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Fokusgrupper om ekonomiskt 
bistånd ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

Regering har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens ar-
bete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera 
kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och in-
satser (S2017/04387/FST). Den inledande kartläggningen har genomförts 
bland annat genom en enkätundersökning och fokusgrupper. I denna bilaga 
presenteras metod för genomförande av fokusgrupper.  

Syfte 
Syftet med fokusgrupperna var att komplettera enkätundersökningen och 
höra vilka tankar och erfarenheter deltagarna har av jämställdhetsarbete inom 
ekonomiskt bistånd, hur arbetet skulle kunna utvecklas samt vilket nationellt 
stöd kommunerna kan behöva i det fortsatta arbetet. 

Genomförande 
Tre fokusgrupper planerades in och dessa genomfördes den 1 december 2017 
i Stockholm, den 9 januari 2018 i Göteborg och den 11 januari 2018 i Stock-
holm.  

  Inbjudan skickades till registratorn i respektive kommun och stadsdelarna 
i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, Gävleborg och Östergöt-
lands län. Registratorn ombads att vidarebefordra e-postbrevet till verksam-
hetschefen för ekonomiskt bistånd. Inbjudan skickades till kommuner och 
stadsdelar som inte hade fått enkäten. Även samtliga kommuner och stadsde-
lar inom Göteborgsregionens kommunalförbund bjöds in via kommunalför-
bundets kontaktperson. Dessa kommuner och stadsdelar bjöds in oavsett om 
de hade fått enkäten eller inte.  

  Inbjudan skickades ut till totalt 64 kommuner och stadsdelar. Under an-
mälningstiden skickades en påminnelse. Totalt 25 deltagare från 22 kommu-
ner och stadsdelar medverkade i de tre fokusgrupperna som genomfördes. 
Ytterligare fem representanter från fyra kommuner var anmälda men läm-
nade återbud eller uteblev. 

  Grupperna leddes av två personer som även förde anteckningar. Ledarna 
presenterade regeringens uppdrag, syftet med och upplägget för gruppens 
möte samt hur materialet från gruppdiskussioner kommer att användas.  Efter 
mötet skickades anteckningarna till deltagarna och de erbjöds möjlighet att 
kommentera om något uppfattades som felaktigt eller om något väsentligt 
saknades. 
  



Diskussionsfrågor 
Deltagarna diskuterade följande frågor med varandra: 

• Hur jobbar ni med jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd idag? 
• Vad innebär jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd? 
• Hur kan ekonomiskt bistånd arbeta för att främja jämställdhet? 
• Hur jobbar ni för att uppmärksamma kvinnor som utsätts/ har utsatts för 

våld? 
• Hur jobbar ni för att stödja de våldsutsatta kvinnorna? 
• Hur jobbar ni för att uppmärksamma kvinnor och män som utsätts/ har ut-

satts för hedersrelaterat våld och förtryck? 
• Hur jobbar ni för att stödja kvinnor och män som utsätts/ har utsatts för he-

dersrelaterat våld och förtryck? 
• Hur jobbar ni för att uppmärksamma våldsutövare? 
• Hur jobbar ni för att stödja våldsutövare? 
• Hur jobbar ni med verksamhetsuppföljning och -utveckling utifrån ett jäm-

ställdhetsperspektiv? 
• Vilket nationellt stöd skulle ni behöva för att utveckla arbetet inom ekono-

miskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv? 

Fokusgruppsledarna ställde under diskussionens gång kompletterande frågor 
om gruppen själv inte kom in på dessa. 
 
De kompletterande frågorna var följande: 

• Finns det skillnader i hur ni bedömer behovet av ekonomiskt bistånd för 
kvinnor respektive män? 

• Hur jobbar ni med kvinnor och män som är föräldralediga? 
• Finns det skillnader i behov av insatser för kvinnor och män och i så fall 

vilka? 
• Hänvisar ni i samma utsträckning kvinnor respektive män till insatser som 

syftar till att stödja dem att komma in på arbetsmarknaden?  
• Har ni rutiner (enligt definitionen i öppna jämförelser) för vad ni gör när ni 

upptäcker indikation på våld/ det kommer fram att någon är våldsutsatt? 
• Känner ni till begreppet ekonomiskt våld? Hur jobbar ni med det? 
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