt 
Inget 
nätverk 
Umgänge 
Ohälsa 
Missbruk 

Drar 
till sig 
folk 
Missbruk 
Kriminell 
Bakgrund 

Missbruk 
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Frestelser 
Umgänge 
Ung 

Missbruk 
Ohälsa 
Skolan 
Familj 
Umgänge 
Festar 

Behov Fångas in 
Fast punkt 
Råd och 
stöd  

Trygg 
plattform 
Hjälp och 
stöd 
 

Stora 
behov 
Hjälp och  
Väg- 
ledning 

Bryta upp 
 

Information 
 
 

Motivation 
 

Arbete/ 
Försörjning 

Ej viktigt 
nu 

Mogen? 
Arbets- 
åtgärd 
 

Inte redo 
Arbets- 
åtgärd 

Studieväg-
ledare 

Praktik Arbets- 
åtgärd 

Bostad Eget 
ansvar 
Förmåga 

Särskilt 
boende 

Eget 
ansvar 
Vandrar- 
hem 

Avgift till 
bostadskö 

Information 
Kapabel 
Hjälp att 
hitta nytt 

Leta eget 
Vandrarhem 

  
 
6.5 Jämförande analys  
 
Resultatet visar att det finns mer eller mindre tydliga mönster i hur de intervjuade talar om 
Anna och Erik, utifrån kön. På grund av dessa skillnader konstaterar jag att det finns olika 
förväntningar på Anna och Erik. Här ska jag redogöra för vilka dessa olikheter är och hur de 
kan tolkas i egenskap av konstituerande språkliga handlingar. Analysen är uppdelad i tre 
delar: Vilka orsaksförklaringar ges de nuvarande problemen? Vilka behov bedömer de att 
Erik respektive Anna har i den nuvarande situationen? Vilka åtgärder uppfattar de att Anna 
och Erik behöver eller ska ha för att komma ut i egen försörjning? 
 
6.5.1 Bakgrund och orsaksförklaringar 
 
När intervjupersonerna talar om Annas nuvarande situation och bakgrund används begrepp 
som ”trasig” och ”utsatt”. Eriks situation förklaras i högre grad genom aktiva termer där han 
framstår som ett handlande subjekt. Han ”drar till sig folk” och har ”stuckit från 
hemkommunen”. När IP 5 talar om att Anna har lämnat hemkommunen använder hon ordet 
”flytt” vars innebörd har en mer passiv och negativ betydelse än ordet ”stuckit” som IP 6 
använder om Erik. Jag tolkar det som att Eriks resa till storstaden förklaras utifrån en 
föreställning om att han frivilligt har valt att resa. Medan Anna har råkat ut för något som gör 
att hon är tvungen att resa. De språkliga handlingar som förklarar Anna och Eriks bakgrund 
och de orsaksförklaringar som ges konstruerar i högre grad Anna som ett passivt offer och 
Erik i högre grad som aktiv och ansvarig för den uppkomna situationen.  
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Jag har också valt att undersöka hur socialsekreterarna talar kring missbruk, kriminalitet och 
psykisk hälsa i relation till Erik och Annas situation. Två av tre intervjupersoner skulle fråga 
om Anna tog droger, en skulle fråga om kriminalitet och alla tre skulle fråga om hennes 
psykiska hälsa. I Eriks fall skulle alla tre fråga om droger och kriminalitet och endast en 
uppger att hon skulle fråga om psykisk ohälsa. Det kan tyda på olika genusrelaterade 
förväntningar på manliga och kvinnliga klienter i relation till missbruk, kriminalitet och 
psykisk hälsa. Ett resultat som ligger i linje med tidigare forskning på området (Rosengren, 
2003:43). Olika förväntningar kan resultera i att socialsekreterare ställer olika frågor till män 
och kvinnor beroende på kön och att olika problem uppmärksammas. Det görs också skillnad 
i hur och varför socialsekreterarna väljer att ställa vissa frågor, till exempel om umgänge och 
kriminalitet/missbruk. IP 4 säger att hon skulle fråga Anna om kriminalitet eftersom någon 
annan skulle kunna använda henne som verktyg för kriminellt leverne. Det kan jämföras med 
de funderingar som IP 2 har kring Erik, där hon menar att det kan finnas många frestelser i 
omgivningen som kan leda till missbruk. I Annas fall är IP 4 rädd för att hon blir utnyttjad och 
IP 2 är rädd för att Erik faller för frestelser. Återigen blir mönstret tydligt, det finns en oro för 
att Anna kan drabbas medan oron i Eriks fall handlar om vilka val han gör.   
 
6.5.2 Behov 
 
Med behov menar jag hur socialsekreterarna talar om vad Anna och Erik behöver förändra, 
om socialsekreteraren ser behov av någon förändring och hur de tror att detta kan ske. Ibland 
är behoven tydligt uttalade och ibland har jag tolkat empirin utifrån en helhetsförståelse av 
texten.  
 
I Annas fall har de intervjuade, som jag redan har nämnt, kopplat hennes situation mer eller 
mindre till bakomliggande och psykiska problem, kanske orsakade av en dålig uppväxt. De 
behov som uttalas är att Anna behöver någon att prata med, för att få stöd och hjälp att 
komma vidare. De intervjuade vill träffa henne så ofta som möjligt säger de. Hon behöver 
också ta sig ur sitt nuvarande umgänge och få en bostad, detta för att få en trygg punkt i 
tillvaron. I Eriks fall talas det inte lika mycket om ett behov av psykiskt stöd, utan de 
intervjuade menar att Erik behöver informeras om till exempel regler för vad som gäller vid 
boende i hyreslägenhet. Också i Eriks fall säger socialsekreterarna att hans umgänge kan vara 
ett problem och att det är något han behöver bryta för att komma tillrätta med sitt liv. Vid en 
jämförelse mellan Anna och Erik verkar det således som att Anna i högre grad har 
psykologiska behov och därför behöver stöd samt att Erik i högre grad behöver mer kunskap 
för att bli självförsörjande. Det verkar finnas en större tilltro till Eriks egen förmåga.  
 
6.5.2 Åtgärder 
 
Två socialsekreterare säger att de eventuellt inte ens skulle ta emot Erik då han inte har någon 
permanent vistelse i kommunen. Ingen av de intervjuade nämner något liknande om Anna. 
Det kan tolkas som att ett större eget ansvar läggs på Erik för den uppkomna situationen. De 
intervjuade bestämmer sig dock för att ta emot både Erik och Anna och att de skulle få hjälp 
med ekonomiskt bistånd, dock med reservation om att en förändring av livsstil är nödvändig i 
vissa fall. IP 3 säger till exempel att ”lilla Anna” måste sluta med ”det lilla struliga livet”. Jag 
tolkar det som att ett visst ansvar kan läggas på Anna, samtidigt som IP 3 genom att uttrycka 
sig med ord som ”lilla” förminskar Annas egna möjligheter.  
 
När det gäller insatser till egen försörjning så skulle alla utom IP 3 sätta in någon form av 
arbetsmarknadsrelaterad insats för Erik och Anna. I IP 3:s fall kan det handla om att det inte 
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finns någon sådan insats att erbjuda i kommunen, utan att ungdomen hänvisas till 
arbetsförmedlingen.  Dock finns det skillnader i hur de talar om varför och på vilket sätt 
insatserna kan användas. Anna ses inte som tillräckligt mogen för arbete och därför är inte 
heller arbete det mest akuta i nuläget. En arbetsmarknadsinsats skulle, om den användes 
kunna hjälpa henne i form av stöd och vägledning snarare än en insats som skulle ge Anna 
arbetslivserfarenhet och kontakter. Jag tolkar utsagorna som att det inte finns någon större 
tilltro till Annas förmåga att komma ut i arbete i nuläget, detta på grund av hennes psykiska 
hälsa och bostadssituation.  I Eriks fall så skulle han i alla tre fall remitteras till någon 
arbetsåtgärd. Syftet med dessa insatser skulle vara att Erik ska få information, få 
arbetslivserfarenhet och få prata om sina mål. Socialsekreterarna använder liknande åtgärder, 
men utifrån olika syften, utifrån de olika behov som de ser hos Anna och Erik.   
 
Ytterligare en faktor i Anna och Eriks situation var att de inte har någon bostad. En av de 
intervjuade menar att Anna behöver en bostadsinsats på grund av hennes särskilda utsatthet 
som kvinna, hon menar att unga bostadslösa kvinnor riskerar att fara illa på ett annat sätt än 
män. Kommunen har en sådan insats att erbjuda. Hennes kunskap kommer från ett 
forskningsprojekt som kommunen har varit involverad i. I övrigt skulle Anna och Erik själva 
få leta bostad och de anses båda ha förmåga till att göra detta. Att den socialsekreterare som 
har en insats att erbjuda för utsatta kvinnor utan bostad, också är den som relaterar utsattheten 
till boendesituationen specifikt bekräftar tidigare forskningsresultat, som visar att klientens 
behov anpassas till organisationen och att socialsekreterare agerar utifrån den hjälp som finns 
att tillgå (Billqvist, 1999:170). Socialsekreterarna konstruerar således klienter i enlighet med 
de existerande handlingsmönster som finns inom institutionens ramar (Sahlin, 2002:126).  
 
6.6 Sammanfattande analys 
 
Fallstudien påvisar att socialsekreterarna har olika förväntningar på Erik och Anna utifrån 
kön, vilket också påverkar deras agerande i både bedömning och åtgärder. Socialtjänsten är 
således inte så jämställd och könsneutral som den bör vara, utifrån de ramar som 
socialtjänstlagen ger (Socialstyrelsen, 2004:22). Erik tolkas i högre grad utifrån att han är ett 
handlande subjekt, med egen förmåga. Hans situation förklaras med ord som tillskriver 
honom eget ansvar. Anna konstrueras till ett offer, där hon beskrivs med termer som 
konstituerar henne till mer passiv, men också mer drabbad. De språkliga handlingarna kan 
kopplas till de könsstereotypa föreställningar om kvinnan som passivt objekt och mannen som 
handlande subjekt som Yvonne Hirdman menar konstituerar genussystemet och den manliga 
överlägsenhetsnormen (Hirdman, 2004:47). På så sätt kan man se att socialtjänsten, genom att 
reproducera förenklingar iscensätter kön genom sitt vardagliga handlande. Det sker både i 
form av en isärhållningens logik samt de föreställningar som konstruerar Anna till ett offer 
och Erik till ansvarig. Utifrån ett feministiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön, 
tolkar jag det som att socialtjänstens ekonomiska biståndsenheter, genom sina arbetsmetoder 
och tankemönster, kan reproducera föreställningar om kön. 
 
Kullberg visar i sin studie kring ekonomiskt bistånd och kön att de ansvariga klienterna fick 
betydligt mindre bistånd än de drabbade (Kullberg, 1994:183). Utifrån att Erik förväntas vara 
mer ansvarig än Anna, men också utifrån att Eriks närvaro på socialkontoret ifrågasattes av 
två socialsekreterare kan man dra slutsatsen att Eriks möjligheter till att få ekonomiskt bistånd 
kan vara lägre än Annas möjligheter. Erik skulle således få mindre stöd och hjälp i form av 
både ekonomiska resurser och färre besök hos socialsekreterarna. Han skulle däremot få mer 
stöd och hjälp i anslutning till arbetsmarknadsriktade åtgärder, än vad Anna skulle få. Ett 
resultat som ligger i linje med Kullbergs studie av hjälpinsatser till ensamstående mammor 
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och pappor, där stöd som antogs leda till förvärvsarbete i högre gavs till de ensamstående 
papporna än till de ensamstående mammorna (Kullberg, 2003:36). Reflektionerna över 
fallbeskrivningarna visar att liknande, könsrelaterade förväntningar, ställdes på ungdomarna, 
varav en majoritet inte har egna barn. Varför de könsmässiga faktorerna förefaller vara 
relevanta som förklaringsgrund, för de skillnader som görs.  
 
Studien påvisar att skillnaderna i åtgärder är mer marginella än skillnaderna i föreställningar 
om orsaksförklaringar och behov. Det kan förklaras av att det försörjningsinriktade arbetet 
med ungdomar som är arbetslösa i hög grad är reglerat, både juridiskt och organisatoriskt. 
Enligt socialtjänstlagen ska till exempel kommunerna erbjuda ungdomar under 25 år 
arbetsrelaterade åtgärder, oavsett kön (Norström & Thunved, 2005:81). Det kan innebära att 
socialsekreterarna, trots att de har skilda förväntningar, ändock agerar lika när det kommer till 
vilka arbetsrelaterade åtgärder de skulle använda sig av i arbetet med Anna och Erik. 
Resultatet kan tolkas också i termer av diskurser. Diskursen om skillnad representeras av hur 
socialsekreterarna tolkar Anna och Erik olika utifrån den erfarenhetsbaserade kunskap som de 
beskriver som intuition. Dessa tolkningar görs utifrån internaliserade, stereotypa 
föreställningar om manligt och kvinnligt. Jämställdhetsdiskursen representeras av att 
socialsekreterarna i mångt och mycket skulle agera lika gentemot Anna och Erik om man ser 
till vilka åtgärder de skulle sätta in. Socialsekreteraren förutsätts göra lika, då socialtjänsten 
inte ska behandla män och kvinnor olika. Det är inte förenligt med det könsneutrala 
individperspektiv som ska genomsyra bedömningar och beslut (Socialstyrelsen, 2004:22).  
 
7. DISKUSSION AV RESULTAT OCH SLUTSATSER  
 
Uppsatsens syfte har varit att öka kunskapen om hur socialtjänsten arbetar med ungdomar 
som ansöker om och uppbär ekonomiskt bistånd, med särskilt fokus på betydelsen av kön. För 
att undersöka detta utgick jag från två frågeställningar: Vilka föreställningar har man om 
ungdomarna, med fokus på betydelsen av kön samt hur arbetar man med gruppen. 
Frågeställningarna har besvarats med semistrukturerade intervjuer, där reflektion kring en 
fallbeskrivning ingick. Uppsatsens resultat analyserades sedan med hjälp av 
socialkonstruktivistisk teori samt teorier om kön som social konstruktion. Kapitlet inleds med 
en sammanfattande diskussion av uppsatsens resultat och avslutas med en diskussion kring 
metodval och förslag till fortsatt forskning. 
 
7.1 Sammanfattning och diskussion kring betydelsen av kön 
 
Studien visar att kön konstrueras genom två, ibland motsägelsefulla, processer, i arbetet med 
ungdomar som ansöker om och uppbär ekonomiskt bistånd.  I den formella bedömningen av 
klienterna fokuserar socialsekreterarna på klienternas individuella möjligheter och 
begränsningar och där ges inte kön någon betydelse. Samtidigt menar de att män och kvinnor 
är olika, utifrån föreställningar om att män och kvinnor har olika beteenden och egenskaper. 
Kvinnorna beskrivs som duktiga och beskedliga, medan männen är kaxiga och struliga. 
Ungdomarnas beteende tolkas också olika utifrån föreställningar om kön, vilket framgår av 
hur socialsekreterarna reflekterar kring Anna och Eriks situation. Olikheterna de ser, beskrivs 
utifrån en känsla och kan därför relateras till den informella och intuitiva 
bedömningsprocessen. Annas situation tolkas i ljuset av en dålig familjebakgrund, utsatthet, 
psykisk hälsa och bristen på egen förmåga. Eriks situation anses också vara problematisk, 
men där fokuserar de istället på hans egen förmåga att locka till sig människor, den bristande 
skolgången och hans eventuella missbruk och kriminalitet. En könsrelaterad kategorisering 
sker utifrån graden av ansvar, där Anna i högre grad konstrueras till ett offer och Erik till 
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ansvarig. Föreställningarna ligger i linje med tidigare forskning om hur hjälpsökande kvinnor 
och män konstrueras till offer/ansvariga eller psykiskt sjuka/missbrukare i mötet med 
socialtjänsten (Kullberg, 1994:178, Rosengren, 2003:43). De motsägelsefulla processerna, där 
kön både konstrueras utifrån föreställningar om kön som neutralt och om kön som skillnad, 
kan man ur ett kunskapssociologiskt perspektiv tolka som tanke- och handlingsmönster som 
reproduceras genom handlingar i vardagen (Sahlin, 2002:126).  
 
Utifrån de slutsatser som jag redogör för ovan, men också utifrån tidigare forskning på 
området, menar jag att det är möjligt att se socialtjänsten som en institution som reproducerar 
kön. När socialsekreterarna inte talar om kön utifrån en maktdimension blir mönstren statiska, 
men också osynliga i vardagen, samtidigt som stereotypa föreställningar om kön reproduceras 
i de informella och intuitiva bedömningsprocesserna. Genom att bära och reproducera 
föreställningar om kön kan socialtjänsten begränsa män och kvinnors handlingsutrymme, 
utifrån föreställningar om kvinnor som offer och män som ansvariga.  
 
Vilka praktiska konsekvenser kan de skilda förväntningarna på de manliga och kvinnliga 
klienterna få i arbetet med ungdomarna? Inom arbete med ekonomiskt bistånd spelar synen på 
vilket stöd man behöver för att komma in på arbetsmarknaden en stor roll för män och 
kvinnor reella möjligheter att bli självförsörjande (Socialstyrelsen, 2004:26). Detta är extra 
viktigt, när klienten är ung. Vad som sker i åldern runt de tjugo har stor betydelse för hur 
framtiden kommer att gestalta sig, det vill säga hur ungdomar etablerar sig i vuxenlivet och 
utvecklar en självständig social position (Swärd, 2000:279). Om socialtjänsten tenderar att 
systematiskt behandla män och kvinnor olika i förhållande till vilka möjligheter som ges för 
att bli självförsörjande, riskerar unga kvinnor att missgynnas i sitt inträde på 
arbetsmarknaden. Likaså riskerar unga män som lider av psykisk ohälsa att inte få den hjälp 
och stöd som de behöver för att en dag bli självförsörjande.  
 
En diskussion kring kön som organiserande social konstruktion verkar dock föras på en del 
arbetsplatser. När det så sker konstrueras en annan verklighetsbild. En verklighet där kön 
utifrån en maktdimension påverkar enskilda individers villkor och där konstruktionernas 
betydelse också ses som föränderliga (Rosenberg, 2005:15-16). Genom att öppet granska och 
diskutera genussystemet kan föreställningar om kön bli mindre betydelsefulla i vilket 
bemötande och hjälp klienterna får i mötet med socialtjänsten. Det är också viktigt att påpeka 
att kön inte är den enda sociala kategori som påverkar individers livsvillkor. Klass och 
etnicitet är andra organiserande dimensioner och de interagerar ofta med varandra (Mulinari 
et al. 2003:3).  
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7.2 Diskussion av metod och förslag till fortsatt forskning 
 
Jag anser att den valda metoden har varit lämplig för att besvara uppsatsens frågeställningar 
utifrån ett fenomenologiskt – socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta då både intervjuer och 
fallbeskrivning gav god inblick i hur socialsekreterarna konstruerar sin verklighet med hjälp 
av språket. Genom att få reflektera kring en fallbeskrivning menar jag att socialsekreterarna 
verbaliserade föreställningar som de inte förmedlade vid intervjuerna, varför jag anser att de 
två datainsamlingsmetoderna kompletterade varandra på ett bra sätt. Som jag redan nämnt kan 
de skillnader som jag tolkar som könsrelaterade förväntningar också vara en konsekvens av 
olika situationsbetingade, organisatoriska eller personliga förutsättningar. Det vore därför 
relevant att bekräfta och kontrollera studiens resultat med kvantitativ metod. Jag anser också 
att etnografisk metod kan vara lämplig för att besvara uppsatsens frågeställningar. Med till 
exempel observation kan den kvalitativa kunskapen om hur socialsekreterarna arbetar med 
olika grupper fördjupas ytterligare.    
 
Under forskningsprocessen har jag blivit varse en rad fenomen eller omständigheter som vore 
intressanta att belysa och utveckla genom fortsatt forskning om ekonomiskt bistånd och 
socialt arbete. Det är slående hur lite kunskap inom arbetet med ekonomiskt bistånd som är 
baserad på vetenskapliga slutsatser. Något som både har påvisats genom tidigare forskning 
och genom den berörda studien. Bristen på systematisk kunskap gäller särskilt den 
individuella och informella bedömningsprocessen, vilken i mångt och mycket styrs av 
kunskap som av de intervjuade beskrivs som intuition. Intuitionen kan förstås som 
erfarenhetsbaserad kunskap, men också som internaliserade handlings- och tankemönster 
(Sahlin, 2002:126). Mönster som reproducerar ibland förenklade föreställningar om 
exempelvis manligt och kvinnligt, värdiga och ovärdiga klienter eller klienter som offer eller 
ansvariga.  
 
Vi behöver mer kunskap om de informella och intuitiva processerna i arbetet med ekonomiskt 
bistånd. Detta då socialtjänsten som institution har stor påverkan på enskilda människors liv, 
som bärare av den diskursiva makten. Det vore till exempel intressant att undersöka hur och 
utifrån vilken inställning socialtjänsten arbetar med de ungdomar som har växt upp i familjer 
där ekonomiskt bistånd har varit en försörjningsskälla. Här tror jag att stereotypa 
föreställningar om etnicitet och klass kan påverka vilket stöd ungdomarna får. Det är också 
angeläget att fortsätta forska kring manliga och kvinnliga biståndstagares villkor. Hur ser de 
könsrelaterade förväntningarna ut för olika grupper och vilka konsekvenser får det vid till 
exempel utbetalandet av ekonomiskt bistånd? Det behövs också mer forskning om ungdomar 
och ekonomiskt bistånd, särskilt ur ett könsperspektiv. Vilka är de biståndstagande 
ungdomarna? Hur ser deras biståndstagande ut? Hur upplever ungdomarna sin livssituation 
som biståndstagare? Kunskapen är nödvändig för att ge de enskilda ungdomarna hjälp och 
stöd utifrån verkliga behov. Jag anser också att det är relevant att undersöka hur socialtjänsten 
reproducerar och konstruerar kön inom andra områden än ekonomiskt bistånd. Det är särskilt 
relevant i de områden där socialtjänsten kommer i kontakt med ungdomar och barn, till 
exempel inom behandling och individ- och familjeomsorgens utredande funktioner.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
  
Hur gammal är du? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med det som du arbetar med nu? 
Tidigare erfarenheter inom socialt arbete? 
 
Tema 1: Föreställningar kring ungdomsgruppen  
 
Hur definierar du en ungdom i ditt arbete?  
 
Hur skulle du beskriva de ungdomar som kommer hit?  
 
Vilka orsaker ser du till att ungdomar ansöker om och uppbär ekonomiskt bistånd? I 
förhållande till andra grupper? Män och kvinnor?  
 
Finns det ungdomsgrupper som utmärker sig särskilt i ditt arbete? Ser du män och kvinnor 
som olika grupper?  
 
Finns det en typisk klient? Vad utmärker honom/henne? Finns det typiska manliga klienter 
och typiska kvinnliga klienter?  
   
Hur ser du på dina klienters möjligheter att nå egen försörjning? Upplever du att män och 
kvinnor har samma förutsättningar till egen försörjning? Vad händer med de män och kvinnor 
som blir självförsörjande?  
 
Vad tänker du om de ungdomar som är långvarigt biståndsberoende jämfört med andra 
ungdomar som du möter?  
 
Pratar ni om klienterna på din arbetsplats? Hur då? Vilka ”problem” eller klienter lyfter ni 
oftast i grupp?  
 
Tema 2: Arbetet  
 
Kan du kortfattat beskriva hur er organisation ser ut i arbetet med ungdomar och ekonomiskt 
bistånd?  
 
Hur går det till när du bedömer om en person har rätt till ekonomiskt bistånd?  
 
Hur gör du när du ska bedöma om fortsatta insatser?  
 
Har ni ett gemensamt arbetssätt (metod) på din arbetsplats?  
 
Vilken kunskap om klienten är viktig i ditt arbete? Är det olika beroende på kön?  
 
Pratar ni om hur ni arbetar på din arbetsplats? Hur då?  
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Tema 3: Kön  
 
Upplever du att det relevant om klienten är man eller kvinna?   
 
Har klientens kön någon betydelse när du bedömer om ekonomiskt bistånd och andra 
insatser?  
 
Tror du att du bedömer män och kvinnor lika i ditt arbete?  
 
Tror du att ditt eget kön påverkar hur du bemöter dina klienter?  
 
Brukar ni prata om kön och genus på din arbetsplats? I vilka sammanhang och hur pratar ni 
då?  
 
Upplever du att ett könsmaktsperspektiv på sociala problem är relevant i ditt arbete? När då? 
Brukar ni prata om det på din arbetsplats?  
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Bilaga 2 
Fallbeskrivning 
Anna är 21 år gammal och kommer från en mindre stad norrut. Hon 
har precis till flyttat din kommun för att jobba och ”komma bort från 
folk” som hon uttrycker det, men har inte hittat något jobb. Anna 
säger att hon behöver hjälp med pengar och boende. Detta då hon 
saknar inkomst och besparingar samt har blivit av med 
andrahandslägenheten som hon har bott i, i bara några veckor. Anna 
säger att anledningen till att hon har blivit av med lägenheten är att 
hyresvärden säger att hon drar till sig folk som hänger i trapphuset och 
festar i hennes lägenhet och att det stör de andra boende i huset. Anna 
säger att hon inte förstår vad värden pratar om, det är ju bara några 
kompisar hon träffar i ibland. Hon måste hitta ett nytt boende inom en 
vecka, annars får hon bo på gatan, säger hon. Anna vill att du hjälper 
henne på något sätt.  
 
När du frågar om arbete så visar Anna att hon är inskriven på 
arbetsförmedlingen.  Hon säger också att hon söker arbete, men att det 
är omöjligt att hitta något. Anna har ingen arbetslivserfarenhet och 
hon har inte fullständiga betyg från gymnasiet. Skolan var inte min 
grej, för mycket strul runt omkring, säger hon. Hon vill gärna jobba 
med barn, om det går.  
 
Reflektera kring följande:  
 
Hur ser du på Annas möjligheter till egen försörjning?  
 
Vilken hjälp tycker du att Anna ska få? 
 
Vilken hjälp kan hon få?  
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Bilaga 3 
Fallbeskrivning 
Erik är 21 år gammal och kommer från en mindre stad norrut. Han har 
precis till flyttat din kommun för att jobba och ”komma bort från folk” 
som han uttrycker det, men har inte hittat något jobb. Erik säger att 
han behöver hjälp med pengar och boende. Detta då han saknar 
inkomst och besparingar samt har blivit av med andrahandslägenheten 
som han har bott i, i bara några veckor. Erik säger att anledningen till 
att han har blivit av med lägenheten är att hyresvärden säger att han 
drar till sig folk som hänger i trapphuset och festar i hans lägenhet och 
att det stör de andra boende i huset. Erik säger att han inte förstår vad 
värden pratar om, det är ju bara några kompisar han träffar i ibland. 
Han måste hitta ett nytt boende inom en vecka, annars får han bo på 
gatan, säger han. Erik vill att du hjälper honom på något sätt.  
 
När du frågar om arbete så visar Erik att han är inskriven på 
arbetsförmedlingen.  Han säger också att han söker arbete, men att det 
är omöjligt att hitta något. Erik har ingen arbetslivserfarenhet och har 
inte fullständiga betyg från gymnasiet. Skolan var inte min grej, för 
mycket strul runt omkring, säger han. Han vill gärna jobba med barn, 
om det går.  
 
Reflektera kring följande:  
 
Hur ser du på Eriks möjligheter till egen försörjning?  
 
Vilken hjälp tycker du att Erik ska få? 
 
Vilken hjälp kan han få?  
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