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Sammanfattning 

Digitaliseringen har påverkat samhället i sin helhet, men det saknas aktuell 

forskning om digitaliseringen av socialt arbete. Därför har vi valt att kartlägga och 

diskutera området - empiriskt och teoretiskt. Studien ämnar kartlägga och jämföra 

socialtjänstens kommunala webbsidor kring den information som berör 

ekonomiskt bistånd, med koppling till rådande lagstiftning, mediateori och 

språkets betydelse. Studien studerar kommunernas användning av e-tjänster 

kopplade till ekonomiskt bistånd, sett till jämlikhet och tillgänglighet. 

Empirin, vilken inhämtats från tio svenska kommunala webbsidor med 

inriktning ekonomiskt bistånd, analyseras genom kvalitativ innehållsanalys som 

kompletteras med kvantifiering, genom frekvensanalys. Analysen tydliggjorde en 

domän; tillgänglighet, och två teman; information och kommunikation. 

Studien utgår från teorin om den andra mediaåldern, McDonaldisering, 

semiotik och isomorfism. Semiotisk teori har bidragit till att granska det latenta 

och manifesta, isomorfism för att förklara skillnader och likheter, samt 

McDonaldisation för att upptäcka effektivisering.   

Studiens resultat påvisar både likheter och skillnader mellan kommunerna. 

Skillnader återfinns i förhållning till tillgänglighet, begriplighet, samt hantering 

av lagstiftning. Vad gäller likheter tenderar informationen på webbsidorna att 

baseras på Socialtjänstlagen, kommunerna beskriver ansökningsprocessen på 

liknande sätt, samt att informationen är begränsad till svenska. 

Studiens resultat diskuterar tillgänglighet sett till kommunikation och 

information. Resultatet relateras till jämlikhet genom tillgång till e-tjänster inom 

socialtjänstens ekonomiska bistånd samt möjligheter till empowerment. Studiens 

resultat anger att fortsatt forskning behövs kring digitalisering och e-tjänster i 

socialt arbete, bland annat utifrån brukar- och personalperspektiv. 

 

 

Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, socialt arbete, e-tjänster, webbsidor, jämlikhet, 

digitalisering, kvalitativ innehållsanalys. 
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Abstract 

The digitalizing has affected the community as a whole, but current research about 

social work and its digitalization is lacking. Because of which, we have chosen to 

study and discuss this area - empirical and theoretical. This study aims to analyze 

and compare social services municipal websites regarding information about 

financial aid related to the current legislation, media theory and the importance of 

language. This study scrutinizes, through equality and availability, the usage of e-

services regarding financial aid in municipals.  

The empirical data, which is gathered from ten Swedish municipal websites 

regarding financial aid, is analyzed by qualitative content analysis complemented 

by quantification, through frequency analysis. From the analysis a domain 

emerged; availability, and two themes; information and communication. 

This study has its base in The second media age, McDonaldization, semiotics 

and isomorfism. The theory of semiotics has contributed to a review regarding 

latent and manifest information, isomorfism to explain differences and 

similarities, and McDonaldization to explore efficiency. 

The result of the study indicates both similarities and differences among the 

websites. Differences were found concerning availability, intelligibility, and the 

usage of legislation. Similarities tend to exist in which the information on the 

websites were based on Social Services act, the municipals described the 

application process similar, and the information was limited to Swedish language. 

The result of the study discuss availability regarding communication and 

information. The result relates to equality through access to e-services within 

social services financial aid and opportunities to empowerment. The result of this 

study specify the need of proceeded research concerning digitalizing and e-

services within social services, among other things on user and personnel 

perspective. 

 

 

Keywords: Financial aid, social work, internet service, websites, equality, 

digitizing, qualitative content analysis. 
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Inledning och problemformulering 

Enligt Justitiedepartementet bör internet utgöra en samhällsfunktion för alla. Där 

stöd för samtliga samhällsgrupper bör finnas för att alla ska få tillgång till internet. 

Den digitala klyftan förklaras kunna minskas genom ett jämställdhetsperspektiv 

(2004:28-29). Det poängteras även att:  
 

Internetbaserad samhällsinformation bör vara begriplig och lättläst för alla. Viktig 

samhällsinformation bör finnas tillgänglig på de vanligaste invandrarspråken samt på 

lätt svenska. Offentliga myndigheter bör uppmärksammas på detta 

(Justitiedepartementet, 2004:28-29). 

 

Sedan 1950-talet har kontakten mellan myndigheter och privatpersoner skett 

analogt samt via personliga möten. Idag, i och med internets framfart, har den 

digitala kontakten mellan myndigheter och privatpersoner blivit alltmer 

påfallande. Exempelvis så skickas digitala meddelanden såsom e-post och sms 

allt mer frekvent (Öquist, 2008:98). Från och med millenniumskiftet har en 

informationsteknologisk revolution, framförallt genom internet, inneburit en 

förändring av samhället (Castells, 2001:3). Vi lever i en kommunikationsvärld där 

media står för stor del av vår kunskap genom olika kanaler såsom radio, TV, 

böcker, tidningar och internet. Media används nu för tiden för utbildning, för att 

kommunicera samt för att finna information (Punch, Keating, Harden & Marsh, 

2013:698-699). På internet återfinns all slags information, såsom offentliga 

tjänster, däribland ekonomiskt bistånd (Datainspektionen, 2016). Framväxten av 

e-tjänster inom socialtjänsten är ett resultat av den digitalisering som skett. Dessa 

aspekter har inte undersöks eller problematiserats inom forskning i socialt arbete, 

eller vår Socionomutbildning mer än marginellt (Puide, 2000:7; Strantz, 2007:11). 

Informationssamhället har inneburit en digital klyfta som gjort att vissa 

individer inkluderas, medan andra exkluderas i relation till samhällets service och 

olika tjänster (Abbey & Hyde, 2009:226; Klecun, 2008:269). Diskussionen kring 

den digitala klyftan, huruvida individer inkluderas eller exkluderas i relation till 

service och information, väckte intresse hos oss för att kartlägga information kring 

ekonomiskt bistånd. Närmare bestämt hur tillgänglig informationen är samt om 

det finns likheter eller skillnader mellan kommuner. 

Området behandlar hur ett antal utvalda kommuner informerar om ekonomiskt 

bistånd på deras webbsidor, och hur tillgänglig informationen är för människor 

som söker denna på webbsidorna. Studien undersöker även hur kommunerna 

framställer tjänsten ekonomiskt bistånd, och vilka styrkor och risker som kan 

finnas i relation till hur kommunerna valt att utforma eventuella e-tjänster. Studien 

beaktar hur denna information förhåller sig till Socialtjänstlagen och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Området har valts utifrån den litteratur och forskning som visar på att varken 

ekonomiskt bistånd, eller e-tjänster i förhållande till socialtjänstens olika tjänster 
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är ett speciellt väl beforskat område. Ny forskning, nya böcker, fler utvärderingar 

och nya metoder efterfrågas på området (Puide, 2000:7; Strantz, 2007:11). Vår 

studie avser bidra med ny kunskap och en kartläggning inom området ekonomiskt 

bistånd. Studien har relevans för det sociala arbetets forskning och praktik 

eftersom den delvis ämnar fylla den kunskapslucka som rör digitalisering av 

socialt arbete med fokus på e-tjänster om ekonomiskt bistånd. Studien berör även 

jämlikhet. Studien undersöker hur tillgängligheten till de valda webbsidorna ser 

ut för samhällsmedborgarna, genom att studera likheter och skillnader 

kommunerna emellan, och olika samhällsgruppers tillgång till dessa tjänster. 

Problemområde  
Digitaliseringen av samhället har lett till en digital klyfta. Detta har medfört att 

samhället mött utmaningar i att göra information och kommunikation tillgänglig 

för alla. Vi ser att digitaliseringen har ställt krav på socialtjänsten att bli en del av 

den virtuella arenan. Vi ser även att dessa krav har mötts i olika omfattning, och 

inom olika verksamheter. I dag finner individer allt mer information kring 

offentliga organisationer på internet och digitaliseringen har medfört nya e-

tjänster inom vård och omsorg (Holgersson & Karlsson, 2014:1; Sahlgrenska 

sjukhuset, 2016:4-5). Därigenom ämnar vi kartlägga och diskutera informationen 

på webbsidorna samt e-tjänster gällande ekonomiskt bistånd på kommunal basis. 

Samtliga kommuner som studien beaktar har en webbsida som är riktad till 

personer som ansöker om ekonomiskt bistånd, där information kring tjänsten finns 

att hämta. Studien beaktar om tendenser att rikta informationen mot 

samhällsgrupper som antas inneha ekonomiskt bistånd mer frekvent än andra, 

finns. Vi ämnar även undersöka om informationen är tillgänglig för alla individer, 

oavsett behov i förhållande till text eller språk. Vi vill även se huruvida e-tjänster 

har fått fäste inom området. Studien belyser även styrkor och risker i förhållande 

till e-tjänster. I och med de lagrum som är aktuella har vi ställt oss frågan hur 

tillgänglig kommunen är i relation till den rådande digitaliseringen samt hur 

kommunerna väljer att beskriva den tjänst som medborgarna kan ta del av. 

Lagrummen är aktuella då vi anser att det är viktigt att informationen baseras på 

samma rikstäckande grund oavsett kommunal tillhörighet. Dessa kommer att 

besvaras genom valda teorier; teorin om andra media åldern, McDonaldisation, 

semiotik samt isomorfism. 

Syfte 
Studiens syfte är att analysera och jämföra webbsidor som rör ekonomiskt bistånd 

i de tio största svenska kommunerna. Studien studerar den information som berör 

ekonomiskt bistånd och dess e-tjänster. Studiens empiri kommer beaktas i relation 

till tillgänglighet och jämlikhet. Vi ämnar också belysa empirin i relation till 

rådande lagstiftning och valda teorier. Studien ämnar även belysa vilka styrkor 

och risker som finns i och med digitaliseringen kring ekonomiskt bistånd.  
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Frågeställningar 

 Hur tillgänglig och begriplig är socialtjänstens kommunala information på 

webbsidorna kring ekonomiskt bistånd för olika samhällsgrupper? 

 Hur framställer kommunerna tjänsten “ekonomiskt bistånd” på sina 

respektive webbsidor? 

 Hur baseras informationen på webbsidorna på Socialtjänstlagen och Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade? 

 Vilka styrkor och risker kan identifieras med socialtjänstens digitala e-

tjänster, med inriktning ekonomiskt bistånd? 

Disposition 

Nedan följer en kort förklaring kring delarna i studien. 

Först presenteras studiens bakgrund som behandlar informationssamhället och 

den digitala klyftan, information och kommunikation, e-tjänster och tillgänglighet 

samt aktuella lagrum. Efter det redovisas tidigare forskning som knyter an till 

studien, såsom ekonomiskt bistånd och samhällsgrupper, analog vs digital 

kontakt, e-tjänster, och information- och kommunikationsteknologi. Sedan 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studien har utgångspunkt i teorin 

om den andra mediaåldern och studerar empirin genom McDonaldisation, 

semiotik samt isomorfism. Därefter följer studiens metod, kvalitativ 

innehållsanalys med kvantifiering samt förklaringar kring metodens delar. Sedan 

följer en redovisning kring studiens analys och resultat, indelat under studiens 

frågeställningar samt den domän och teman som tagits fram genom metoden. 

Slutligen diskuteras studiens resultat och metod. Avslutningsvis kommenteras 

och diskuteras studiens kunskapsbidrag samt förslag till vidare forskning. 

Centrala begrepp 

Nedanför anges de centrala begrepp som studien behandlar. 

Digital information 

När vi diskuterar digital information syftar vi till den information som finns om 

ekonomiskt bistånd på kommunernas olika webbsidor.    

Digital klyfta 

Den digitala klyftan är ett begrepp som används i flera avseenden och beskriver 

den ojämna fördelning som kan uppstå mellan individer som blir inkluderade 

respektive exkluderade gentemot samhällets olika elektroniska resurser. 

Individerna får därmed olika förutsättningar för att tillgodose sig information via 

internet på grund av olika tillgång till- och kunskap kring användandet av internet. 

Ekonomiskt bistånd (i lagtext ”försörjningsstöd”, tidigare benämnt socialbidrag) 

Studien använder begreppet ekonomiskt bistånd, vilket syftar till det ekonomiska 

stöd en individ har möjlighet att få för att uppnå en skälig levnadsnivå. Biståndet 

ges via kommunens socialnämnd och är lagstadgat i SoL 4 kap. 1 §. I tabellerna 

som återfinns som bilagor är begreppet förkortat till EB. 
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E-tjänst 

Vi utgår från definitionen av e-tjänst som en elektronisk tjänst som helt eller delvis 

utförs elektroniskt för att tillgodose ett visst behov, exempelvis att på ett smidigt 

sätt ansöka om ekonomiskt bistånd elektroniskt.    

Kommunikation 

Tidigare har kommunikation oftast skett analogt, men sker idag mestadels digitalt. 

Kommunikation i denna studie syftar inte till verbal eller icke verbal 

kommunikation mellan individer, utan till den digitala kommunikation som, via 

internet, sker mellan individer. 

Samhällsgrupper 

Begreppet samhällsgrupper syftar i studien till grupper av människor i samhället, 

exempelvis ensamstående män med barn, unga vuxna, utrikesfödda eller äldre. 

Tillgänglighet/begriplighet 

När vi diskuterar tillgänglighet i studien syftar vi till hur lätt eller svårt det är för 

olika individer att komma åt de olika kommunernas elektroniska information samt 

nyttja deras e-tjänster. I relation till begreppet tillgänglighet diskuterar vi 

begriplighet, eftersom dessa begrepp är i samspel med den digitala klyftan, som i 

sin tur spelar in på hur jämlikt eller ojämlikt det är för olika individer att få tillgång 

till den elektroniska informationen och e-tjänsterna. 

Avgränsningar 
Vi har gjort avgränsningar i förhållande till upplägg vad gäller mängden text och 

material på grund av ett visst antal sidor till förfogande. Avgränsningar finns även 

gällande genomförandet på grund av den givna tidsramen. En större tidsram hade 

kunnat leda till ett mer omfattande arbete. Därav har studien begränsats till tio 

kommuner. Vi anser att detta givit ett material som passat upplägg och tidsram. 

Avgränsningar har även gjorts i förhållande till den information vi undersökt 

på webbsidan. Detta då vi, genom studien, enbart ser till information kring 

ekonomiskt bistånd. Studien har även gjort avgränsningar i förhållande till 

samhällsgrupper och begriplighet då studien ser till möjligheter att få 

informationen kring ekonomiskt bistånd på andra språk och andra format, såsom 

ljudlig, lättläst eller teckenspråk. Studien tar därmed hänsyn till individer med 

behov av att få informationen på så sätt. Studien beaktar till viss del därmed 

individer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387) [LSS]. Vi förutsätter emellertid inte att alla individer som omfattas av 

LSS behöver omfattas av problematiken.  

Studien tar inte hänsyn till sjukdomar eller diagnoser som leder till grava 

kommunikationssvårigheter, eftersom vi anser att detta i större grad hör till hälsa- 

och sjukvårdsområdet. Vi anser att det är troligare att dessa individer har annan 

hjälp i form av exempelvis en personlig assistent.   

Studien har gjort avgränsningar kring tid, befolkningsmängd och geografisk 

spridning. Tidsmässigt, då studien enbart ser till den, i nutid, aktuella webbsidan. 



 

5 
 

Geografisk spridning, då studien valt kommuner som ligger relativt utspritt i 

Sverige. Befolkningsmässigt, då vi förutsätter att de kommuner med högt antal 

medborgare har en mer utvecklad webbsida, då dessa har fler besökare. Vi har en 

uppfattning om att kommuner som befolkningsmässigt är större dessutom 

organiserar sin socialtjänst på liknande sätt. Kommuner med en mindre 

befolkningsmängd har ofta ett annat sätt att organisera sin socialtjänst, varpå det 

riskerar att bli alltför stora skillnader mellan kommunernas webbsidor. 
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Bakgrund 

Nedan följer en redogörelse för studiens bakgrund med indelningar kring 

informationssamhället och digitala klyftan, information och kommunikation samt 

e-tjänster och tillgänglighet. 

Informationssamhället och den digitala klyftan 
Informationssamhället diskuteras i relation till den informationsrevolution som 

ägt rum, exempelvis har det industriella, mer fysiska produktionssättet till viss del 

lämnats därhän till förmån för det digitala (Hedin, 2004:16). Ett växande 

informationssamhälle förklaras ha inneburit en ökad globalisering, nya 

ekonomiska möjligheter och nya möjligheter till att utbyta information (ibid:17). 

Men informationssamhället har även inneburit en diskussion om den “digitala 

klyftan” (“the digital divide”), som används för att förklara ojämlikheter gällande 

mediateknologi i samhället, på såväl global som lokal nivå i förhållande till vilken 

samhällsgrupp man tillhör. Den digitala klyftan diskuteras på flera håll (Balnaves, 

Donald & Shoesmith, 2009:43; World Bank, 2016:5; Justitiedepartementet, 

2004:4). Forskning visar att, sett till relationssamhället och tillgången till 

samhällets servicemöjligheter och tjänster, vissa samhällsgrupper inkluderas, 

såsom fattiga och funktionshindrade. Respektive att rika och integrerade 

exkluderas (Abbey & Hyde, 2009:226; Haider & Bawden, 2007:535; Hull, 

2001:383; Klecun, 2008:269; Yu, 2006:229). Vissa står idag utanför det individer 

har möjlighet till genom digitaliseringen. Exempelvis kompetensutvecklas på 

distans, överföra pengar eller få medicinsk rådgivning (World Bank, 2016:5,100). 

Couldry (2000:8) menar att begreppet “digital klyfta” är praktiskt för att 

beskriva den pågående debatten som behandlar tillgängligheten till digital teknik 

och den asymmetriska relationen av modern kommunikativ makt. Genom detta 

perspektiv på begreppet belyses en pågående kulturell förändring som kretsar runt 

ett antal relationer mellan individer, grupper, religioner och nationer. Castells 

(2001:247) instämmer i att den digitala klyftan bidrar till den redan existerande 

ojämlikheten och sociala exklusionen, genom en komplex interaktion som ökar 

gapet mellan informationssamhället och medborgaren. 

Den uppkopplade världen innebär många möjligheter som exempelvis 

ekonomisk tillväxt, flera arbetstillfällen och bättre offentlig service (World Bank, 

2016:11). Men dessa möjligheter är som tidigare nämnt inte tillgängliga för alla. 

Internet handlar lika mycket om möjligheter som om begränsningar. Fyra 

miljarder människor saknar i dagsläget tillgång till internet (ibid:xiv). För att nå 

de globala målen som finns måste digitaliseringen som sker bli något som ökar 

möjligheterna för alla människor, snarare än att öka den globala klyftan (IBL2). 

Världsbanken visar, genom årsrapporten om den globala utvecklingen, på att 

digitaliseringen inte har inneburit en positiv utveckling för fattiga länder då man 

inte har nått FN:s mål. Utvecklingen riskerar istället att öka skillnaderna mellan 

rika och utvecklingsländer samt mellan de individer som är och de som inte är 
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uppkopplade. Informationssamhället har kapaciteten att skapa en värld med ökade 

möjligheter för alla, men samtliga måste agera för att de digitala klyftorna och 

orättvisorna inte ska växa sig större (IBL2). De som har fått ut mest av den digitala 

revolutionen är de individer som är högutbildade, har bra kontakter, och är mest 

begåvade (World Bank, 2016:3). Informationsteknologin kan bli ett av de 

viktigaste verktygen för att nå en hållbar utveckling och därför måste världen 

arbeta tillsammans för att alla ska inkluderas i den digitala revolutionen (IBL2). 

Trots insatser kommer det fortfarande att existera en relativt stor grupp som 

kommer att ha svårigheter att följa med i den digitala utvecklingen 

(Justitiedepartementet, 2004:28-29). I dagens skola har eleverna mediekunskap 

och får där lära sig att använda internet då det ses som en allt viktigare faktor i ett 

skiftande medielandskap (Skolverket, 2016:2; Berntson, 2014:11). Forskare spår 

att mediekunskap dessutom kan bli mer aktuellt i framtidens undervisning 

(Sundin, 2014:245). Därmed uppstår en digital klyfta mellan de yngre individer 

som idag får lära sig hur internet fungerar, och de äldre, som inte fått kunskapen 

med sig från grundskolan. Svårigheten att följa med i den digitala utvecklingen 

innebär att det alltid kommer vara nödvändigt med någon form av personlig 

informationsförmedling, exempelvis tolk, telefonservice och medborgarkontor 

för klientelet. 

Information och kommunikation 
Information är känt för att finnas i många olika former och betydelser. Begreppet 

har heller ingen erkänd definition då det förklaras på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv och synsätt man utgår från. Begreppet måste därmed kunna definieras 

olika och med detta uttrycks inga problem (Floridi, 2010:1). Wilson (1981:3) 

menar att ordet information används för att beteckna en fysisk enhet eller ett 

fenomen, kommunikationskanalen genom vilken meddelanden överförs eller 

faktauppgifter som presenteras i dokument eller muntligt. Här ligger svårigheter 

gällande information då man anser att information bör vara fri från värdering. 

Studien ser på information i förhållande till kommunikation, tillgänglighet och 

begriplighet. Med detta menas att information ska finnas i olika former för att vara 

tillgänglig för alla individer och inte värderas. 

Kommunikation sker genom en process, antingen en envägs- eller 

tvåvägskommunikation, där man delger information, ett budskap, tankar eller 

åsikter med varandra genom att en person säger något och den andre svarar, ger 

respons (Falkheimer, 2001:34). Kommunikation är beroende av teorier och 

förklaras genom olika modeller som omfattar ett antal delar som anses nödvändiga 

för att kommunikation ska ske, där de mest övergripande delarna är sändare, 

meddelande och mottagare (Falkheimer, 2001:35). 

Medier och kommunikation är en integrerad del i olika system och är beroende 

av strukturella omvärldsfaktorer. De senaste åren har mediestrukturen i Sverige 

avreglerats kraftigt på grund av nya medietekniker och internationalisering 

(Falkheimer, 2001:25). Internet används både offentligt och privat som en envägs- 
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och tvåvägskommunikation (ibid:133), där tvåvägskommunikationen med dess 

interaktivitet ses som internets största styrka och det är svårt att förneka den 

digitala medieteknologins betydelse för samhället, organisationer och individer 

(ibid:135-136). Den elektroniska kommunikationen kan också ske mellan 

individer, men också, vilket är relevant för studien, mellan individer och olika 

tekniska system (Borg, Lantz & Gulliksen, 2013:6). 

E-tjänster och tillgänglighet 
Enligt vår sökning är e-tjänster inom socialt arbete inte speciellt väl beforskat. I 

och med digitaliseringen som sker har andra aktörer inom vård och omsorg 

anammat e-tjänsterna och möter service och kommunikation på nya sätt. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett ut en vägledning till hur man 

ska hantera e-tjänster i socialtjänsten. Där man menar att e-tjänster gör 

socialtjänsten effektivare, säkrare och tillgängligare oavsett om man är brukare, 

anhörig eller medarbetare samt att e-tjänster blir fler då det är ett prioriterat 

område för kommunerna (SKL, 2016:3). Då informationssamhället befinner sig i 

en kraftig utveckling verkar SKL på nationell basis för att skapa fler e-tjänster 

inom socialtjänstens verksamheter. Sett ur ett brukarperspektiv finns flera 

fördelar. Exempelvis att e-tjänster öppnar upp för nya sätt att föra dialog mellan 

parterna, att problem kan lösas i tidigare skeden, att de stödjer möjligheter till 

självhjälp genom tillskapandet av brukar- och närståendebaserade nätverk via 

socialtjänsten. Även att socialtjänstens handläggning kan effektiviseras och 

därmed förbättra servicen gentemot brukarna. Ser man det ur ett nyttoperspektiv 

så tillför e-tjänster nytta för brukarna genom fler och enklare möjligheter till 

kontakt och hjälp samt att e-tjänster leder till effektivisering inom socialtjänsten 

och detta kan leda till att frigöra mer tid till personlig kontakt (ibid:5). I 

vägledningen från SKL framgår det även att socialtjänsten, i ett antal kommuner, 

erbjuder möjligheter för invånare att ansöka om bistånd via e-tjänst enligt SoL 

och LSS. Det gäller till exempel ansökan om ekonomiskt bistånd och digitaliserad 

färdtjänstansökan (ibid:9). SKL menar att socialtjänsten bör vara observant 

gällande att brukare med särskilda kommunikationsbehov inte ska hindras från att 

ta del av e-tjänster, samt att de ska utgå från brukarnas behov och stödja tanken 

om egenmakt över sin situation genom att låta brukare komma till tals kring 

utformningen av e-tjänster. SKL menar även att kommuner, kontinuerligt, ska ta 

del av erfarenheter från socialtjänsten i de kommuner som redan infört någon form 

av e-tjänster, för att underlätta framtida införanden (ibid:10). 

Myndigheten för delaktighet (MFD) har riktlinjer för tillgänglighet gällande 

information och kommunikation i förhållande till funktionshinders- och 

delaktighetsområdet. MFD menar att grunden för kommunikation och 

information är att den är lätt att läsa, höra och förstå. Alla människor ska kunna 

kommunicera med offentliga verksamheter och ta del av dess information. Därför 

behöver verksamheterna ha kunskap om människors olika behov för att kunna 

möta dem och skapa kommunikation på ett tillgängligt sätt. När det kommer till 
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tillgänglighet och webbplatser, enligt MFD, så innebär det bland annat att 

webbplatsen uppfyller internationell standard, har tydlig och överskådlig struktur 

och språk, och att grundläggande information om myndigheten finns i alternativa 

format för att underlätta läsningen (IBL3).  

Aktuella lagar för området 
Studien ämnar kartlägga hur de olika kommunerna framställer ekonomiskt 

bistånd i förhållande till rådande lagstiftning. Studiens juridiska ramverk är 

Regeringsformen, Kommunallagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

Regeringsformen, kommunallagen och kommunalt självstyre 

Enligt Regeringsformen (1974:152) [RF] 1 kap. 1 §, framgår det att all offentlig 

makt i Sverige utgår från folket och att detta förverkligas genom bland annat 

kommunalt självstyre samt, enligt RF 14 kap. 2 §, sköter kommunernas lokala och 

regionala angelägenheter. Med kommunalt självstyrelse, enligt Den kommunala 

självstyrelsens grundlagsskydd (SOU, 2007:93), menas kommunernas rätt och 

möjlighet att inom lagens gränser reglera och sköta en väsentlig del av de 

offentliga angelägenheterna på eget ansvar och enligt den lokala befolkningens 

intresse (ibid:118). Det betyder att kommunerna själva kan organisera sin 

socialtjänst utifrån direktiv och riktlinjer från Socialstyrelsen. Viss reglering kring 

kommuner och vilken information som skall finnas tillgänglig rent elektroniskt 

återfinner vi bland annat i Kommunallagen (1991:900) [KL] 3 kap. 30 §, där det 

stadgas huruvida kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten 

på kommunens- eller landstingets webbplats. 

Andra paragrafer i KL benämner även självstyre och information kring detta, 

men vi har valt att inte ta med dessa, eftersom vi endast är intresserade av att 

belysa faktorn att kommunal verksamhet har rätt att organisera offentlig sektor på 

valfritt sätt så länge det följer aktuella lagrum samt är i folkets intresse. Detta blir 

aktuellt när studien ser till informationen på webbsidorna då kommunerna själva 

ansvarar för den informationen samt till eventuella e-tjänster då kommunerna 

även där väljer om man vill använda sig av e-tjänster eller ej. 

Socialtjänstlagen & Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Det sociala verksamhetsfältet utgår från ramlagen Socialtjänstlagen (2001:453) 

[SoL] och kompletteras av områdesspecifika lagar som reglerar det sociala 

arbetet. En sådan lag, som dessutom är aktuell för vår studie, är Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (1993:387) [LSS], som genomsyras av 

målet med tillgänglighet för alla individer. 

I SoL 4 kap. 1 § framgår det att den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 

sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Samt att individen 

genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska dessutom 

utformas så att individen stärks i sina möjligheter till att leva ett självständigt liv. 
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Enligt SoL 2 § får Socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det 

finns skäl för det. Enligt 3 § får försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 

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

samt dagstidning, telefon och radio och TV-avgift. Även för boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening eller 

arbetslöshetskassa. Skäliga kostnader enligt 1 st, baseras på en riksnorm och ska 

i enskilda fall baseras på en högre eller längre nivå än riksnormen. 

I SoL finns bestämmelser som stärker barnens ställning i lagen. Barnets bästa 

ska särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn, det framgår av  SoL 1 kap. 2 §. Vid 

beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska det 

som är bäst för barnet avgöra, inga andra intressen ska gå före barnets bästa. 

Bedömningen av barnets bästa är en process med flera steg. Man ska dels beakta 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt inhämta underlag från närstående och 

yrkespersoner som har kunskap om barnet. Man ska även beakta barnets egna 

uttryck (Socialstyrelsen, 2013:23-24). Utifrån detta vill vi se hur kommunerna 

benämner barnets bästa på sina webbsidor. 

I LSS 5 §, vilken är mest aktuell för studien, framgår att verksamheter, genom 

stöd och service, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §, samt att målet är att den enskilde 

får möjlighet att leva som alla andra. Detta finner vi relevant i förhållande till 

studien i och med riktlinjerna från SKL (2016:3) och MFD (IBL3) som poängterar 

att alla ska ha tillgång till information och e-tjänster.  

Ännu finns ingen specifik lagstiftning kring kommuners skyldighet att ha en 

tillgänglig webbsida, lagstiftningen förklaras inte ha hunnit med i internets 

utveckling (IBL1). I 3 kap. SoL framgår att kommunens socialnämnd dels ska 

informera om den socialtjänst som kommunen tillhandahåller, men även anpassa 

de allmänna kommunikationerna så de är lättillgängliga. Propositionen 

(prop:1999/2000:86) “Ett informationssamhälle för alla”, vars mål är att alla i 

Sverige, oavsett socioekonomisk eller annan bakgrund ska ha tillgång till internet, 

anser vi bidrar till denna aspekt. 

Sammanfattning 

Ett växande informationssamhälle förklaras å ena sidan inneburit en ökad 

globalisering, nya ekonomiska möjligheter och större möjligheter till att snabbt 

utbyta information. Internets största styrka anses vara dess 

tvåvägskommunikation genom interaktivitet. Den digitala tekniken anses ge 

möjligheter som exempelvis ekonomisk tillväxt, flera arbetstillfällen och bättre 

offentlig service. Å andra sidan diskuteras att de digitala klyftorna mellan olika 

grupper, och orättvisorna, kan öka såväl globalt som lokalt. Digitaliseringen 

riskerar att bli något som ökar den globala och digitala klyftan snarare än att öka 

möjligheter för människor. Informationssamhället ställer nya krav på den 

offentliga sektorn, vad gäller kommunikation, i förhållande till dess klientel. 

Studien tar hänsyn till digitaliseringen och informationssamhället i förhållande till 



 

11 
 

om informationen gällande ekonomiskt bistånd finns tillgänglig för alla, samt om 

den är begriplig. Digitaliseringen kring information om ekonomiskt bistånd 

kommer studeras genom kvalitativ innehållsanalys med kvantifiering, och 

studiens teorier. Studien diskuterar möjligheter och risker med e-tjänster gällande 

ekonomiskt bistånd och den digitalisering som sker, baserat på studiens analys, 

resultat och studiens tidigare forskning.    

SKL har gett ut riktlinjer till hur socialtjänsten ska hantera e-tjänster. Enligt 

klientperspektivet finns flera fördelar. Exempelvis att e-tjänster öppnar upp för 

nya sätt att föra dialog mellan parterna, problem kan lösas i tidigare skeden, de 

stödjer möjligheter till självhjälp genom tillskapandet av brukar- och 

närståendebaserade nätverk via socialtjänsten. Socialtjänstens handläggning kan 

dessutom effektiviseras och därmed förbättra servicen gentemot klienterna. 

Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar för förbättrad kommunikation och 

information oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Myndigheten anser att 

alla människor ska kunna kommunicera med offentliga verksamheter och ta del 

av dess information samt att verksamheter ska möta behov för att möjliggöra 

kommunicering. Detta går i linje med studiens syfte då studien undersöker 

tillgänglighet genom e-tjänster och information. 

Det är KL, SoL och LSS som utgör studiens juridiska ramverk. Det är 

kommunerna själva, utifrån lagar och direktiv, som kan utforma tjänster och 

information. Detta beaktas i studien i förhållande till isomorfism samt till rådande 

lagstiftning för att finna skillnader och likheter mellan kommunerna. 
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Anknytning till tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en redogörelse för den forskning som är aktuell för studien. 

Eftersom ämnet sedan tidigare inte är så väl beforskat kring e-tjänster inom 

ekonomiskt bistånd, har vi till viss del även tagit avstamp i forskning från andra, 

närliggande områden. Detta framgick när vi sökt efter forskning genom begrepp 

så som “ekonomiskt bistånd”, “financial aid” och “social assistance”.  

Analog vs digital kontakt 

Forskning visar att blanketter har haft en dominerande ställning i mötet mellan 

socialarbetare och klient, samt varit stöd för arbetsrutinernas fortlevnad inom 

ramen för socialtjänsten (Cedersund, 1992:138). Telefon har tidigare används för 

att få kontakt med andra professionella instanser, snarare än för att kontakta 

klienter. Dessa telefonsamtal innebar vanligtvis att blanketter skickades hem till 

den klient som ringde, medan andra telefonsamtal ledde till ett personligt möte 

(ibid.). E-förvaltning har rent generellt ökat (Holgersson & Karlsson, 2014:1), och 

även inom socialtjänst gällande ekonomiskt bistånd. Målet med e-förvaltning 

förklaras dels vara att öka medborgarnas möjligheter till ökad kontakt med 

myndigheter, underlätta och effektivisera arbetet för de som arbetar inom 

myndigheterna genom att reducera administrationstiden samt att öka 

rättssäkerheten genom att i högre grad synliggöra myndigheternas arbetsprocess 

(ibid.). På grund av denna ökning, bland annat inom ekonomiskt bistånd, vill vi 

kartlägga om medborgare har samma tillgänglighet till tjänsten ekonomiskt 

bistånd oavsett i vilken kommun man bor i. Studien undersöker hur kommuner 

informerar om och framställer ekonomiskt bistånd på deras webbsidor och hur 

tillgänglig den är för människor som söker information på valda kommuners 

webbsidor. Studien beaktar hur informationen förhåller sig till Socialtjänstlagen 

och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Från klientens håll är ett telefonsamtal ofta den första kontakten med 

socialtjänsten när man ansöker om ekonomiskt bistånd, och bemötandet i detta 

samtal är av stor vikt (Billquist, 1997:127). Personer som ansöker om ekonomiskt 

bistånd har ofta väntat in i det sista och präglas av känslor av skam, skuld och oro. 

Därmed är bemötandet och hur “den första rösten” upplevs mycket viktigt för hur 

personens fortsatta kontakt med socialtjänsten uppfattas. Genom att bli bemött på 

ett humant sätt, att uppleva att någon lyssnar samt att man inte blir reducerad till 

en administrativ kategori, kan göra att den sökande överkommer sina känslor 

kring oro, skam och skuld. Det initiala samtalet har med andra ord en stor 

betydelse för hur klienten upplever sitt “klientskap” (ibid.). 

E-tjänster 
En risk som presenteras i relation till digitala tjänster är att de digitala tjänsterna 

kan komma att ersätta personlig kontakt och service. Man har sett att digitalisering 

vid klientkontakt har lett till att de anställda, på exempelvis försäkringskassan, bit 
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för bit har tappat sin empatiska förmåga ju längre tid de har tillbringat vid datorn 

(Öquist, 2008:101). Med detta riskerar digitaliseringen av samhället att förändra 

de professionellas förhållningssätt om dessa tänker i termer av kunder och e-

postmeddelanden, istället för en medmänniska med känslor och mänskliga behov. 

Forskning, som har studerat socialt deltagande och tillgänglighet till service, visar 

att medborgare anser att digital service aldrig kan ersätta mänsklig kontakt och 

humanism (Marusarz & Turunen, 2012:57).   

Genom datorisering och övergången till olika digitala system har den digitala 

koden kommit att bli maktens, auktoritetens och de inflytelserikas språk. En risk 

med att använda e-tjänster kan vara att de som inte är införstådda med tekniken 

inte kommer åt tjänsten och därmed hindras från att använda den. Vilket i sin tur 

kan bidra till en ökad exklusion, även om kunskapen kring internet kan underlätta 

att finna information om verksamheter och tjänster (Marusarz & Turunen, 

2012:56-57). Öquist (2008:98) påvisar att den nya tekniken med e-tjänster innebär 

såväl möjligheter som risker. Möjligheterna med e-tjänster är, enligt Öquist 

(ibid.), bland annat att de är tillgängliga för alla och kan användas dygnet runt. 

Risker är att e-tjänster gör socialt arbete opersonligt. Marusarz och Turunen 

(2012:55-56) visar, å ena sidan, att en del av de svarande ser en bättre och mer 

utvecklad e-tjänst och IT-utveckling som en framtidslösning; som, å andra sidan, 

skulle ställa större krav på individuellt ansvar att söka kunskap och information. 

Forskning påpekar också att e-tjänster har skapats utifrån ett 

personalperspektiv, och inte utifrån ett klientperspektiv (Holgersson & Karlsson, 

2014:1), vilket innebär att webbsidorna inte nödvändigtvis är utformade efter 

klienterna på bästa sätt, trots försök från myndigheten. Ett hinderfritt samhälle 

ställer stora krav på alla organisationer i att utforma policydokument och vidta 

åtgärder som främjar tillgänglighet till service och deltagande i samhället 

(Mausarz & Turunen, 2012:56). Denna aspekt är viktig enligt Mausarz och 

Turunen då den svenska välfärden beskrivs på så sätt att den ska omfatta alla. 

Fakta visar dock att människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder, möter 

hinder i sin omgivning och därmed riskerar att bli exkluderade från service 

(ibid:55). Detta kommer studien att beakta när webbsidorna och dess e-tjänster 

granskas, för att kartlägga och diskutera om kommunerna har utformat en 

webbsida som är tillgänglig för alla. 

Inom vården är den digitala möjligheten till vårdkontakt mer utvecklad än inom 

det sociala området, och enligt Sahlgrenska universitetssjukhuset (2016:4-5) 

förklaras en välfungerande e-tjänst underlätta för såväl medborgare som för 

professionella inom området. Tanken kring detta är, eftersom digitaliseringen av 

samhället ökar i omfattning, att tjänsten ekonomiskt bistånd bör vara tillgänglig. 

Datainspektionen har gett ut en föreskrift innehållande råd och vägledning för 

kommuner gällande e-tjänster. I föreskriften ges mer allmänna råd om hur de 

kommunala e-tjänsterna bör hanteras och hur detta förhåller sig gentemot 

Personuppgiftslagen (1998:204) [PuL]. Regeringen tog fram en SOU (SOU 

2008:97) “Styr samverkan - för bättre service till medborgarna” som betonar att 
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verksamheter ska driva utveckling och finna nya former för personlig service och 

offentlig tjänsteproduktion genom att nyttja informations- och 

kommunikationsteknikens möjligheter. Regeringen har även fastställt en 

handlingsplan för e-tjänster, där man behandlar behovet av gemensamt 

verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och uppföljning, där automatiserad 

ärendehantering nämns (SOU, 2008:103-105). Som en följd av SOU rapporten 

har exempelvis dokument såsom en vägledningsguide från e-delegationen 

skapats. E-delegationen är en statlig kommitté som har hand om vägledning kring 

utveckling av e-förvaltning i Sverige. Dokumentet Vägledning för behovsdriven 

utveckling kan användas som ett stöd för de verksamheter som utvecklar sina 

arbetssätt mot att i allt större grad utgå från användarnas behov, eftersom en 

behovsdriven utveckling förklaras leda till nöjdare användare (E-delegationen, 

2015:85). Det anses svårt att inkludera användarnas röster i utvecklingen av e-

tjänster, trots att utvecklarna hela tiden arbetar mot att skapa e-tjänster som 

användarna ska vilja använda (ibid:85;87). Att användarna av e-tjänster 

inkluderas i utvecklingen av e-tjänster, innebär att kunskap som annars kan bli 

förbisedd istället beaktas. Användarvärdet ökar med andra ord om användarna av 

tjänsten får vara med och påverka och det blir dessutom troligare att användarna 

i fråga kommer att använda tjänsten (Holgersson, 2014:15). Vi relaterar detta till 

vår studie genom vår första frågeställning. Vi har en uppfattning om att en 

utvecklad e-tjänst inom ekonomiskt bistånd kan öka tillgängligheten till 

information för klienter. En utvecklad webbsida kan även språkligt underlätta för 

individer att tillgodogöra sig informationen. 

Informations och kommunikationsteknologi 
Informations och kommunikationsteknologi (IKT), ses enligt Coleman (2009:31-

32) som ett sätt att uppnå en förenad offentlig sektor med e-förvaltning. Enligt 

Coleman ger IKT tillgång till en mängd olika servicetjänster inom socialt arbete, 

såsom e-ansökan, och bidrar till en enhetlig offentlig sektor gällande e-

förvaltning. Det har inneburit att socialarbetare anställts på nya villkor och får 

arbeta via nya arbetssätt. Trots denna utveckling och dess innebörd för både 

klienter och personal inom socialt arbete har inte området undersökts nämnvärt 

(ibid.). Tidigare har den kommunala sektorn framstått som ineffektiv, effektlös, 

oflexibel och oansvarig i förhållande till utveckling av e-förvaltning bemötande 

av klienters åsikter. Coleman anser att kommunala sektorn bör lära sig från den 

privata sektorn och deras sätt att möta deras kunders önskemål och villkor samt 

vilja att utveckla e-förvaltningen. Coleman menar att man måste se till helheten 

av teknologin, verksamhetsprocessen och att man arbetar med människor, för att 

föra ihop dessa delar och arbeta med dem tillsammans. Det nya moderna 

samhället ställer krav på att den offentliga sektorn ska vara anpassningsbar, lyhörd 

och mottaglig, flexibel och varierande för dess klienter och brukare (ibid:31-34). 

Hill och Shaw påstår att IKT innefattar samtliga digitala metoder som hanterar 

information, exempelvis hur den lagras och delas, vilket framgår i en 



 

15 
 

bokrecension av Bliss (2015:251). Enligt Bliss anser Hill och Shaw att IKT kan 

hjälpa det sociala arbetet med effektivisering, kvalitet och kontroll för de 

professionella samt underlätta informationsutbytet inom socialt arbete. IKT kan 

även hjälpa till med att öka klienters självbestämmanderätt och integritet (ibid.). 

Med IKT följer fördelar, exempelvis kan individer lättare komma i kontakt med 

andra individer i samma situation. Möjligheterna som internet innebär bör ställas 

mot faktumet att känslig elektronisk information om individen lagras, vilket 

riskerar hota integriteten (ibid:252). 

De senaste åren har IKT, enligt Nilsson (2012:12,36), bidragit till en utveckling 

av metoder att bidra med effektiv och säker omvårdnad samt att användningen av 

IKT inom hemtjänsten har ökat under de senaste tio åren. IKT används bland 

annat som ett medel för att stötta personer som bor hemma och lever med grava 

kroniska sjukdomar, för att ökad kvalitet gällande stöd och service. Nilsson har 

undersökt detta i förhållande till hur dessa människor upplever sin kontakt med 

deras distriktsköterskor via IKT samt hur distriktsjuksköterskorna upplevde att ge 

stöd genom IKT (ibid:7). Resultatet var att IKT bidrog till att människorna kände 

meningsfullhet och ville ha kontroll över vardagslivet. Klienterna upplevde även 

att man behöll sin autonomi genom att inte hela tiden behöva be om hjälp samt en 

förbättrad tillgänglighet. Klienterna upplevde minskade känslor av att vara 

begränsade i det dagliga livet. Personalen upplevde förbättrad tillgänglighet och 

betonar att tekniken inte kan ersätta fysisk närvaro eller hembesök (ibid:36).  

Ruland (2002:37) anser att IT (informationsteknik) har medfört förändringar 

inom hälso- och sjukvården samt att det finns möjligheter med användningen av 

IT inom yrket. IT kan användas som ett stöd för förbättrad behandling och 

omvårdnad, för yrkesutveckling samt större samarbete mellan patienter och 

vårdpersonal, ledning och administration. IT är ett viktigt redskap inom alla 

huvudområden av omvårdnad: forskning, utbildning, praktik och administration. 

Människor behöver även besitta en kunskap kring vad IT kan och inte kan göra 

(ibid:68), för att kunna bedöma inom vilka områden IT kan bli användbart som 

redskap. Därmed måste man reflektera kring organisationens mål, värdegrund och 

omvårdnadens speciella funktioner. Det förutsätter att man vet vilka krav man 

ställer på sig själv som personal och som yrkesgrupp (ibid:83). Ruland diskuterar 

även att det finns annan personal än vårdpersonal och sjuksköterskor som kan dra 

nytta av den information man får via IT. Webbaserad teknologi har gett patienter 

stora möjligheter att få tillgång till information, beslutsstöd eller uppföljning. 

Denna utveckling kommer, enligt Ruland, förändra sättet som hälso- och sjukvård 

praktiseras, liksom personalens roll och funktion. Det kan komma att innebära 

lättare tillgång till hjälpmedel som förbättrar verksamheten samt att patienter och 

klienter blir mer jämbördiga deltagare i beslut angående hälsan (ibid:147). 

Baker, Warburton, Hodgkin och Pascal (2014:368) påvisar att det finns en 

historisk bild av socialt arbete som hittills haft en orolig relation till utvecklingen 

kring IKT. Författarna föreslår, i och med behovet av mer praktisk IKT, att socialt 

arbete bör överväga de potentiella konsekvenserna av IKT och dess 
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tillvägagångssätt i förhållande till utbildning, praktik och forskning. Baker et. al. 

(2014:473) menar även att socialt arbete bör införliva bedömningsramar, 

åtgärdsstrategier och utveckla nya metoder för bedömning genom IKT. Därmed 

är det möjligt att beakta komplexitet, variabilitet och negativ respektive positiv 

inverkan på socialarbete och klienter (ibid.). Till detta menar Baker et. al. att 

socialt arbete ska möta utmaningarna som det nya samhället står inför, att 

socialarbetare måste anamma och använda ny teknik i arbetet. Baker et. al. menar 

att socialt arbete bör se till nytänkande, för att möjliggöra att yrket kommer kunna 

möta framtida utmaningar i och med digitaliseringen (ibid:475). 

I enlighet med ovanstående har forskning på datasystem inom socialtjänsten 

varit begränsade eller nyligen inledda. Koskinen (2014:268) påpekar att socialt 

arbete har varit långsamt med att börja använda nya sätt att kommunicera, trots 

att forskning påpekar behovet, men tillämpningen IKT har blivit starkare 

(ibid:278). Genomförandet av IKT i förhållande till socialt arbete handlar främst 

om effektivitet. I detta avseende finns behov av ett lärande, både på professionell- 

och organisationsnivå, för att använda system effektivare. Resultatet av 

Koskinens (ibid:278) forskning antyder att det är värt att överväga 

implementeringen av IKT i socialt arbete, att politiker och chefer som ansvarar 

för sociala organisationer bör fatta beslut på ett allmänt plan om implementering. 

Forskningen om IKT är relevant för vår studie då IKT, som handlar om hur 

man hanterar och delar information digitalt, stämmer väl överens med studiens 

syfte och ger oss redskap att förstå den information vi hittar på valda kommuners 

webbsidor rörande ekonomiskt bistånd. Trots att IKT tillämpas inom det sociala 

området råder en viss brist på forskning om IKT inom socialt arbete (Coleman, 

2009:31-32). Vi har därför valt att ta avstamp i forskning och information kring 

IKT även från andra närliggande områden.   

Samhällsgrupper och ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är det ekonomiska stöd en individ och familj har möjlighet 

att få för att uppnå en skälig levnadsnivå. När man tar beslut om ekonomiskt 

bistånd ska handläggaren se till barnets bästa, vilket ska vara avgörande i 

handläggningen (Socialstyrelsen, 2013:18,23).  Behovet av ekonomiskt bistånd 

varierar över landet och andelen som får ekonomiskt bistånd under hela året är 

högre i storstäderna (ibid:11).   

Bergmark och Bäckman (2012:239) påvisar ekonomiskt bistånd som en 

tillfällig lösning i litteratur, och belyser risken att individer blir långtidsberoende 

av ekonomiskt bistånd. I Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd 

framgår det att biståndets uppgift är att träda in tillfälligt och kortvarigt 

(Socialstyrelsen, 2013:123,11). I relation till detta benämns inte ekonomiskt 

bistånd som en tillfällig eller kortvarig lösning i aktuell lagstiftning. 

De som ansöker om ekonomiskt bistånd har skiftande problematik, som kan 

vara sammanhängande med olika aspekter (Puide, 2000:7). Behovet av 

ekonomiskt bistånd beror både på individuella och strukturella faktorer som 
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samverkar. Individuella faktorer kan vara ålder, familjesituation, låg utbildning, 

etnisk bakgrund, vistelsetid i Sverige, fysisk och psykisk ohälsa. Strukturella 

faktorer kan vara arbetslöshet och villkoren för arbetslöshetsersättning, 

socialförsäkringarnas konstruktion samt demografiska förhållanden som 

åldersfördelning, barnafödande och invandring (Socialstyrelsen, 2013:11).  

Forskning visar att ekonomiskt bistånd är vanligare hos vissa samhällsgrupper; 

exempelvis unga vuxna/ungdoms hushåll (Arnsvik, 2013:2; Kauppinen et. al., 

2014:274), arbetslösa (Kallio, Blomberg & Kroll, 2012:219), utrikesfödda 

(Halleröd, 2003:242; SKL, 2013:7), våldsutsatta kvinnor (Södervall Haak, 

2015:18), ensamstående män med/utan barn, ensamstående kvinnor utan 

(Socialstyrelsen (2), 2015:18) samt ensamstående kvinnor med barn (Halleröd, 

2003:242). Fördelningen kring erhållande av ekonomiskt bistånd, åren 2010-2014 

är relativt jämn gällande antalet biståndstagare i fördelning till genus samt genus 

i förhållande till ålder (Socialstyrelsen (1), 2015:22-23). Ser man till fördelningen 

kring orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd i förhållande till samma år 

existerar ett gap gällande om man som biståndstagare är inrikes- eller utrikesfödd. 

Den sistnämnda samhällsgruppen är högre till antalet (Socialstyrelsen (2), 

2015:14,20). I vår studie vill vi väcka diskussion om e-tjänsters styrkor och risker 

i förhållande till människor med socioekonomiska problem och människor som 

lever med en funktionsnedsättning. Studien undersöker därmed om informationen 

på webbsidan är riktad gentemot vissa samhällsgrupper. 

Sammanfattning 

Kontakten mellan socialtjänst och klienter har till viss del digitaliserats, och idag 

är webbsidan en virtuell plats att finna information på gällande socialtjänsten och 

ekonomiskt bistånd. Inom vården är den digitala möjligheten till vårdkontakt mer 

utvecklad än inom det sociala området och e-tjänster förklaras underlätta för såväl 

klienter som för professionella. Studien använder forskning kring IKT genom att 

se till införandet av e-tjänster inom ekonomiskt bistånd. Studien beaktar 

exkludering och inkludering, detta då forskning påvisar att vissa samhällsgrupper 

riskerar att exkluderas från digitaliseringen, medan andra inkluderas. Forskningen 

inom ekonomiskt bistånd påvisar att ekonomiskt bistånd är vanligt förekommande 

hos vissa grupper i samhället, vilket studien kommer ta hänsyn till när vi 

undersöker huruvida informationen på webbsidan är riktad eller ej.   

Forskning betonar även vikten av ett bra bemötande, oavsett hur den första 

kontakten sker. Vikten av ett bra bemötande kan diskuteras i relation till hur 

socialtjänsten har valt att utforma sina webbsidor gällande exempelvis begrepp 

och formuleringar. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Studien ska kartlägga skillnader och likheter kring webbsidor, från kommuners 

socialtjänst, som specifikt handlar om ekonomiskt bistånd, vilket innebär att det 

är nödvändigt att använda teorier som stöd för att få fram ett resultat. Vi har 

utgått från McDonalisation med fokus på effektivisering, semiotik och 

organisationsteori med fokus på isomorfism. Samma teorier kommer även 

användas för att analysera och diskutera studiens resultat. Studien har 
övergripande utgångspunkt i teorin om den andra mediaåldern. 

Teorin om den andra mediaåldern 
The second media age, i vår studie kallad teorin om den andra mediaåldern, 

handlar om att det, under 2000-talet, har växt fram olika slags 

kommunikationssystem som bland annat tillåter människor att skicka 

meddelanden från en plats till en annan, överkomma tid och rymd, först genom 

elektrifiering av analog information och sedan genom digitalisering (Poster, 

1995:3). Då den första mediaåldern främst handlar om TV och reklam, så handlar 

den andra mediaåldern om tvåvägskommunikation och en decentraliserad 

kommunikation där ingen äger monopol till den media som skapas och sprids. 

Informationen på internet skapas därmed inte enbart av specialister, utan även av 

vanliga människor (ibid:18;22).   

Den andra mediaåldern innebär att man har börjat beakta vad äldre 

mediateknologier betyder för den sociala processen, att mediastudier har fått 

större fäste i forskning. Media ses inte längre enbart som massmedia utan även 

som mediakommunikation. Det har gjort att teorin kring den andra mediaåldern 

har blivit en del av tanken kring New Media (Holmes, 2005:7-8). Man ser den 

andra mediaåldern som ett nytt sätt att kommunicera, baserat på den 

digitaliserade, nätverkande interaktionen av multipla kommunikationssätt. Detta 

betyder att den andra mediaåldern tillåter att många interagerar med många 

(decentraliserad kommunikation). Det sker en tvåvägskommunikation, som anses 

främja demokrati genom att den anses underlätta ett universellt medborgarskap 

(ibid:9-10, 52). Interaktionen i den andra mediaåldern handlar främst om att man 

inte längre har en “vägg” mellan sig som man hade i den första mediaåldern. Nu 

hämtar man istället lärdom och kunskap från varandra, samt för att få en känsla 

av miljö och association. I och med denna teori ser man till att subjektets struktur, 

i och med den andra mediaåldern, skapas genom interaktion och har blivit 

applicerbart på andra sammanhang än där det först uppstod. Den kommunikation 

som sker på distans genom en dator, för att skicka och ta emot digitala 

meddelanden samt för att vara “interaktiv”, är populärare än den kommunikation 

som sker genom att göra inköp eller att erhålla information (ibid:53).  

Holmes (2005:78-80) möter kritik, främst i dess enskilda delar om 

kommunikation, men även som helhet. Detta då Holmes menar att skillnaden 

mellan den första och andra åldern av media ligger i att nu handlar media mest 
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om interaktion, och alla inte har tillgång till att kunna interagera via internet. 

Teorin om den andra mediaåldern antyder att internet med dess kommunikation 

och interaktion är till för alla och ska bidra till att alla kan interagera och 

respondera. Kritiker menar att detta inte är hela sanningen och att vissa kan bli 

exkluderade om man saknar kunskap om, eller tillgång till, internet av olika 

orsaker (Holmes, 2005:78-80). 

McDonaldisation 
Studien använder teorin McDonaldization av George Ritzer (2011:14-16), som vi 

har översatt till McDonalisation. Teorin härrör ur snabbmatsindustrin och står för 

en form av “quick fix”, det vill säga en snabb, tillfällig lösning. McDonaldisation 

står även för massproduktion där arbetet sker på löpande band med målet att vara 

så effektivt, förutsägbart, beräkneligt och kontrollerbart som möjligt (ibid.). I vår 

studie vill vi applicera teorin för att kunna förstå ekonomiskt bistånd genom 

begreppet efficiency, vilket vi har översatt till effektivisering. Effektivisering är 

den del av McDonaldisationsteorin som diskuterar effektiviseringen inom en 

organisation. Effektiviseringen i sig uppnås genom att man följer bestämda steg i 

en förutformad process (ibid:14). Att följa steg i en förutformad process kopplar 

vi till handläggningen av ekonomiskt bistånd. Främst till trenden att effektivisera 

informationstillgänglighet genom att göra informationen tillgänglig via internet 

samt att ansökningsprocessen ska kunna ske genom e-ansökan. 

McDonaldisation har, enligt Ritzer (2011:18), såväl för- som nackdelar. Ritzer 

förklarar att det innebär att möjlighet att göra saker vi tidigare inte kunde numera 

finns. Exempelvis att snabbt och lätt hitta information på webbsidor om 

ekonomiskt bistånd istället för att ringa eller besöka socialkontoret. Enligt Ritzer 

är en nackdel att processen är så pass förbestämd att det hindrar individen, i vårt 

fall biståndshandläggaren, att ta eget initiativ samt att nå full potential som 

professionell. Fördelar är att arbetet underlättas för biståndshandläggaren då 

processen redan är förutbestämd (ibid:14,18). 

Semiotik 
Semiotiken fick sitt genombrott på 60-talet (Falkheimer, 2001:145), och grundar 

sig delvis på Ferdinand Sassures tankar om att tecken är tecken; för eller om något 

annat (Kjørup, 2004:10). Semiotiken härrör från det grekiska ordet semeion, som 

betyder tecken. Semiotiken i sig handlar om teckenteori eller teckenlära, vilket 

Kjørup menar inte täcker upp hela begreppet semiotik då flera grunduppfattningar 

av begreppet finns (ibid:9). Falkheimer (2001:146) diskuterar semiotiken i 

förhållande till exempelvis det talade språket, skriftspråket och bildspråket. 

Semiotiken fokuserar på hur texter figurerar som meningsbärande strukturer, det 

vill säga hur orden eller tecknen i texten, och relationerna mellan dessa, spelar in 

på hur texten i sig tolkas (ibid:145). 

Studien riktar sig mot det skrivna språket, närmare bestämt hur orden på 

webbsidorna formuleras, och vilken betydelse som läggs vid olika uttryck. Vi 

kommer använda oss av semiotik för att förstå och förklara de olika 
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meningsbärande komponenterna i den text kring ekonomiskt bistånd som vi 

analyserar från de valda webbsidorna. Den gren av semiotiken som är inriktad på 

skriftspråket fokuserar, enligt Kjørup, på förhållandet mellan tal- och skriftspråk 

(Kjørup, 2004:45), eftersom vår studie inte syftar till att kartlägga relationen 

mellan tal- och skriftspråk har vi valt att utgå från den bredare definitionen av 

semiotiken, där vi ser till de olika meningsbärande komponenterna i texten. 

Den kritik som har riktats gentemot semiotiken är bland annat att en tolkning 

inte är objektiv utan subjektiv, även om semiotiken till viss del kan ge intrycket 

av att en tolkning är objektiv (Carlsson & Koppfeldt 2003:24). Vissa semiotiker 

har även kritiserats för att behandla i princip vad som helst som en kod, utan 

närmare kvalifikationer för vad som är en kod eller ej (Corner, 1980). Semiotiken 

har även kritiserats gällande hur stor vikt som läggs i forskarens skicklighet i sitt 

sätt att analysera (Leiss, Kline & Jhally, 1990:214). 

Nyinstitutionell teori: Isomorfism 
Nyinstitutionell teori beskriver hur organisationer i samhället är starkt påverkade 

av omgivningen och rådande normer, värderingar och kulturella föreställningar. 

Teorin anger även att organisationer har en tendens att anpassa sig till sin 

intressegrupp samt rätta sig efter förväntningar kring organiseringen av 

organisationen (Ineland, 2006:98). Inom den nyinstitutionella teorin är 

isomorfism ett centralt begrepp. Detta betyder att organisationer som befinner sig 

inom samma organisatoriska fält, har likartade uppgifter och verkar för samma 

målgrupp, har en tendens att efterlikna varandra samt anta samma struktur genom 

exempelvis lagstiftning (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:43). 

I förhållande till isomorfism finns det tre former: tvingande, imiterande och 

normativ. Vi har valt de två förstnämnda. Tvingande isomorfism innebär att 

verksamheter påverkas av formella och politiska krav, exempelvis rådande 

lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012:289), vilket i 

förhållande till studien kan vara lagar enligt SoL samt direktiv från 

Socialstyrelsen. Imiterande isomorfism beaktar verksamheters känsla av 

osäkerhet, att ifall en organisation är osäker kring vissa delar ser man till andra 

organisationer inom samma organisatoriska fält och rent av imiterar och tar efter 

deras val (ibid.). Detta blir aktuellt i studien genom att studera vilken information 

som de olika organisationerna väljer att använda. Normativ isomorfism ser till 

vilken roll utbildning och professionalism har inom organisationen (ibid.), vilket 

inte är aktuellt i studien då vi inte ser till personal, dess utbildning eller 

professionalitet inom organisationer. 

Teorin om isomorfism möter kritik i sättet att se på utveckling då den framhåller 

att organisationer imiterar andra organisationer för att utvecklas, därmed 

åsidosätts förnyelse och innovation. Kritiker uppmuntrar organisationer att se 

förbi imitation genom nyskapande och innovation, exempelvis införandet av en 

e-tjänst. Mycket av denna kritik ligger i hur man ser på imitation och innovation, 

då man har olika uppfattning om begreppen (Erlingsdóttir & Lindberg, 2005:55). 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kommer vi använda dessa teorier för att förstå och förklara 

studiens empiri. Teorin om den andra mediaåldern ger oss grund för diskussionen 

om den digitala klyftan. McDonaldisation och effektivisering använder vi för att 

förstå och förklara den effektivisering som e-tjänster innebär. Semiotiken har vi 

valt för att vi ska kunna förstå och förklara de tecken som vi studerar, och vilken 

betydelse som läggs i dessa. Slutligen har vi valt isomorfism för att förstå och 

förklara likheter och skillnader mellan hur kommunerna exempelvis väljer att 

framställer tjänsten ekonomiskt bistånd i förhållande till rådande lagstiftning. 
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Metod 

Studien har kvalitativt angreppssätt där vi använder oss av kvantifiering för att 

kunna räkna frekvenser och göra resultatet överskådligt. Den kvalitativa ansatsen 

används för att beskriva och analysera information på webbsidor, vilket har 
resulterat i att vi använder innehållsanalys.   

Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en metod för textansatser, och kan användas för att se hur 

begrepp används i text (Danielson, 2012:329,340). Studien ser till Danielsons 

förklaring av Webers syn på innehållsanalys, där en kvalitativ bearbetning av text 

kan kvantifieras och därefter tolkas (ibid:331). Genom kvalitativ innehållsanalys 

kan texten analyseras genom två nivåer: manifest och latent innehåll. Detta för att 

se till den faktiska texten (manifest) och synliggöra och tolka de underliggande 

innebörderna i texten (latent) (ibid:336). Genom en djupare tolkning kan 

innehållsanalysen finna olika kategorier och teman genom att organisera data efter 

att olika domäner har framträtt av texten (ibid:339). Viktiga begrepp inom 

innehållsanalys är bland annat kod, kategori, tema samt domän (ibid:332-333). 

Innehållsanalys har utvecklats till andra egna metoder, exempelvis 

diskursanalys (Danielson, 2012:330). Kritisk diskursanalys är en inriktning inom 

diskursanalys som ser till hur språket, genom grammatik och ordval, påverkar hur 

man uppfattar verkligheten och världen. Språket i sig betraktas som en social 

konstruktion som spelar in på hur man förstår samhället, påverkar identiteter och 

relationer mellan grupper av individer (ibid:17). Diskursanalys och kritisk 

diskursanalys används inte som metod i den föreliggande studien då dessa främst 

handlar om samtalsordningar (Cromdal, Sparrman, Evaldsson & Adelswärd, 

2009:16-17). Detta är inte fokus i vår studie då vi undersöker inte enbart språk 

och begrepp, utan ser till hela innehållet i webbsidornas text. 

Innehållsanalys i relation till studien 

Studien använder en kombination av kvalitativ innehållsanalys och kvantifiering 

(Danielson, 2012:330-331). Studien genomför kvalitativ innehållsanalys för att 

studera det latenta och manifesta i text och information (ibid:336). I denna studie 

analyserar vi hur socialtjänsten inom kommuner formulerar och uttrycker 

information på webbsidor riktade mot ekonomiskt bistånd, vilka likheter och 

skillnader som finns mellan webbsidorna, samt tillgänglighet i förhållande till 

information och eventuella e-tjänster. Studien använder kvantifiering genom 

matriser, även kallat frekvensanalyser. Detta för att göra resultatet mer 

överskådligt (ibid:331) och för att visa vilka kommuner som har, respektive inte 

har vissa begrepp, tjänster eller hjälpmedel. Båda angreppssätten har mynnat ut i 

tabeller som återfinns som bilagor. 

Vi har analyserat empirin genom att skapa en central domän samt centrala 

teman, kategorier och koder utifrån återkommande begrepp och ordval som 
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förekommer i empirin. Dessa syftar till att skapa en struktur, transparens och 

överskådlighet i texten, för att sedan kunna bearbeta och analysera materialet 

(Jacobsen, 2012:146-147). Genom metoden avser vi kunna visa hur kommunerna 

framställer tjänsten i relation till aktuell lagstiftning, samt hur tillgänglig tjänsten 

är via webbsidan, i förhållande till e-tjänst, språk och ljud. Detta gör vi för att 

jämföra kommunerna och potentiellt kunna se likheter och skillnader. 

Urval och empiri 
Studien ämnar kartlägga de tio största kommunerna i Sverige, detta då vi 

förutsätter att dessa har kommit längst med digital information och har fler 

sökanden/klienter som söker ekonomiskt bistånd. Det sistnämnda bekräftas av 

Socialstyrelsen (2013:11). Vi antar att dessa kommuner, i och med att de är 

någorlunda jämnstora, har liknande webbsidor.  

Kriterieurval har använts i studien genom att följande kriterier har skapat 

studiens urval: kommunen ska vara en av de tio största i Sverige i förhållande till 

population samt ha en webbsida som handlar specifikt om ekonomiskt bistånd i 

förhållande till socialtjänsten. 

Studiens empiriska material består av text från webbsidor rörande ekonomiskt 

bistånd inom kommunal verksamhet, det vill säga socialtjänsten. Texten som 

användes var den text som fanns att hitta under en specifik flik eller kategori som 

hade namnet “ekonomiskt bistånd” eller snarlikt. Fanns det underkategorier eller 

underflikar har vi även beaktat dessa. 

Studien genomfördes under en avgränsad tid under våren 2016. Studien tar 

enbart hänsyn till den faktiska text, de ordval samt formuleringar och begrepp som 

förekommer på webbsidan samt e-tjänster och alternativ att anpassa 

informationen till olika språk och format. Urvalet är de tre storstäderna; 

Stockholm, Göteborg och Malmö, samt de sju mellanstora städerna; Uppsala, 

Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Norrköping och Jönköping (bilaga 1). 

Kritik till urvalet finner vi är att vi, genom att välja dessa tio stora kommuner, 

missar hur mindre kommuner har utformat sina webbsidor. Men vi anser även 

nackdelar med en användning av kommuner som har olika befolkningsmängd, då 

det hade kunnat ge ett spretigt och svårtolkat material. Samtidigt som det 

materialet kanske hade kunnat ge andra resultat. Den största fördelen vi ser med 

detta urval är aspekten att storstäder har flest antal sökande.  

Datainsamlingsmetod och analys 
Studiens datainsamlingsmetod innebar först att, i pappersform, skriva ut den 

information som fanns att tillgå rörande ekonomiskt bistånd på de aktuella 

webbsidorna. Vi genomförde sedan en kodning och kvantifiering av materialet. 

Genom detta kontrollerade vi att empirin fortfarande stämde. Webbsidorna 

granskades under perioden 2016-02-07 till 2016-05-20 för att finna eventuella 

förändringar på webbsidorna. Under perioden skedde inga förändringar. Vi 

besökte vardera webbsida för att kartlägga utformningen av eventuella e-tjänster. 
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Analytiskt tillvägagångssätt och bearbetning 
Nedan följer en förklaring kring tillvägagångssätt och bearbetningen av studiens 

empiriska material, där analysenheterna i studien består av de tio tidigare nämnda 

kommunerna, där varje enskild webbsida analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Nedan följer en förklaring för varje steg. 

Steg ett genomfördes genom att vi läste det utskrivna materialet, från största 

till minsta kommun, en i taget och var för sig utan att samtala under analysen. Vi 

markerade de saker vi upplevde relevanta i relation till studiens frågeställningar 

och bearbetade detta genom en gemensam diskussion kring våra markeringar. Vi 

antecknade diskussionen och besökte sedan vardera webbsida och undersökte 

möjligheterna till e-tjänster, språk, ljudlig information samt annat textformat. Här 

kontrollerade vi, för varje kommun, att informationen vi hade i pappersform 

fortfarande var den aktuella informationen som fanns på webbsidorna. Vi samlade 

slutligen all empiri från första analysen i ett dokument uppdelat kommunvis. 

Steg två genomfördes genom en diskussion där vi såg vissa återkommande ord 

och begrepp som inte nödvändigtvis förekom på alla webbsidorna, men som vi 

ändå upplevde betydelsefulla. Orden och begreppen blev studiens koder och sattes 

in i en tabell för att göra en kartläggning genom matriser; en kartläggning över 

vilka kommuner som nämnde de utvalda koderna, där vi gick från största till 

minsta kommun. Vi såg till pappersmaterialet, till anteckningarna i steg ett samt 

till den aktuella webbsidan. Genom att göra så verifierade vi att studiens material 

fortfarande var aktuellt på webbsidan. Kartläggningen, via matrisen utifrån 

koderna, delade vi in i fem tabeller där all empiri skrevs in (bilaga 2). 

Steg tre innebar att vi ritade tabellerna, från steg två, och dess koder på en 

whiteboard-tavla för att få en tydligare bild av helheten. Genom att vi såg alla 

koder samtidigt fick vi en tydligare bild av vilka kommuner som uppfyller 

respektive inte uppfyller koderna samt vilka likheter och skillnader som fanns 

mellan kommunerna. Diskussion fördes för att skapa kategorier utifrån studiens 

koder. Kategorierna som skapades var; internet-tjänster, olika former av språk, 

ansökningsprocess, grupper samt övriga tjänster. Se bilaga 2 och bilaga 3 för mer 

ingående information. Inom kategorin ansökningsprocess valde vi att skapa en 

skala från 1-3 för att kunna beskriva hur utförlig och informerande texten kring 

ekonomiskt bistånd är. Siffran 1 motsvarar grundläggande information kring 

ansökningsprocessen. 2 är relativt utförlig information där förbättringsområden 

och luckor i informationen finns, samt 3 där informationen är utförlig och vi inte 

finner luckor eller förbättringsområden i informationen. Ytterligare en skala 

skapades, från 1 till 3, för att påvisa skillnader i förhållande till hur man informerar 

kring vad ekonomiskt bistånd kan sökas för och vad det ska räcka till. Siffran 1 

innebar att webbsidan har en grundläggande förklaring; försörjningsstödet ska 

täcka mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel. En 2:a innebar att 

webbsidan nämner, mer omfattande, kriterierna i 1. Har kommunen fått siffran 3 

innebar det att 1 uppfylls, men att fler exempel vad man kan söka bistånd till ges. 
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Indelningarna baserades på tidigare nämnda lagrum. Citat inhämtades för att 

påvisa skillnader och likheter inom de olika kategorierna. 

Steg fyra utgjordes av att vi skapade teman baserat kategorierna, och därefter 

studiens domän. Temana döptes till kommunikation och information och domänen 

till tillgänglighet. Se nedanstående tabell (tabell 1). Dessa kategorier, teman och 

domän går hand i hand med studiens upplägg och syfte. 

 

Tabell 1: 

Tillgänglighet 

Kommunikation Information 

Internettjänster Ansökningsprocess 

Olika former av språk Samhällsgrupper 

Övriga tjänster 

 

Steg fem var att kvantifiera genom en frekvensanalys, en matris, där vi kartlade 

hur många av kommunerna som uppfyllde samtliga koder (bilaga 3). Där 

kartläggs i vilken frekvens som dessa koder och kategorier, och därmed teman, 

framgår hos de olika webbsidorna. Under frekvensanalysen återfinns alla koder. 

Flera delades upp i underkoder då vi behövde dela upp koderna få fram den 

information vi ville förmedla till läsaren. 

Studiens framställning 

Vad gäller framställningen har vi delat upp vem som författat vilken text beroende 

på intresse och tid den aktuella dagen. Vi har skrivit viss text tillsammans och 

genomfört all analys tillsammans. Vi har diskuterat de texter som skrivits enskilt. 

Vi har även bearbetat varandras texter för att vara insatta i vad som står samt för 

att finna förbättringspunkter. Detta gör att vi har kunnat reflektera och diskutera 

med varandra. Framställningen har gett fler perspektiv och åsikter kring empirin 

än om vi hade skrivit all text tillsammans eller inte bearbetat varandras texter. 

Studiens ansats 

Vi genomför studien med en abduktiv ansats, vilket innebär att forskaren drar 

slutsatser om det insamlade materialet genom en alternering mellan induktion och 

deduktion. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att slutsatser dras utifrån 

observation, antaganden grundas på erfarenhet som leder till generalisering, och 

ett deduktivt förhållningssätt innebär att slutsatser grundas utifrån teorier och 

allmänna lagar som bekräftas av det observerade samt att det generella leder till 

det specifika (Sohlberg & Sohlberg, 2013:143-145; Svensson, 2015:218-219). 

Den abduktiva ansatsen ska användas för att skapa en förståelse för empirin 

genom att varva de utvalda teorierna med empirin. 
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Etisk reflektion 
Studien ämnar kartlägga offentliga webbsidor, det vill säga det material som är 

öppet för allmänheten att lokalisera. Att materialet är offentligt för allmänheten 

innebär att vi inte behöver ta direkt hänsyn till informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- eller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016:6). Informations- 

och samtyckeskravet behöver inte beaktas då informanterna utgörs av kommuner 

och den information som är offentligt publicerat, vilket innebär att vi inte är 

skyldiga att informera kommunerna kring studien eller dess syfte. Vi behöver inte 

inhämta samtycke då webbsidor är offentliga. Konfidentialitetskravet är inte 

aktuellt då studiens informanter, kommunerna, inte kan avbryta sin delaktighet i 

studien, eller kräva anonymitet eftersom informationen utgörs av offentligt 

material. Nyttjandekravet är heller inte aktuellt då studien inte innefattar den typ 

av informanter som kräver att vi presenterar vad studien kommer använda 

informationen till eller hur informationen kommer presenteras. 

Det studien kommer att ta hänsyn till är hur vi framför informationen och 

resultatet. Vi skall vara vaksamma och ha vetskap om vilka begrepp och ord vi 

använder oss av. Detta för att sträva efter neutralitet och objektivitet i förhållande 

till hur vi skriver och förmedlar resultatet. Vi ska med andra ord undvika att göra, 

eller i text uttrycka, någon form av nedlåtande eller kränkande värdering. 

Kritik kan riktas i förhållande till det etiska förhållningssättet genom att studien 

måste påvisa skillnader och likheter mellan de olika kommunerna genom att lyfta 

ut citat och exempel. Detta kan uppfattas som utpekande då vi påvisar skillnader 

och likheter mellan kommunerna på flera olika sätt. Vår intention med studien är 

emellertid inte att påvisa brister. Vi ser istället användningen av citat som 

nödvändig för att påvisa skillnader och likheter gällande information och 

tillgänglighet. Vi väljer att ta fram dessa citat utan att ta ställning eller värdera. 

Användningen av citat anser vi ger läsaren möjlighet till transparens. 

Förförståelse 

Vi anser att en förförståelse, från vårt håll, kring ämnet ekonomiskt bistånd 

föreligger. En av oss har arbetat inom ekonomiskt bistånd. Den förkunskapen 

anses inte vara en påverkande faktor eftersom vi inte undersöker specifika 

socialsekreterare eller biståndstagare. Denna förförståelse kan påverka lättheten 

att finna information på webbsidorna eller förstå vad som menas med 

informationen. Vi anser inte att denna påverkan har skett. Vi har inte upplevt det 

lättare att finna information på webbsidorna eller att förstå denna information. 

Information kring ekonomiskt bistånd har vi inhämtat genom utbildningens 

gång genom exempelvis temadagar och föreläsningar. Kombinationen av detta 

och forskningen vi inhämtat i studien gör att vi har en viss kunskap om 

ekonomiskt bistånd, bland annat att vissa grupper i samhället är mer utsatta än 

andra, samt innehar ekonomiskt bistånd i större omfattning än andra grupper. 

Förkunskapen har enbart bidragit till ökad nyfikenhet och ett intresse för att 
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kartlägga området i förhållande till webbsidor. Denna förkunskap har även 

rättfärdigats av tidigare forskning inom och fakta om ekonomiskt bistånd.  

I förhållande till webbsidor har vi ingen förförståelse eller förkunskap rörande 

ekonomiskt bistånd. Vi har inte besökt de aktuella webbsidorna i ett tidigare skede 

och har därmed inte sett till informationen på de olika webbsidorna innan studiens 

analys. Vi har inte valt ämne på grund av en viss förförståelse, utan av ett rent 

intresse, vilket gör att vi kommer att kunna vara öppna och mottagliga för 

resultatet, speciellt genom studiens abduktiva ansats. 

Kvalitet och trovärdighet 

Istället för att diskutera studiens validitet och reliabilitet, diskuteras inom den 

kvalitativa traditionen en studies trovärdighet i form av bland annat 

generaliserbarhet och transparens (Graneheim & Lundman, 2003:109). 

Trovärdighet, som förklarats som speciellt viktigt inom kvalitativa studier, 

handlar om huruvida en studie upplevs som trovärdig eller ej för dess läsare. 

Studien ska vara trovärdig för såväl andra forskare, som för omgivande samhälle, 

och hur trovärdig studien upplevs av sina läsare förklaras till viss del som ett mått 

på om studien lyckats eller ej (Svensson & Ahrne, 2015:24-25). 

Generaliserbarhet 

En studies generaliserbarhet beaktar hur studiens resultat kan generaliseras till 

exempelvis en annan miljö eller en större population (Svensson & Ahrne, 

2015:26). Vi kan dock inte helt generalisera studiens resultat, utan möjligtvis 

problematisera och diskutera det i relation till andra kommuner. Finner vi mönster 

och aspekter som är genomgående hos vissa eller flertalet kommuner anser vi att 

detta kan generaliseras i viss mån. I relation till mindre kommuner är det dock 

svårt, då vi avgränsat oss från dessa eftersom vi utgår från att de inte har en lika 

utvecklad webbsida som större kommuner. Om utformningen av och information 

kring ekonomiskt bistånd på webbsidorna skiljer sig markant, skulle det kunna 

innebära att det blir svårt att problematisera och diskutera kring detta. Bristande 

generaliserbarhet uttrycks dock vanligt i kvalitativa studier, och lyfts fram av 

kritiker som en svaghet hos metoden (ibid:26).  Den del av resultatet vi kan 

problematisera i relation till andra kommuner gäller den roll som styrdokument 

och lagstiftning spelar. Dessa påverkar hur valda kommuners webbsidor 

utformats, vilket gäller för samtliga kommuner. 

Om vår undersökning finner e-tjänster som vanligt förekommande eller ej, 

skulle vi kunna dra slutsatsen att detta även kan gälla e-tjänster på mindre 

kommuners webbsidor. Om studien finner att informationen är riktat mot vissa 

samhällsgrupper, skulle det kunna generaliseras till mindre kommuners 

webbsidor. Detta skulle även styrkas av forskning som visat att vissa 

samhällsgrupper är frekvent förekommande hos ekonomiskt bistånd.  
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Transparens 

En studies transparens handlar om hur genomskinlig studien framställs vad gäller 

bland annat forskningsprocessen. Ett kännetecken på att studien håller hög 

kvalitet vad gäller transparens är att studien kan såväl diskuteras som kritiseras, 

samt är tydligt beskriven gällande dess genomförande (Svensson & Ahrne, 

2015:25). Vad gäller transparens i vår studie bedömer vi att vi, så tydligt som 

möjligt, har redogjort för bland annat forskningsprocessens olika steg för att 

tydliggöra hur studien genomförts. Genom att själva utförligt redogöra för de 

diskussioner som genomförts, samt genom att kritisera vår metod och våra 

teorival, har vi förhoppningar om att även nya tankar och kritik väcks hos läsaren 

som ett mått på vår studies transparens. Vi anser även att transparens har uppnåtts 

genom att vi visat citat från webbsidorna samt att vi kvantifierat resultatet för att 

göra det mer överskådligt. 

Perspektivmedvetenhet 

Larsson diskuterar värdet i att redovisa perspektiv och den förförståelse man som 

forskare utgår ifrån i sin studie, han kallar detta ett kvalitetskriterium för 

perspektivmedvetenhet (Larsson, 2005:18). Vi anser att vi, genom att tidigare ha 

redovisat och diskuterat vår förförståelse gällande studiens olika delar samt klart 

och tydligt redovisat vilka perspektiv studien utgår ifrån, har uppfyllt detta 

kriterium. Vi ser även positivt på att vi har redovisat vilken övergripande 

utgångspunkt studien har, för att sedan utgå ifrån olika teorier för olika 

frågeställningar för att besvara dessa. 
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Analys och resultat 

Nedan följer en redovisning av analys och resultat som framkommit från studiens 

forskningsmaterial, och som vi har gjort med hjälp innehållsanalys bestående av 

kategorier och koder (bilaga 2 & 3), frekvenstabell (bilaga 3) samt de teorier vi 

valt. Det vill säga teorin om den andra mediaåldern, McDonaldisationens 

effektivisering, isomorfism och semiotik. Analys och resultat är indelat i domänen 

tillgänglighet, samt de två temana, kommunikation och information, med 

tillhörande kategorier. Slutligen följer en sammanfattning kring såväl analys som 

resultat i förhållande till studiens frågeställningar. 

Presentationen av vår analys- och resultatdel är uppdelad i rubriker för funna 

teman samt i relation till studiens frågeställningar. Det första temat vi fann var 

kommunikation, vilket vi tilldelade kategorierna internettjänster och olika former 

av språk. Inom ramen för temat diskuterar vi såväl manifest som latent 

information i förhållande till likheter och skillnader mellan kommunernas 

webbsidor. Vi beskriver att vi har funnit isomorfism i relation till om kommunerna 

har en e-tjänst, vilken och hur kommunerna väljer att publicera information. Vi 

redogör också för McDonaldisationens effektivisering i relation till förekomsten 

av e-tjänster. Det andra temat handlar om information, och beaktar 

ansökningsprocess, samhällsgrupper samt övrig tjänst/information. I relation till 

temat information har vi dels hittat likheter och skillnader kring om och hur man 

uttrycker sig kring barnets bästa, hur man beskriver processen, samt hur utförlig 

informationen är beroende på vilken kommun man bor i. Vi diskuterar även här 

kring isomorfism och McDonaldisation, effektivisering. Under avsnittet för 

resultat och analys har vi redovisat för övergripande domän, tillgänglighet, som 

innefattar båda teman kommunikation och information, där vi ser till 

tillgängligheten relaterat till studiens två teman. 

Vi är medvetna om att analysen och resultatet är baserat på ett begränsat 

material, de teoretiska perspektiv och de tolkningar som vi har gjort. Vi har utgått 

från det urval vi har gjort och tillämpat innehållsanalys, vilket självfallet har 

påverkat utgången av studien. Vi har dock strävat efter att vara så transparanta 

som möjligt, så att läsaren kan ta ställning till relevansen av våra tolkningar. 

Tema: Kommunikation 
Internettjänster 

Vad gäller kategorin internettjänster (bilaga 2: tabell 2) hittar vi såväl likheter 

som skillnader, sett till både det manifesta och det latenta innehållet. Vad gäller 

det manifesta innehållet skiljer sig webbsidorna åt gällande exempelvis om de har 

en internettjänst eller ej, hur dessa är utformade, samt om någon övrig e-tjänst 

erbjuds via webbsidan. Åtta av tio kommuner har tydliga likheter med varandra 

vad gäller bristen på e-ansökan via webbsidan. Endast Norrköping och Göteborg 

ger helt eller delvis möjlighet till att via e-tjänst ansöka eller återansöka om 
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ekonomiskt bistånd via webbsidan. Sex av de åtta kommuner som inte erbjuder 

ansökan eller återansökan erbjuder emellertid någon form av annan e-tjänst, 

exempelvis meddelandetjänst eller att logga in och följa handläggningsprocessen. 

Vissa kommuner tillåter med andra ord en form av kommunikation mellan 

individer och tekniska system (Borg, Lantz & Gulliksen, 2013:6).  Ruland 

(2002:147) påvisar att möjligheten att följa handläggningsprocessen eller att ha 

någon form av e-tjänst gör klienter delaktigare i beslut. Utifrån KL drar vi 

slutsatsen att lagen möjliggör olika tolkningar och tillämpningar i sammanhanget. 

Resultatet finner stöd i forskning genom att Holgersson och Karlsson (2014:1) 

påvisar att e-förvaltning ökar samt att Koskinen (2014:268) menar att 

implementeringen varit långsam. Vi kan även tala om isomorfism mellan 

kommunerna kring avsaknad av e-tjänst. Gällande övriga e-tjänster, exempelvis 

meddelandetjänst eller att man kan logga in och följa handläggningsprocessen, 

finner vi, som tidigare nämnt, en markant skillnad. Vi drar slutsatsen att 

kommunerna väljer att möjliggöra de tjänster kommunerna anser är relevanta. 

Därmed kan vi konstatera att de resonerar olika, vilket utgör en del av det latenta 

innehållet som man kan finna hos webbsidorna. Vi anser att detta är ett tecken på 

att webbsidorna inte är utformade efter klienterna och därmed inte är tillgängliga 

för alla (Holgersson & Karlsson, 2014:1; Mausarz & Turunen, 2012:55). 

Vi kopplar teorin om McDonaldisation och effektivitet till förekomsten av e-

tjänster. Enligt SKL (2016:5) och Sahlgrenska universitetssjukhuset (2016:4-5) 

skulle välfungerande ansökningar via internet kunna effektivisera och underlätta 

såväl handläggnings- som ansökningsprocess. Effektiviseringen finner stöd i att 

Hill och Shaw, enligt Bliss (2015:251), menar att IKT inom socialt arbete kan 

främja effektivisering, kvalitet och kontroll för de professionella samt underlätta 

informationsutbytet. Samtidigt så menar Baker et. al. (2014:368) att socialt arbete 

måste använda IKT för att möta digitaliseringen, vilket vi anser skett till viss del. 

Med grund i Baker et. al. (ibid:475) anser vi att ekonomiskt bistånd inte har mött 

digitaliseringens utmaningar. Att det såg så olika ut kring tillgången till e-

tjänsterna fann vi anmärkningsvärt. Detta då vi från början, enligt våra egna 

förutfattade meningar, antog att tillgången till och utformningen av 

internettjänsterna skulle vara mer isomorfa än vad resultatet av studien antyder.  

Olika former av språk 

Beaktar vi kategorin olika former av språk, (bilaga 2: tabell 3), finner vi även där 

likheter och skillnader mellan kommunernas olika webbsidor i relation till våra 

manifesta koder, exempelvis andra språk och ljudlig information. Vad gäller 

andra språk, ser vi likheten att många webbsidor har valt att exempelvis ge 

möjligheten att översätta hela webbsidan till finska, möjligtvis på grund av att en 

del av dem är så kallade finska förvaltningsområden (IBL4). Vi påträffar 

isomorfism då sju av tio kommuner ger möjligheter att översätta texten direkt via 

Bing- eller Google translate. Översättningen går i enlighet med riktlinjerna från 

Myndigheten för delaktighet (IBL3), MFD, som nämner att information ska 
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kunna fås i olika versioner. En nackdel med en direkt översättning är att en del 

ämnesspecifika begrepp och termer potentiellt inte har någon motsvarighet på det 

språk man väljer, vilket kan leda till att översättningen blir inkorrekt. Vi finner 

även att detta inte följer Justitiedepartementets (2004:28-29) åsikter om att 

information bör finnas på de vanligaste invandrarspråken.  

Hur kommunerna skapar möjligheter för de individer som önskar få texten 

uppläst tolkar vi som latent information kring hur man prioriterar klientgruppen i 

förhållande till informationen på webbsidan. Detta förefaller likartat, då nio av tio 

kommuner erbjuder möjligheten att få text uppläst, eller motsvarande tjänst. 

Norrköping är den enda kommunen som saknar möjlighet till ljudlig information. 

Vi kopplar likheterna, att flertalet av kommunerna ger tekniska möjligheter att 

översätta information via Bing- eller Google translate samt uppläsningsmöjlighet, 

till såväl isomorfismen som effektivisering. Isomorfism, då vi finner att 

kommunerna är enhetliga på flera punkter, exempelvis möjlighet till översättning 

och ljudlig information. Effektivisering, då vi anser att de professionellas arbete 

effektiviseras såväl tids- som kostnadsmässigt, då pengar som läggs på tolk eller 

personal som informerar ljudligt om ekonomiskt bistånd sparas in då servicen till 

viss del finns via webbsidan. Detta har grund i att SKL (2016:3) och Koskinen 

(2014:278) finner att e-förvaltning kan effektivisera socialt arbete på flera sätt.  

Det vi finner mest avvikande i relation till kategorin olika språk är att endast 

kommun; Örebro, erbjuder goda möjligheter till information på teckenspråk, då 

en videochatt på teckenspråk via webbsidan finns. Stockholm har emellertid en 

informationsvideo om ekonomiskt bistånd på teckenspråk. Resterande kommuner 

saknar antingen helt information om ekonomiskt bistånd, eller har endast 

övergripande information om kommunen. I relation kring lagstiftningen om LSS, 

där vikten av lika villkor för alla individer oavsett funktionsnedsättning betonas, 

förhåller sig kommunerna olika gällande ljudlig information och lättläst text. 

Gällande teckenspråk, som är bristfälligt hos flera av kommunerna, finns 

utvecklingsmöjligheter enligt studiens resultat. 

Vi finner att ovanstående resultat följer MFD:s (IBL3) riktlinjer, att information 

ska finnas i olika format. Till detta bekräftas även aspekten där Holgersson och 

Karlsson (2014:1) påvisar att e-förvaltning ofta är utvecklad för personal och inte 

för klienten. Detta då MFD (IBL3) och E-delegationen (2015:85) menar att 

informationen ska vara till för alla genom olika format, vilket vi anser inte 

uppfylls. Resultatet visar att kommunerna har anpassat sig till medborgarna då 

information finns tillgänglig för vissa, men inte alla. Detta kan ses som ett resultat 

av SOU rapporten (SOU 2008:97) “Styr samverkan - för bättre service till 

medborgarna” som menar att verksamheter bör driva utveckling för nya former 

av stöd och service genom IKT. Att vissa kommuner har kommit långt i 

utformningen av webbsidorna ser vi som en konsekvens av att implementeringen 

av IKT i socialt arbete varit långsam (Koskinen, 2014:268). 
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Tema: Information 
Ansökningsprocess 

I förhållande till kategorin ansökningsprocess (bilaga 2: tabell 4) finner vi 

differenser och isomorfism i hur man beskriver ansökningsprocessen kring 

ekonomiskt bistånd. Den manifesta texten, som specifikt beskriver 

ansökningsprocessen, delas in efter hur utförlig vi upplever den. Frekvenstabellen 

visar att fördelningen kring hur man beskriver processen är jämn mellan de tre 

indelningarna samt att alla kommuner som studien undersöker har en 

processbeskrivning (bilaga 3). Att kommunerna informerar om 

ansökningsprocessen ser vi som ett resultat på att de vill göra klienterna delaktiga, 

vilket förklaras av Ruland (2002:147) och E-delegationen (2015:85).  

Beskrivning av processen 1: 

Vissa kommuner beskriver processen kring ansökan som följande, det vill säga 

en grundläggande beskrivning som inte ger någon djupgående information: 

Du vänder dig till den stadsområdesförvaltning där du bor för att ansöka om 

försörjningsstöd. En socialsekreterare utreder om du har rätt till stödet. Du får 

information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen 

ska kunna genomföras. (Malmö, http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-

pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod/Sa-har-ansoker-du.html) 

Beskrivning av processen 2: 

Flera kommuner beskriver sin process på nedanstående sätt, det vill säga 

utförligare med flera exempel på hur man ansöker eller får en ansökan, samt 

beskriver vad som ska redovisas i ansökan och hur man får del av beslutet. 

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd på olika sätt: Fylla i och skicka din ansökan på 

webben via självservicetjänst. Skriva ut en ansökningsblankett i pappersform och 

lämna till oss personligen eller skicka den med posten. Hämta en blankett på vårt 

kontor, *adress*. Ringa till oss så kan vi skicka en till dig med posten. Du når oss via 

kommunens växel *nummer*. För att vi ska kunna behandla din ansökan så är det 

viktigt att alla frågor i blanketten är fullständigt besvarade. Du ska redovisa samtliga 

inkomster och utgifter, med kvitton och andra intyg. Beslutet skickas till dig med 

posten, tillsammans med beräkningen som vi gjort. Blir du beviljad ekonomiskt 

bistånd så sätts pengarna in på det bankkonto som du uppgett. 

(Norrköping,  http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/bistand/?sida=2) 

Beskrivning av processen 3: 

På nedanstående vis beskriver vissa kommuner sin process. Det är utförligare 

genom mer specifika punkter, såsom tidsaspekter och aspekter kring hushållet. 

För att ansöka om socialbidrag, ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med 

socialkontoret som hör till den stadsdel där du bor. När du har bokat in en tid får du 

ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in 

tillsammans med din ansökan. Vad händer efter att du bokat in en tid?  Du får oftast 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod/Sa-har-ansoker-du.html
http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod/Sa-har-ansoker-du.html
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/bistand/?sida=2
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en tid inom två veckor hos en socialsekreterare. Du får en bekräftelse hemskickad på 

tiden ni kommit överens om och en lista på vilka papper som du måste ta med dig, till 

exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka. För att 

socialsekreteraren ska kunna göra en behovsprövning behöver hen se hur hela din 

ekonomi ser ut. Lever du tillsammans med någon räknas hela hushållets ekonomi. 

(Göteborg, http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-

socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/ansok-om-

socialbidrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N3N2

CTA08vczMAj2NLYycfU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-

vEoiMIwHtki_YLc0FAAI8RmeA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/) 

Kommunerna har även differenser vad gäller annan övrig information om 

ekonomiskt bistånd, exempelvis så saknas information om telefontid hos tre av 

kommunerna (bilaga 2: tabell 4). Den erbjudna telefontiden varierar dessutom 

mellan en timme till hela arbetsdagen. Vi finner isomorfism i förhållande till att 

flera kommuner har en telefontid på en till två timmar. Samtliga kommuner som 

studerats informerar likartat om överklagan. Det kan ses som tvingande 

isomorfism, då verksamheternas beskrivningar utgår från givet lagrum i SoL 16 

kap. 3 § 3 st. Även detta ser vi som ett tecken på att kommunerna vill göra 

klienterna delaktiga (Ruland, 2002:147; E-delegationen, 2015:85). Vi ser även 

detta som ett tecken på att kommunerna, genom IKT, utbyter information mellan 

verksamhet och klient (Bliss, 2015:251).  

  Tystnadsplikt och sekretess nämns hos ett fåtal kommuner, men ingen kommun 

benämner Personuppgiftslagen (1998:204) [PuL]. I PuL 1 § framgår att syftet med 

lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter. Som medborgare ska man med andra ord 

informeras kring tystnadsplikt och sekretess, och veta att personliga uppgifter inte 

får spridas eller föras vidare. Vi anser att detta är ett tecken på att socialt arbete 

inte har mött de utmaningar som digitaliseringen innebär (Baker et. al., 2014:368). 

Vi har även en tanke kring att information kring dessa ämnen kommer återfinnas 

mer på webbsidorna utefter socialt arbete möter digitaliseringen. Vi tror att när e-

tjänster fått fäste kommer mer information kring PuL finnas mer tillgänglig då det 

är mer aktuellt i framtiden än nu.  

Med hjälp av en semiotisk analys av studiens empiri upptäcker vi att 

kommunerna presenterar ekonomiskt bistånd på olika sätt, antingen som en kort- 

eller långvarig lösning, se citat nedan. Detta finns, som tidigare sagt, inte benämnt 

i något lagrum. I handboken gällande ekonomiskt bistånd benämns det som 

kortvarig lösning (Socialstyrelsen, 2013:123,11) samt att det socialpolitiskt 

uppfattas som kortvarigt (Bergmark & Bäckman 2012:239). I relation till hur 

kommunerna väljer att uttrycka biståndet som kort- eller långvarigt finner vi 

imiterande isomorfism, då kommuner oftast ser biståndet som kortvarigt. 

Resultatet följer då vad Bergmark och Bäckman (ibid:239) påvisar samt 

riktlinjerna från Socialstyrelsen (2013:123,11), utan att det benämns i lagtext. 

Nedan följer citat från fyra webbsidor för att påvisa skillnader och likheter i hur 

kommunerna väljer att uttrycka sig kring tillfälligt respektive långvarigt bistånd: 

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/ansok-om-socialbidrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N3N2CTA08vczMAj2NLYycfU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAI8RmeA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/ansok-om-socialbidrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N3N2CTA08vczMAj2NLYycfU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAI8RmeA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/ansok-om-socialbidrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N3N2CTA08vczMAj2NLYycfU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAI8RmeA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/ansok-om-socialbidrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N3N2CTA08vczMAj2NLYycfU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAI8RmeA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/ansok-om-socialbidrag/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N3N2CTA08vczMAj2NLYycfU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAI8RmeA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Möjligheten att få försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte 

klarar sig ekonomiskt på egen hand. (...) Alla kan under kortare eller längre perioder 

hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att man behöver hjälp och stöd i 

frågor som rör den egna ekonomin. 

(Helsingborg,  http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/socialt-och-

ekonomiskt-stod/forsorjningsstod-socialbidrag/) 

Alla invånare i Örebro kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Bor du i 

Örebro och inte kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om 

försörjningsstöd. (Örebro, http://www.orebro.se/1992.html)  

Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som inte kan försörja dig själv eller 

din familj. Du får tillfällig hjälp med försörjning och stöd till förändring. (Linköping, 

http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand) 

Stödet är behovsprövat och du ansöker om det hos socialkontor ekonomi. Målet är 

alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande igen 

så snabbt som möjligt. (Västerås, http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-

hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html) 

Det latenta i att ge viss information och utelämna annan, tolkar vi är att förutsätta 

att den sökande inte behöver viss information eller att man tar för givet att 

sökanden redan besitter kunskapen. Det kan ses som positivt och negativt. Viss 

information komplicerar och är överflödig, medan annan är nödvändig för att veta 

hur ansökningen går till, vara medveten om de rättigheter och skyldigheter man 

har i förhållande till ekonomiskt bistånd, eller vara medveten om kontorets 

telefontider. Vi finner att kommunerna inte uppfyller MFD:s (IBL3) riktlinjer om 

information och delaktighet i förhållande till klienterna när man utelämnar 

information och minskar klientens delaktighet i processen (Ruland, 2002:147).  

I förhållande till ovanstående aspekter och kategorin ansökningsprocessen, 

genom teorin McDonaldisation och effektivisering, ser vi flera punkter som skulle 

kunna effektiviseras och göra mötet mindre administrativt. Att på sin webbsida 

ha utförlig information kring exempelvis samtliga steg i processen, bidragsbrott 

med mera, kan leda till att de personliga mötena istället kan lägga fokus på stöd 

och hjälp till klienten, snarare än att diskutera det administrativa under mötet. 

Detta kan ha stor inverkan i arbetet med ekonomiskt bistånd och potentiellt 

minska stress för de professionella. Effektivisering genom IKT, vilket ses som 

främsta aspekten inom socialt arbete (Koskinens, 2014:278), kan leda till att 

möten istället fokuserar på klienternas problembild och att hjälpa dem. Istället för 

att fokusera på det rent administrativa och blanketter, som det tidigare gjorts enligt 

Cedersund (1992:138). Effektivisering gällande IKT inom socialt arbete kopplar 

vi till att IKT gör det möjligt att beakta komplexitet, variabilitet och negativ 

respektive positiv inverkan på socialarbete och klienter (Baker et. al., 2014:473).  

 

 

http://www.orebro.se/1992.html
http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand
http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand
http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
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Samhällsgrupper 

Vi finner att informationen på webbsidorna är riktad mot olika samhällsgrupper 

(bilaga 2: tabell 5). Endast Stockholm anser vi har en mer övergripande 

information. Övriga webbsidor riktar sin information mot främst studenter, då de 

exempelvis informerar kring hur man som student kan söka bistånd under tiden 

man studerar. Informationen är även riktad mot andra samhällsgrupper, 

exempelvis föräldralediga, ungdomar mellan 18-24 år, deltagande i praktik. Detta 

går i enlighet med tidigare forskning som lyfter vissa samhällsgrupper som mer 

frekvent förekommande inom ekonomiskt bistånd (Arnsvik, 2013:2; Halleröd, 

2003:242; Kallio, et. al, 2012:219; Kauppinen et. al., 2014:274; SKL, 2013:7; 

Socialstyrelsen (2), 2015:18; Södervall Haak, 2015:18). Den riktade 

informationen beaktar personens bakgrund, den aktuella situationen eller 

individens specifika behov (Puide, 2000:7). Vi detta som imiterande isomorfism, 

då kommunerna efterliknar varandra kring att rikta informationen, snarare än att 

ha en mer övergripande information såsom Stockholm har. 

Till detta finner vi även att kommunerna antingen skriver ”arbetslös” eller 

”arbetssökande”. Vi anser att det finns en latent skillnad i hur man väljer att 

uttrycka sig. Genom att skriva ”arbetssökande” öppnar man upp informationen 

för fler individer eftersom man inte behöver vara arbetslös för att vara 

arbetssökande. Genom att skriva ”arbetslös”, vilket vi anser har en negativ 

underton, sätter man en viss stämpel på personen som informationen är riktad till, 

vilket kan leda till stigmatisering då individen beskrivs som normavvikande. 

Stigma förklaras av Goffman (2014:10) inträffa när en individ med en viss 

egenskap eller särdrag avviker från normstandarden i samhället. 

I förhållande till SoL, där barnets bästa är avgörande, har enbart en kommun, 

Malmö, information om barnets bästa i förhållande till ekonomiskt bistånd, se 

citat nedan. Vi finner aspekten anmärkningsvärd, då vi anser att informationen 

borde finnas tillgänglig för alla medborgare, särskilt för barnfamiljer. Att 

informeras om att barnets bästa är avgörande i ett beslut om ekonomiskt bistånd, 

anser vi är en rättighet för klienten. Speciellt då denna aspekt är tydlig i lagrum 1 

kap. 2 § SoL samt att Socialstyrelsen (2013:18,23) poängterar aspekten.  

Om barn är inblandade ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa (Malmö, 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-

racker/Forsorjningsstod.html). 

Vi ser det latenta i att benämna olika samhällsgrupper i relation till informationen 

genom tre aspekter. Första aspekten är att, genom att rikta informationen och visa 

individen att hen tillhör den nämnda samhällsgruppen, så har en individ, enligt 

kommunen, rätt till att ansöka om ekonomiskt bistånd. Den andra aspekten är att, 

genom att informationen riktas, visar kommunen de samhällsgrupper som är i 

störst behov av ekonomiskt bistånd. Dessa aspekter stärks även i att den forskning 

kring ekonomiskt bistånd behandlar just dessa samhällsgrupper (Arnsvik, 2013:2; 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod.html
http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod.html
http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod.html
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Halleröd, 2003:242; Kallio, et. al, 2012:219; Kauppinen et. al., 2014:274; SKL, 

2013:7; Socialstyrelsen (2), 2015:18; Södervall Haak, 2015:18). De två 

aspekterna kan ses som både positiva och negativa. Man får dels individinriktad 

information, baserat på att man upplever tillhörighet till en av de givna 

samhällsgrupperna, men man blir även stigmatiserad genom att tillhöra någon av 

de samhällsgrupper som webbsidan latent uttrycker har störst biståndsbehov. Den 

tredje aspekten, som även berör de tidigare två, är att riktad information till vissa 

samhällsgrupper kan ge en fingervisning på att de som inte omnämns inte bör 

ansöka, eller att kommunen inte vill ha ansökningar från alla samhällsgrupper. Att 

webbsidorna exkluderar vissa samhällsgrupper från informationen kan förmedla 

tanken att alla inte har rätt att ansöka. Vissa kommuner nämner exempelvis att 

EU-medborgare har rätt att söka ekonomiskt bistånd, medan andra kommuner inte 

påtalar detta (bilaga 2: tabell 5). Enligt vår tolkning kan det resultera i att EU-

medborgare kan uppleva att man inte har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, 

beroende på om kommunen uttrycker det på webbsidan eller ej.  

Övriga tjänster/information 

I kategorin övriga tjänster/information (bilaga 2: tabell 6) uppmärksammar vi 

annan information som kan kopplas till ekonomiskt bistånd, som inte förklarar 

begreppet eller processen. Information gällande sanningsförsäkran, bidragsbrott 

samt rättigheter och skyldigheter i förhållande till ekonomiskt bistånd 

förekommer endast på enstaka webbsidor. Denna information ser vi som ett sätt 

att göra klienten delaktig i processen, vilket Ruland (2002:147) och E-

delegationen (2015:85) diskuterar. I förhållande till SoL visar det sig att hälften 

av kommunerna hänvisar till lagen och den andra hälften inte nämner SoL 

överhuvudtaget. Kommunerna som nämner SoL gör det emellertid i skiftande 

omfattning (bilaga 2: tabell 6). Vi påträffar imiterande isomorfism då hälften av 

kommunerna benämner SoL och dess koppling till ekonomiskt bistånd. 

Tendenser till imiterande isomorfism finns då samtliga kommuner refererar till 

Socialstyrelsens provberäkning av bistånd, riksnormen i förhållande till 

ekonomiskt bistånd samt till budget- och skuldrådgivning. Vi hittar däremot 

skillnader i kommunernas användning av begreppet försörjningsskyldighet, då 

enbart två kommuner nämner begreppet, knappt hälften av kommunerna har 

”frågor och svar”. Västerås är den enda kommunen som har en karta på 

webbsidan. Resultatet kan vi enbart förklara genom att KL gör det möjligt för 

kommunerna att själva utforma sina webbsidor och dess information. 

Samtliga kommuner förutom Göteborg beskriver och ger exempel på vad 

ekonomiskt bistånd kan sökas för. Vi delar in informationen ytterligare för att 

kunna kvantifiera. Enbart ett fåtal kommuner nämner att ekonomiskt bistånd ska 

täcka det mest nödvändiga/akuta. Majoriteten anger att det kan ges för 

särskilda/övriga kostnader  (bilaga 2: tabell 6). Citat följer för att visa skillnaden 

mellan de tre indelningar som studien gör i förhållande till beskrivning av 
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biståndet. I förhållande till indelningarna finner vi vad vi anser är tvingande 

isomorfismer, då beskrivningarna kring biståndet baseras på rådande lagstiftning. 

Beskrivning nr 1: 
Ekonomiskt bistånd finns för att säkra din ekonomiska grundtrygghet. Bidraget ska 

täcka det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. (Västerås, 

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-

forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html) 

Beskrivning nr 2: 
Riksnormen beskriver hur mycket du kan få för till exempel livsmedel och kläder. 

Riksnormen består av två delar, en för personliga kostnader (för varje familjemedlem) 

och en hushållets gemensamma kostnader. Utöver riksnormen kan du få hjälp med 

andra kostnader som din handläggare bedömer som rimliga. Det kan till exempel vara 

hyra, el och försäkring. (Linköping, http://www.linkoping.se/stod-

omsorg/Ekonomiskt-stod-och-radgivning/Forsorjningsstod/Bidragets-storlek/) 

Beskrivning nr 3: 
Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för mat, kläder och 

skor, lek och fritid, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien, och dagstidning, telefon och TV-avgift. Du kan få mer bidrag om du har 

utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag 

om det finns särskilda skäl för det. Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga 

kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, glasögon, akut 

eller nödvändig tandvård, och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Du 

kan även söka stöd till andra behov. Det kan gälla till exempel resor eller 

begravningskostnader. (Uppsala, https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-

och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod--sa-gar-det-till/) 

 

I förhållande till dessa beskrivningar analyserar vi med beaktning till det 

manifesta och latenta innehållet i texten. Det manifesta innebär att man tydligt 

anger vad man som individ har tillgång att söka till i den aktuella kommunen. Sett 

till det latenta handlar det om att kommunen anger vad man vill att 

kommuninvånarna ska ansöka till, samt att man begränsar deras kunskap kring 

vad man som individ kan söka ekonomiskt bistånd för. Det skapar emellertid stora 

skillnader mellan medborgare, men då flest antal kommuner klassades som 

beskrivning nr 3 anser vi att det snarare existerar imiterande isomorfism i 

förhållande till att kommuner väljer att ge flera alternativ. Man öppnar därmed 

upp för medborgarna och tillför kunskap genom IKT (Ruland, 2002:147) kring 

vad ekonomiskt bistånd ska täcka samt vad man kan få bistånd för. Riktlinjerna 

från MFD (IBL3) nämner bara att grundläggande information ska finnas 

tillgänglig, vilket alla kommuner förhåller sig till. Vi ser dock kritiskt på de 

kommuner som väljer att enbart ge ett fåtal exempel på vad ekonomiskt bistånd 

ska innefatta. Vi ser samtidigt risker med att skriva ut allt som man kan ansöka 

om, eftersom det kan minska effektiviteten genom att ett antal ansökningar 

inkommer för att individen läst vad man kan söka för på kommunens webbsida, 

men personen i fråga varken har behov eller rätt till det. 

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
http://www.linkoping.se/stod-omsorg/Ekonomiskt-stod-och-radgivning/Forsorjningsstod/Bidragets-storlek/
http://www.linkoping.se/stod-omsorg/Ekonomiskt-stod-och-radgivning/Forsorjningsstod/Bidragets-storlek/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod--sa-gar-det-till/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod--sa-gar-det-till/
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Domän: Tillgänglighet 
Båda ovanstående teman; kommunikation och information, behandlar domänen 

tillgänglighet. Resultatet kring detta, baserat på de redogörelser som gjorts ovan 

och studiens bilagor, påvisar att information går att finna på webbsidorna och att 

det råder viss isomorfism gällande informationen. Det råder även stora skillnader 

på den manifesta texten då vissa webbsidor har mer utförlig information. 

Resultatet påvisar även skillnader i användningen av e-tjänster, vilket vi finner 

förvånande då vi förväntade oss en mer frekvent användning av ansökan och 

återansökan via e-tjänster mellan kommunerna. Resultatet visar att en del av 

kommunerna ger vissa tjänster via sin e-förvaltning, i olika former såsom 

exempelvis återansökan, ansökan samt ger möjlighet för individen att följa 

ansökningsprocessen (bilaga 2: tabell 2 & 4; bilaga 3). De webbsidor som påvisar 

strävan mot tillgänglighet ger möjligheten att digitalt kunna ansöka om 

ekonomiskt bistånd för de individer som har svårigheter att genomföra processen 

analogt. Detta ser vi som ett försök till att välfärden och dess digitalisering och 

service ska omfatta alla vilket diskuteras hos Marusarz & Turunen (2012:55-56). 

Slutligen så visar resultatet att det råder skillnader och likheter om och hur 

kommunen ger möjligheter till alternativa språk än skriven svenska. Detta både 

gällande information och gällande blanketter (bilaga 2: tabell 2). Även här finner 

vi inslag av imiterande isomorfism, det vill säga att webbsidorna använder talande 

webb/lyssna, vilket skapar tillgänglighet för personer med lässvårigheter. Samt 

användandet av Google translate och Bing translator som ger möjligheten att 

översätta texten på webbsidan. Dessa resultat följer riktlinjerna från MFD (IBL3) 

och till viss del åsikterna från Justitiedepartementet (2004:28-29). Annars är 

resultatet skiftande då det visar på att det skiljer sig från kommun till kommun hur 

tillgänglig webbsidan är, och hur kommunerna mött digitaliseringens utmaning; 

att möta allas behov (Baker et. al., 2014:475). Tidigare forskning visar exempelvis 

på att individer med funktionsnedsättning riskerar att exkluderas från service 

eftersom de möter olika hinder i sin omgivning (Mausarz & Turunen, 2012:56). 

Resultat i relation till studiens frågeställningar   
Vad gäller syftet kan vi dra slutsatsen att de skillnader som vi funnit mellan 

kommunerna faktiskt kan innebära att jämlikheten mellan olika samhällsgrupper 

äventyras. Detta på grund av den variation som finns vad gäller tillgång till 

webbinformation och e-tjänster, eftersom det på basis av denna studie beror på 

vilken kommun man bor i. 

Hur tillgänglig och begriplig är socialtjänstens kommunala information på 

webbsidorna kring ekonomiskt bistånd för olika samhällsgrupper? 

Vår analys påvisar att webbsidorna och deras information bör vara mer begriplig 

och tillgänglig. Detta då vissa kommuner uttrycker sig på ett komplicerat sätt samt 

ger en så pass grundläggande information att individen istället går miste om 

helhetsbilden. Webbsidorna är, i dagens läge, inte till för alla; vilket välfärden i 
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Sverige ska vara (Mausarz & Turunen, 2012:55). LSS betonar dessutom att 

människor med funktionshinder ska kunna leva som alla andra. Vi anser att detta 

är ett resultat som påvisar att utmaningarna med digitaliseringen inte har mötts, 

och att ett hinderfritt samhälle inte föreligger (ibid:56). Vi ser även tillgänglighet 

och begriplighet i form av språk och att individer kan få informationen i andra 

format, såsom lättläst, stor text och lyssna/talande webb. Dessa former 

rekommenderas av MFD (IBL3). Vår analys visar att denna form av tillgänglighet 

och begriplighet inte uppnås på samtliga webbsidor. 

I förhållande till LSS ser vi att informationen, på vissa webbsidor, inte är 

anpassad till klienternas behov, medan andra webbsidor har anpassat 

informationen till viss del. Ingen kommun har samtliga möjligheter. Webbsidorna 

är med andra ord anpassade till personalen och inte klienterna och aspekten finner 

stöd i Holgersson och Karlsson (2014:1). Webbsidorna är inte anpassade efter 

klienten då informationen i vissa fall är svårbegriplig, medan vi anser att den bör 

vara begriplig för att nå ut till alla; oavsett behov eller problematik. Utifrån de 

riktlinjer som ges av MFD gällande hur webbsidor bör utformas för att vara 

tillgängliga och begripliga (IBL3), menar vi att ordvalen på webbsidorna bör ses 

över för att skapa information som är begriplig. För att detta sedan ska bli 

lättillgängligt behöver man kunna möta alla tänkbara klienters behov i form av 

olika språkutbud, både webbsidor och blanketter, olika format som lyssna/talande 

webb samt lättläst information. Vi ser positivt på användningen av videos som 

förklarar processen eller ekonomiskt bistånd, teckenspråk samt olika 

meddelandetjänster då detta gör att informationen når fler individer, och därmed 

ökar tillgängligheten och begripligheten. Detta är i enlighet med MFD:s riktlinjer 

(IBL3) som betonar vikten i att information ska finnas i olika format. 

Vi ser att kommunerna skulle kunna ge mer information för att minimera dessa 

luckor samt att det bör finnas riktlinjer gällande vilken information som bör finnas 

på webbsidorna så att det råder en jämlikhet i den information som är tillgänglig 

för medborgarna, oavsett vilken kommun man bor i. Vi ser även att kommunerna 

bör se över möjligheterna att införa en total översättning kring webbsidorna på 

andra språk än svenska och finska, för att göra informationen tillgänglig för 

personer med annat modersmål. Likaså gällande blanketter där man bör införa 

standardblanketter på olika språk; inte minst på engelska, eftersom tidigare 

forskning pekar på utrikesfödda som en vanligt förekommande samhällsgrupp 

inom ekonomiskt bistånd (Halleröd, 2003:242; SKL, 2013:7).  

Vad gäller studiens första frågeställning, hur tillgänglig och begriplig 

socialtjänstens kommunala information är på webbsidorna kring ekonomiskt 

bistånd för olika samhällsgrupper, anser vi att det, på flera områden, finns 

utvecklingspotential av webbsidorna, eftersom de kan bli mer begripliga och 

tillgängliga än vad de är i nuläget. Vi anser att de största utvecklingsområdena 

finns i förhållande till språk och format. Kommunerna har en bristfällig och svag 

användning av översättningar av informationen till andra språk, vilket vi fann 

förvånande i dagens globaliserade samhälle. Vår föreställning var att 
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översättningar skulle förekomma i större utsträckning, då utrikesfödda förklaras 

som en vanligt förekommande samhällsgrupp inom ekonomiskt bistånd 

(Halleröd, 2003:242; SKL, 2013:7). Kommunernas webbsidor behöver med andra 

ord utvecklas vad gäller språköversättning, eftersom en användning av Bing- eller 

Google translate inte garanterar att områdesspecifika ord översätts korrekt. En 

korrekt översättning är viktig för att individer ska få rätt information, eftersom 

tidigare forskning pekar på att en stor del av biståndstagarna är utrikesfödda 

(ibid.). Här bör även dagens flyktingsituation, och dessa individers språkbehov, 

beaktas, vilket Justitiedepartementet (2004:28-29) poängterar genom att 

information bör finnas på de vanligaste invandrarspråken. Kommunerna har även 

ett behov i utvecklingen kring hur individer får informationen till olika format 

som är anpassade till individers behov. Ett fåtal webbsidor gjorde det möjligt att 

få texten i andra format, vilket gör att vi anser att informationen inte kan anpassas 

efter individers enskilda behov. Inte heller följer dessa webbsidor riktlinjerna från 

MFD (IBL3), Justitiedepartementet (2004:28-29) eller SKL (2016:3-5). 

Hur framställer kommunerna tjänsten “ekonomiskt bistånd” på sina respektive 

webbsidor? 

Via sina webbsidor framställer studiens olika kommuner deras tjänst ekonomiskt 

bistånd på olika sätt, med fokus på olika saker. Mer ingående information kring 

framställningen finns att finna i studiens tabeller (bilaga 2: tabell 4, 6; bilaga 3). 

Kommunerna väljer även att benämna ekonomiskt bistånd på olika sätt, genom 

att även referera till det som “socialbidrag” eller “försörjningsstöd”, men detta har 

vi inte lagt någon vikt vid. Studien utgår från begreppet ekonomiskt bistånd och 

vi har valt att se till alla benämningar som kommunerna använt sig av. 

Som vi har diskuterat tidigare så är kommunerna även olika utförliga i deras 

information kring tjänsten. Vissa kommuner väljer att vara väldigt kortfattade i 

sin information kring vad man kan söka ekonomiskt bistånd för. Andra kommuner 

ger utförliga exempel vad man kan söka till eller få bistånd för. Vi ser detta som 

en vilja från kommunerna att göra klienterna delaktiga i processen och 

informationen (Ruland, 2002:147; E-delegationen, 2015:85), samt att 

kommunerna, genom IKT, utbyter information mellan verksamhet och klient 

(Bliss, 2015:251). Vi finner att detta skapar olika kunskap kring tjänsten beroende 

på vilken kommun man ansöker i. Detta skapar olikhet mellan kommunerna och 

därmed finns inte en jämlikhet mellan kommunerna och dess medborgare.  

Kommunerna förhåller sig även olika kring huruvida man uttrycker biståndet 

som en kort- eller långvarig lösning (bilaga 2: tabell 4). I lagstiftning framgår inte 

biståndet som varken kort- eller långvarigt. Enligt Bergmark och Bäckman 

(2012:239) samt i Socialstyrelsens handbok (2013:123,11) benämns det som 

kortvarig lösning samt att det socialpolitiskt uppfattas som kortvarigt. Varför 

ekonomiskt bistånd benämns som kortvarigt i de flesta fall kan vi enbart se som 

en konsekvens av politiken som råder och Socialstyrelsens riktlinjer.  
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Sammanfattningsvis kan vi, på basis av vår analys och studiens andra 

frågeställning, därmed dra slutsatsen att webbsidorna framställer tjänsten 

ekonomiskt bistånd på olika sätt. Detta genom att kommunerna delvis fokuserar 

på olika aspekter av information, ordval samt utförlighet kring beskrivningar. 

Kommunerna skiljer sig även i att benämna biståndet som en kort- eller långvarig 

lösning, då de belägg som finns för detta är ifrån Socialstyrelsen (2013:123,11). 

Kommunerna ges möjlighet att utforma sina webbsidor på olika sätt på grund av 

KL, vilken anger kommuners rätt till självstyre. Därmed kan kommunerna själva, 

utifrån vissa direktiv, utforma tjänster och information.   

Hur baseras informationen på webbsidorna på Socialtjänstlagen och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade? 

Kommunerna formulerar sin text på webbsidorna baserat på SoL, i förhållande till 

vem som får ansöka och att biståndet är behovsprövat. SoL ska tillförsäkra 

individen en skälig levnadsnivå, och biståndet ska utformas så att individen stärks 

i sina möjligheter till att leva ett självständigt liv. I lagstiftning stadgas heller inte 

om biståndet ska vara kort- eller långvarigt, men kommunerna väljer att uttrycka 

sig olika kring detta då vissa kommuner beskriver biståndet som kortvarigt, 

medan andra öppnar upp möjligheter till ett mer långvarigt biståndstagande. I 

litteratur (Bergmark & Bäckman, 2012:239) samt i Socialstyrelsens handbok 

(2013:123,11) lyfts emellertid ekonomiskt bistånd fram som en kortvarig lösning.  

 Alla kommuner hänvisar heller inte till SoL i sin text för att påvisa vad 

informationen baseras på. I förhållande till SoL och LSS ser vi att kommunerna 

väljer att rikta informationen mot vissa samhällsgrupper, som tidigare diskuterats. 

Vi ser även en viss koppling till LSS, då vissa kommuner använder video för att 

presentera ekonomiskt bistånd och förklara processen, vilket skulle kunna 

underlätta för vissa individer som ryms inom LSS. I LSS framgår det att personer 

enligt LSS ska ha samma möjligheter som alla andra. Kommunerna skriver att 

ekonomiskt bistånd kan sökas om man har problem med ekonomin. Ekonomiskt 

bistånd ska dock vara tillfälligt och leda till att individen blir självförsörjande. I 

annat fall ser vi inga kopplingar till hur man framställer tjänsten ekonomiskt 

bistånd i förhållande till LSS. Däremot finner vi att webbsidorna tagit hänsyn till 

LSS lagstiftningen och dess innebörd om att funktionshindrade individer ska 

kunna leva som alla andra. Detta genom att webbsidorna ger möjligheter till att få 

informationen i alternativa format. 

Faktorn till varför webbsidorna ser så olika ut från kommun till kommun, ser 

vi är KL som anger kommuners rätt till självstyre. Kommunerna kan utifrån vissa 

direktiv därmed själva utforma tjänster och information. Vi ser även att SoL styr 

vilken information som kommunerna använder, då texten till stor del baseras på 

de lagrum som är aktuella i förhållande till ekonomiskt bistånd. Lika bedömning 

är en källa till rättssäkerhet, vilken vi anser kan äventyras om individerna får olika 

mycket information beroende på vart man bor, om exempelvis hur 

ansökningsprocessen ser ut, vad man kan ansöka till eller möjligheter till 
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överklagan. E-förvaltningen skall enligt Holgersson och Karlsson (2014:1) bland 

annat öka rättssäkerheten genom att synliggöra myndigheternas arbetsprocess.  

Sett till vårt resultat och studiens tredje frågeställning kan vi dra slutsatsen att 

kommunerna förhåller sig olika kring presentationen av SoL på sin webbsida. Vi 

ser viss koppling till LSS, då vissa kommuner exempelvis har en 

informationsvideo, vilket kan underlätta för individer som omfattas av LSS. 

Grunden till varför kommunerna har möjlighet att presentera olika information är 

KL, även om SoL styr den information ekonomiskt bistånd utgår från.   

Vilka styrkor och risker kan identifieras med socialtjänstens digitala e-tjänster, 

med inriktning ekonomiskt bistånd? 

Med utgångspunkt i studiens resultat kan vi identifiera flera styrkor och risker 

med kommuners digitala e-tjänster, med inriktning ekonomiskt bistånd. I 

diskussionen kring e-tjänster inkluderar vi även webbsidans utformning och 

information. Utifrån teorier om McDonaldisation och begreppet effektivisering 

kan vi se styrkor och möjligheter för kommuner, då användning av ansökningar 

via internet både kan underlätta och effektivisera ansöknings- och 

handläggningsprocessen för både klienter och professionella (Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, 2016:4-5; SKL, 2016:5). Tidigare forskning har pekat på 

att IT kan förbättra samarbetet mellan klient och professionell (Ruland, 2002:37). 

Men det kan emellertid inte helt ersätta mänsklig kontakt (Marusarz & Turunen, 

2012:57). I förhållande till begreppet effektivisering kan vi även förstå den 

tillfälliga lösning, ”quick fix”, som ekonomiskt bistånd till viss del framställs som. 

De senaste åren har IKT, enligt Nilsson (2012:12,36), bidragit till en utveckling 

av metoder att bidra med effektiv och säker omvårdnad. Nilsson (ibid:36) påvisar 

att IKT bidrar till att människor känner meningsfullhet och har kontroll över 

vardagslivet. Klienterna upplevde att de bibehöll sin autonomi genom att inte hela 

tiden behöva be om hjälp samt en förbättrad tillgänglighet och minskade känslor 

av att vara begränsade i det dagliga livet.  

En välutformad e-tjänst och webbsida, sett till tillgänglighet och begriplighet, 

kan identifieras som en styrka för kommunen, då den enligt vår tolkning kan bidra 

med att en individ eller klient kan uppleva det lättare att ta kontakt med 

handläggande kontor, eftersom man inte behöver ringa direkt till kontoret, utan 

kan kontakta myndigheten via webbsidan eller eventuell e-tjänst. Vi har i tidigare 

avsnitt beskrivit vikten av den första kontakten (Billquist, 1997:127), oavsett om 

det är ett första samtal eller ett besök på webbsidan. Är den första kontakten via 

webbsidan en positiv upplevelse genom att webbsidan är lättförståelig, konkret 

och humanistiskt skriven kan detta identifieras som en styrka hos socialtjänstens 

digitala e-tjänster. En risk med bristfälligt utformade webbsidor och e-tjänster är 

emellertid att klienten får ett sämre första bemötande och kanske inte känner sig 

lika bekväm med att kontakta socialtjänsten för hjälp. Tidigare forskning pekar på 

att e-tjänster som har skapats utifrån ett personalperspektiv, istället för ett 

klientperspektiv, kan innebära att webbsidorna inte är utformade efter klientens 
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behov på bästa sätt (Holgersson & Karlsson, 2014:1). Vi ser denna utformning 

som en prioritering av att tjänsterna ska vara anpassade för personalen och deras 

handläggning, men inte för klienternas behov. Om webbsidorna inte är utformade 

efter klienterna på bästa sätt, så ökar den digitala klyftan mellan de individer som 

har eller inte har kunskapen kring hur man använder internet. För att öka 

användarvärdet skulle man emellertid kunna överväga möjligheterna till att 

inkludera klienterna i utformningen av tjänsterna, vilket tidigare forskning 

betonar vikten av (Holgersson, 2014:15). En behovsdriven utveckling förklaras 

dessutom leda till nöjdare användare (E-delegationen, 2015:85), underlätta för 

såväl medborgare som för professionella (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 

2016:4-5), samt ge möjlighet att följa processen, hitta och se beslut och genomföra 

uppföljning (Ruland, 2002:147). Möjligheter är även ökad meningsfullhet, 

kontroll över vardagslivet, bibehållen autonomi, förbättrad tillgänglighet samt 

minskade känslor av att vara begränsad i det dagliga livet (Nilsson, 2012:36).  

Sett till den fjärde och sista frågeställningen, det vill säga vilka styrkor och 

risker som kan identifieras med socialtjänstens digitala e-tjänster, med inriktning 

ekonomiskt bistånd, har vi funnit både styrkor och risker. En av styrkorna på 

webbsidor är att ha en välutformad webbsida i relation till tillgänglighet och 

begriplighet. Å ena sidan finns möjligheter gällande att välutformade e-tjänster 

underlättar för såväl handläggnings- som ansökningsprocess (SKL, 2016:5). Å 

andra sidan finns möjligheter gällande att e-tjänster inte helt kan ersätta den 

mänskliga kontakten (Marusarz & Turunen, 2012:57). Nilsson (2012:36) påvisar 

också denna aspekt, då personalen upplevde förbättrad tillgänglighet och betonar 

att tekniken inte kan ersätta fysisk närvaro eller hembesök. Till denna aspekt anser 

Öquist (2008:98) att det föreligger risker med att e-tjänster gör socialt arbete 

opersonligt. Andra risker vi identifierat med socialtjänstens digitala e-tjänster, 

med inriktning ekonomiskt bistånd, är bland annat en ökad digital klyfta, vilket 

även bekräftas av Balnaves, Donald och Shoesmith (2009:43), World Bank 

(2016:5) samt Justitiedepartementet (2004:4). Forskning visar att, sett till 

relationssamhället och tillgången till samhällets servicemöjligheter och tjänster, 

vissa samhällsgrupper inkluderas. Såsom fattiga och funktionshindrade, 

respektive att rika och integrerade exkluderas (Abbey & Hyde, 2009:226; Haider 

& Bawden, 2007:535; Hull, 2001:383; Klecun, 2008:269; Yu, 2006:229). Detta 

då kommunens information, samt om man har tillgång till en e-tjänst eller ej, ser 

olika ut beroende på i vilken kommun man bor i.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar på att informationsteknologin är ett av de viktigaste 

verktygen från den digitala revolutionen. Men det omfattar såväl möjligheter som 

risker. Detta gäller även socialt arbete där forskningsstudier på området saknas. 

Vår studie utgör ett nytt bidrag till socialt arbete där vi har undersökt, empiriskt 

och teoretiskt, webbsidor och dess information samt e-tjänster. Digitaliseringen 

ställer nya krav på socialt arbete och dess utveckling. I studien har vi studerat 

tjänsten ekonomiskt bistånd i tre avseenden. Vad studien framför allt påvisar är 

att det analoga mötet digitaliseras. Tidigare har telefonsamtal eller ett besök 

utgjort den första kontakten mellan klient och socialtjänst. Med den digitalisering 

som sker idag ser vi webbsidan som en ny form av kontakt med socialtjänsten. Vi 

har genom denna studie försökt belysa frågan om digitaliseringen av socialt arbete 

med fokus på ekonomiskt bistånd genom existerande forskning, teorier om andra 

media åldern, McDonaldisation, semiotik och isomorfism samt vår egen empiri i 

form av information från webbsidor. Bland möjligheter ser vi effektivitet inom 

handläggning, tillgänglighet för klienter att ansöka via e-tjänster samt 

kommunikation via internet. Bland risker ser vi en ökad exkludering av de 

samhällsgrupper som verksamheter inte anpassat sig efter digitaliseringen. En 

dålig utformad webbsida kan försämra kontakten med socialtjänsten samt påverka 

medborgarnas jämlikhet då kommunerna erbjuder olika tjänster och information.  

Som kortfattat svar på studiens första frågeställning kan vi konstatera att det 

finns information om ekonomiskt bistånd på webbsidorna. Men i dagsläget är den 

inte anpassad för alla individer. Beaktar vi studiens andra frågeställning har vi 

kommit fram till att det finns vissa mönster, men att det ändå skiljer sig i hur 

kommunerna framställer tjänsten ekonomiskt bistånd på sina respektive 

webbsidor. I relation till studiens tredje frågeställning har vi funnit att 

kommunerna varierar i den grad de informerar om rådande lagstiftning via sina 

webbsidor. Gällande studiens sista frågeställning har vi identifierat flertalet risker 

och skillnader i relation till socialtjänstens digitala e-tjänster, med inriktning 

ekonomiskt bistånd. Genom teorin om den andra mediaåldern kan vi relatera den 

ökade digitaliseringen av samhället, däribland socialtjänsten som Poster (1995:3) 

påvisar. Genom McDonaldisationens begrepp effektivisering har vi kunna sett till 

effektiviseringen av handläggningsprocessen som exempelvis e-ansökan innebär. 

Semiotik har hjälpt oss upptäcka det manifesta och latenta i innehållet i texten. 

Isomorfism har bidragit med att finna likheter och skillnader mellan webbsidorna. 

Digitaliseringen ställer krav på socialtjänsten att finnas i det virtuella rummet, 

och socionomer kan inte undvika att möta de nya utmaningarna med 

digitaliseringen. Socionomer måste även möta deras nya roll som digitaliseringen 

ger, vilket Ruland (2002:147) och Coleman (2009:31-32) påvisar. Hälso- och 

sjukvård använder idag e-tjänster i högre grad än socialtjänsten (Holgersson & 
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Karlsson, 2014:1; Sahlgrenska sjukhuset, 2016:4-5), vilket studien tagit avstamp 

ifrån. Vi har granskat webbsidor om ekonomiskt bistånd som existerar och hur 

dessa kan utvecklas i framtiden. Studien påvisar skillnader i utformning av 

webbsidor, e-tjänster, innehållet av information och möjligheter till 

kommunikation. Fåtalet kommuner hade någon form av e-tjänst. Dessa e-tjänster 

var dessutom utformade på olika sätt. Vi ser att detta skapar en orättvisa hosolika  

samhällsgrupper vad gäller tillgång till service och stöd beroende på geografisk 

tillhörighet. En större och mer kommunikativ implementering av e-tjänster inom 

samtliga kommuner skulle bidra till jämlikhet gällande tillgängligheten att ansöka 

eller återansöka om ekonomiskt bistånd samt att följa ansökningsprocessen. 

En risk är att klienten kan uppleva att texten, begreppen och informationen på 

webbsidan är krånglig, svår eller kränkande. Om så är fallet kommer kanske inte 

den fortsatta kontakten upplevas lika positivt ifall texten på webbsidan hade varit 

lättförståelig, konkret och humanistisk. Kanske kan en mindre väl utformad 

webbsida, sett till information och lättillgänglighet, leda till att individen undviker 

att kontakta socialtjänsten. Vi antar att en välutformad webbsida, sett till 

information och tillgänglighet, kan bidra till att individen upplever det enklare att 

ta kontakt med socialtjänsten. Då kontakten kan ske via internet och en e-tjänst, 

istället för att ringa eller gå till det handläggande kontoret. 

Studiens resultat påvisar även skillnader i den information som finns att finna 

på webbsidorna. Det finns en stor variation mellan kommunerna gällande hur 

mycket information som finns på webbsidan, hur utförlig och beskrivande den är 

samt vad man väljer att informera om. Även detta skulle kunna förbättras i 

förhållande till jämlikhet och tillgänglighet, men även i förhållande till 

empowerment. Empowerment förklaras som hjälp till självhjälp (Fernandez & 

Moldogaziev, 2015:376). Vi har inte specifikt undersökt empowerment i vår 

studie, men vi anser dock att det ändå kan diskuteras. Vi ser att en välutformad 

webbsida med tillgänglig och lättbegriplig information, som kompletteras av en 

anpassad och kommunikativ e-tjänst, kan leda till en förenkling av 

ansökningsprocessen. Vilket kan leda till empowerment genom att klienten lättare 

kan ta till sig information och kan kommunicera på ett sätt som är anpassat för 

klientens individuella behov. Denna aspekt kopplar vi till Billquist (1997:127) 

och hennes tankar kring att den första kontakten med socialtjänsten är av stor vikt 

samt att, enligt Cedersund (1992:138), telefonsamtal eller ett besök har utgjort 

den första kontakten mellan klient och socialtjänst. Vi anser att webbsidor numera 

är den första kontakten och det är av stor vikt att webbsidan är bra utformad.  

Studies resultat påvisar också att man dels genom att effektivisera 

handläggningsprocessen, men även genom att erbjuda mer information via 

kommunens webbsida, kan minska den tid som läggs på administration och på att 

informera klienten. Istället kan den professionella lägga fokus på individen och 

dess specifika problemsituation. Resultatet finner stöd hos Holgersson och 

Karlsson (2014:1) samt Öquist (2008:98). Stress hos socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd skulle således potentiellt kunna minska, utan på bekostnad av 
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det mellanmänskliga mötet som Marusarz och Turunen (2012:57) samt Nilsson 

(2012:36) uttrycker som något som aldrig kan ersättas av elektronisk kontakt.   

Sammanfattningsvis, baserat på studiens resultat, anser vi att det finns utrymme 

för kommunerna att vidareutveckla sina webbsidor för att öka tillgängligheten och 

därmed jämlikheten mellan individer. Vi anser att det är angeläget att se över de 

webbsidor om ekonomiskt bistånd som redan existerar samt identifiera hur dessa 

kan utvecklas i framtiden. Vi anser, genom studiens resultat, att socialtjänsten bör 

eftersträva att ha en webbsida som är eller går att anpassa till allas behov gällande 

tillgänglighet och begriplighet. Genom detta kan kommunerna uppnå en webbsida 

som bidrar till tillgängligheten gällande information och kommunikation i 

förhållande till ekonomiskt bistånd. Vi ser bland annat utvecklingspotential 

gällande språk med dagens rådande flyktingsituation i åtanke, då studien visar på 

likheter och skillnader gällande tillgång till språk. Större jämlikhet ger 

medborgare lika villkor oavsett bostadskommun. Genom tankar kring jämlikhet 

och lika villkor anser vi att det finns rimlighet i Koskinens (2014:278) tankar kring 

att beslut bör tas hos politiker och chefer kring implementeringen av IKT. Genom 

högre beslut anser vi att jämlikhet och lika villkor kommer beaktas på ett sätt som 

det inte gjorts idag. Våra tankar kring vidareutveckling baseras på tankar av SKL 

(2016:10) och Coleman (2009:31-32). Där framgår att kommuner, kontinuerligt, 

ska ta del av erfarenheter från socialtjänsten i de kommuner som redan infört 

någon form av e-tjänster. Detta för att underlätta framtida införanden.  

Metoddiskussion 
Studien utgör ingen kvantitativ totalundersökning utan vi kan endast uttala oss om 

de tendenser och mönster som de aktuella webbsidorna har påvisat. Trots detta 

anser vi att studien ger underlag för att kunna uttala oss om dessa tendenser och 

mönster. Genom att till viss del generalisera och även problematisera området 

utifrån studiens frågeställningar och teorier.  

Innehållsanalys, som vi använt oss av i vår studie, är en metod som syftar till 

att dra slutsatser av innehållet av olika slag, såsom kommunikation och 

information. Utifrån vår studie kan vi konstatera att den har fungerat med tanke 

på att studien ser till information och kommunikation via webbsidor, och därefter 

kunnat dra slutsatser från materialet som framgått. 

Kritiker menar att innehållsanalys tar dålig hänsyn till nyanser och tolkningar i 

och med att metoden delar upp helheter till delar för att kunna dra kvantitativa 

slutsatser utifrån materialet (Falkheimer,  2001:140). Med hänsyn till kritiken 

anser vi att vi delar upp helheten för att kunna dra slutsatser. Dessa slutsatser 

bildar sedan en helhetsbild. Med andra ord ämnar denna studie att påvisa viss 

generalisering. Detta då vi antar att studiens tio kommuner visar ett mönster kring 

hur samtliga kommuner i Sverige utformat sin webbsida kring ekonomiskt 

bistånd. Tendenser och mönster vi har funnit gällande studiens aktuella 

kommuner antar vi kan finnas även hos andra kommuner i Sverige. Vi finner även 

att studiens urval kan ha givit en snedvridenhet kring resultatet och att resultatet 
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kan visa sig vara helt icke-generaliserbart. Icke-studerade kommuner kanske har 

en mer utvecklad webbsida, eller på annat sätt inte följer studiens resultat. 

Annan kritik är att det finns risk för bias, om vi som forskare sitter och söker 

specifikt efter vissa begrepp och missar och förbiser andra möjliga begrepp. I vårt 

fall har vi försökt undvika bias genom att vara så öppna som möjligt gentemot 

materialet och upptäcka såväl positiva som negativa egenskaper i det. Vi har 

noggrant bearbetat materialet och upptäckt de meningsbärande meningar och hur 

de kan kodas samt diskuterat detta gemensamt för att öka chansen till att välja rätt 

koder. Genom att gemensamt diskutera och analysera anser vi att vi ökar vår 

gemensamma skicklighet och får en bredare bild över empirin. 

Kritik kan även riktas gentemot vår tolkning av materialet, som genomförts i 

samtliga innehållsanalyser av webbsidor som vi genomfört i vår studie. Tolkning 

är emellertid oundkomligt i relation till innehållsanalys i vår studie. En annan 

forskare som undersökt och bearbetat samma material kan ha tolkat materialet på 

ett annat sätt, exempelvis genom att ha valt ut andra meningsbärande enheter och 

bearbetat materialet på ett alternativt sätt. Genom att fokusera på transparens och 

tydlighet vad gäller tillvägagångssätt och forskningsprocess samt teorival anser vi 

att vi har skapat ett tydligt underlag för läsaren att kunna följa tolkningarna och 

slutsatserna. Att visa exempel genom att presentera empiriska citat anser vi har 

ökat läsarens möjlighet till transparens. Genom transparens, tydlighet samt 

redogörelse kring perspektiv, förförståelse och etik, anser vi att vi har uppnått 

perspektivmedvetenhet. Trots att studien inte är en totalstudie anser vi att vi har 

kartlagt, problematiserat och bidragit med värdefull kunskap för framtida studier. 
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Studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Studien ämnar bidra till att öka förståelsen gällande styrkor och risker kring den 

digitala förändringen som för närvarande sker inom tjänstesamhället, då 

informationen i allt större grad ges i digital form än analogt. Studien har genom 

tidigare forskning och denna studie funnit att vissa individer tenderar att 

exkluderas från digitaliseringens möjligheter till en bättre och mer jämlik service, 

medan andra individer inkluderas och har full tillgång. Studien vill öka kunskap 

om och förståelse för digitalisering och information om ekonomiskt bistånd som 

kommuners webbsidor tillhandahåller samt diskutera skillnaden mellan 

informations- och kommunikationstjänster, med tanke på jämlikhet och 

humanitet. Resultatet visar att möjligheterna till information och kommunikation 

skiljer sig mellan de studerade kommunernas webbsidor. Kommunerna erbjuder 

olika e-tjänster och flertalet kommuner saknar e-tjänster. Även informationen 

kring ekonomiskt bistånd varierar i utförlighetsgrad och informationsmängd 

enligt studiens jämförelse av kommunerna. Detta står inte i linje med svensk 

lagstiftning som värnar om jämlikhet och lika möjligheter. Detta visar också att 

kommunerna, i enlighet med kommunallagen som möjliggör detta, kan utforma 

sina webbsidor olika. Gällande lagar som LSS och SoL har studien funnit 

kopplingar. Informationen grundas på SoL och sett till LSS så ger webbsidorna 

informationen i alternativa former som ökar tillgängligheten och begripligheten.  

Studien ger kunskapsunderlag till forskning och utveckling av socialtjänsten 

och dess webbsidor gällande ekonomiskt bistånd, men också till hur kommuner 

kan förhålla sig till att möta olika samhällsgruppers behov av tillgänglighet. Vår 

önskan är att inspirera kommuner att vidareutveckla sina webbsidor. Främst för 

att öka webbsidornas tillgänglighet för alla, oavsett funktionsnedsättning eller 

språkkunskap, för att kunna tillgodogöra sig information.  

Det saknas svensk forskning om digitalisering av socialt arbete i synnerhet vad 

gäller ekonomiskt bistånd, och det finns stora behov av fortsatt forskning inom 

området. Några förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur klienter och 

socialsekreterare upplever informationen på webbsidan, hur klienter upplever e-

tjänster samt vad klienterna anser kring e-tjänster i förhållande till ekonomiskt 

bistånd. Man skulle även kunna studera de professionellas uppfattningar om 

införandet av e-tjänster, i förhållande till dess möjligheter och brister. Även en 

jämförande studie kring information och kommunikation skulle kunna 

genomföras i fler kommuner i Sverige vad gäller e-tjänster och jämlikhet. 

  Studiens undersökningsområde, det vill säga e-tjänster och webbaserad 

information om ekonomiskt bistånd, är i nuläget inte reglerat på det sätt som 

kanske skulle behövas. Genom KL ges kommuner frihet att själva organisera sin 

webbsida rörande socialtjänsten. I och med den ökade digitaliseringen anser vi 

avslutningsvis att studiens område i framtiden behöver ses över, för att garantera 

jämlikhet och tillgänglighet. Jämlikhet och likartade villkor för individer framgår 

bland annat även i RF 1 kap. 2 § 5 st, SoL 1 kap. 1 §, samt i LSS 5 §.  
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stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod-socialbidrag/   

 Norrköping: http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/bistand/ 

 Jönköping: 

https://www.jonkoping.se/omsorghjalp/ekonomiochforsorjningsstodforpri

vatpersoner/forsorjningsstod.4.5f6990b6135d27202fb1a8a.html 

 

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/ekonomi-och-socialbidrag/socialbidrag-ekonomiskt-bistand/!ut/p/z1/hY6xDoIwGISfhrX_3wJNcauDBnQQF7CLQVMLCVBSqk18enE00Xjb5b7LHSioQY3NozON7-zY9Is_KX4-0KIUaypxuzmmmBecl3ks2C6hUP0D1BLjD0mEAlR3GUi4DgQJzQRnjMYZZWnCuHjPy_ESCwPK6Zt22pG7W1613k_zKsIIQwjEWGt6TWYd4bdGa2cP9QcI01A_97qSL3SoAVk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod.html
http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjningsstod.html
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod--sa-gar-det-till/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod--sa-gar-det-till/
http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand
http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand.html
http://www.orebro.se/1992.html
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod-socialbidrag/
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod-socialbidrag/
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/bistand/
https://www.jonkoping.se/omsorghjalp/ekonomiochforsorjningsstodforprivatpersoner/forsorjningsstod.4.5f6990b6135d27202fb1a8a.html
https://www.jonkoping.se/omsorghjalp/ekonomiochforsorjningsstodforprivatpersoner/forsorjningsstod.4.5f6990b6135d27202fb1a8a.html
https://www.jonkoping.se/omsorghjalp/ekonomiochforsorjningsstodforprivatpersoner/forsorjningsstod.4.5f6990b6135d27202fb1a8a.html
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Bilaga 2 - Kategorier och koder  

Tabell 2: Internettjänster 

Kommun: E-tjänst 

(ansökn.) 

E-tjänst 

(återansökn.) 

Övrig e-tjänst Blanketter Hjälpmedel 

Stockholm 

 

Nej. Nej. Ja, social rådgivning (chatt) och 

Meddelandetjänst.  

Ja, skriva ut ansökan, samt 

broschyr hur man fyller i. 

Ja, film om hur man 

ansöker. 

Göteborg Nej. Ja, om man 

bor i vissa 

stadsdelar. 

Ja, logga in och följ 

handläggningsprocessen. 

Nej. Nej. 

Malmö Nej. Nej. Ja, logga in och följ 

handläggningsprocessen. 

Ja, kan ladda ner återansökan. 

Malmös riktlinjer för EB finns att 

ladda ner. 

Nej. 

Uppsala Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. 

Linköping Nej. Nej. Ja, meddelandetjänst. Nej. Ja, film om EB. 

Västerås Nej. Nej. Ja, meddelandetjänst. Nej. Nej. 

Örebro Nej. Nej. Ja, teckenspråkchatt. Nej. Nej. 

Helsingborg Nej. Nej. Ja, chatta med personal och ställa 

frågor. Logga in och följa 

handläggningsprocessen. 

Nej. Ja, video som 

förklarar hur man 

loggar in på 

webbsidan. 

Norrköping Ja. Ja. Nej. Ja, ansökan finns att ladda ner. 

PDF riktlinjer EB. 

Nej. 

Jönköping Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. 
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.Tabell 3: Olika former av språk 

Kommun: Andra språk Teckenspråk Ljudlig info Lättläst 

Stockholm Finska, samt international 

övergripande. Google translate-ruta. 

Ja, teckenspråksvideo. Ja, ”talande webb”.  Nej. 

Göteborg Finska, Google translate-ruta. Endast de olika 

verksamheterna. 

Ja, ”lyssna”.  Nej. 

Malmö Finska, Google translate och Bing 

translator. 

Endast övergripande info 

om staden. 

Ja. Ja. 

Uppsala Finska, kort info om Uppsala på 

olika språk. 

Nej. Ja, ”lyssna”. Ja, samt info om hur man får 

större bokstäver. 

Linköping Vissa PDF: er på andra språk alt 

Google translate. Svårt att hitta. 

Nej. Ja, ”lyssna”. Ja. 

Västerås Endast övergripande om staden på 

ex finska, arabiska. 

Endast övergripande info 

om staden  

Ja, ”lyssna” Ja.  

Örebro Endast övergripande information om 

staden, på ex finska. Har Google 

translate. 

Endast övergripande info 

om staden teckenspråk. 

Videchatta på 

teckenspråk. Symbol 

längst upp m två händer. 

Ja. Ja, beskrivning hur man får 

stor text, lättläst övergripande 

text om stad. 

Helsingborg Engelska övergripande information 

om staden. Google translate. 

Endast övergripande 

information om staden.  

Ja, ”lyssna”. Ja, lättläst startsida, får klicka 

sig vidare sen. Måste logga 

in. 

Norrköping 

 

Finska. Nej. Nej. Nej. 

Jönköping Vissa blanketter och riksnorm 2013 på 

arabiska. Google translate. 

Nej. Ja, ”talande webb”. PDF finns lättläst. 
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Tabell 4: Ansökningsprocess 

Kommun: Antal telefon h Beskrivning av ansöknings-process 

(utförlighetsgrad 1-3) 

Tystnadsplikt/ 

Sekretess/PuL 

Kortvarig lösning eller ej 

Stockholm Information 

saknas. 

(2) Grundläggande både hur man ansöker och 

hur ansökan går till 

Nej/Nej/Nej. Kortvarig lösning Vikten av att söka 

jobb. 

Göteborg  Information 

saknas. 

(3) Utförligt. Kontakta socialkontor för ansök. 

Skriver om rättig- och skyldigheter. 

Ja/Nej/Nej. Kortvarig. 

Malmö Information 

saknas. 

(1) Finns men ej utförligt. Skriver om rättig- 

och skyldigheter. 

Nej/Nej/Nej. Båda, främst kortvarig. 

Uppsala Tydligt, ca 2 h/dag 

om man ej har en 

egen handläggare. 

(1) Finns men ej utförligt. Ring för ansökan. 

Lämna blankett i receptionen. Skriver om 

sanningsförsäkran. 

Nej/Nej/Nej. Kortvarig - stöd tills man kan 

försörja sig själv. 

Linköping Vardagar, 9-11. (3) Utförligt. Ja/Ja/Nej. Tillfällig hjälp månadsvis. 

Västerås Vardagar, 7-30-17. (2) Grundläggande. Nej/Ja/Nej. Både lång och kortvarigt. 

Örebro Vardagar, 7-17. (2) Grundläggande. Skriver om återkrav. Ja/Nej/Nej. Långvarigt.  

Helsingborg Vardagar, 9-11. (3) Utförlig info om hur man ansöker mm. 

Skriver om skyldigheter samt återkrav. 

Ja/Ja/Nej. Kortvarigt, allra sista utvägen. 

Norrköping Mån-, Tis-, Tors-, 

Fredag, 8.30–9.30. 

(2) Grundläggande. Skriver om rättig- och 

skyldigheter, återkrav, bidragsbrott. 

Ja/Nej/Nej. Tillfälligt, sista skyddsnät, eget 

ansvar. 

Jönköping Vardagar, 8.30–

9.30. 

(1) Ja, finns men ej utförligt. Skriver om 

återkrav, bidragsbrott. 

Ja/Ja/Nej. Tillfälligt.  
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Tabell 5: Samhällsgrupper 

 

Kommun: 

 

Barnets bästa Medborgarskap (utanför Sverige) Riktad information  

Stockholm 

 

Nej. Ja. Individuell prövning. 

Göteborg 

 

Nej. Nej. Arbetssökande, sjukskriven, studerande. 

Malmö 

 

Ja. Ja. Studerande. 

Uppsala 

 

Nej. Nej. Arbetssökande, föräldraledig, praktik. 

Linköping 

 

Nej. Ja. Arbetssökande, praktik, SFI, studerande.  

Västerås 

 

Nej. Ja. Arbetsmarknadsåtgärd, Arbetssökande. 

Örebro Delvis. Skriver om fritidspeng. Ja. Arbetsmarknadsåtgärd, arbetssökande, SFI, 

sjukskriven, studerande. 

Helsingborg Delvis. Skriver om fritidspeng. Nej. Arbetssökande, arbetsmarknads- åtgärd, 

föräldraledig, sjukskriven, 18-24 år. 

Norrköping 

 

Nej. Nej. Arbetsmarknadsåtgärd, arbetssökande, sjukskriven, 

studerande. 

Jönköping 

 

Nej. Nej. Arbetssökande, sjukskriven, studenter, 18-24 år. 
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Tabell 6: Övriga tjänster/information 

 

Kommun: Budget/skuld 

rådgivning 

Socialjour Soc. 

styrelsens 

prov-

beräkning 

Riksnorm Nödvändig/särskild 

kostnad  

(skala 1-3) 

Socialtjänstlagen 

(SoL) 

Övrig information 

Stockholm Ja, rådgivare 

samt 

information 

via nätet. 

Ja, bland 

annat 

genom 

chatt.  

Ja. Nej. (3) Utförlig 

information. 

Ja, i flytande text. Frågor och svar om EB.  

Göteborg Ja, men inte 

under EB. 

Nej. Ja. Nej. Information saknas. Ja, egen rubrik och 

utförlig information 

om SoL. 

Ingen anmärkning. 

Malmö Nej. Nej. Ja. Ja. (3)  Utförlig 

information. 

Ja, i flytande text, 

länk och blankett 

till SoL. 

Många olika saker man kan 

ansökan till. 

Försörjningsskyldighet. 

Uppsala Nej. Nej. Ja. Ja. (3) Utförlig 

information. 

Ja, i flytande text. Många olika saker man kan 

ansökan till. 

Linköping Ja. Ja, men 

inte under 

EB. 

Ja. Ja. (2) Nämner 

riksnorm, ger ex på 

skäliga kostnader. 

Nej, ingen 

information. 

Frågor och svar om EB. 

Västerås Ja, på sidan 

av. 

Nej. Ja. Nej. (1) Nämner det som 

ingår i riksnorm. 

Nej, ingen 

information. 

Har en karta. 

Örebro Nej. Ja, vid 

akuta 

ärenden. 

Ja. Ja. (3) Utförlig 

information. 

Ja, men enbart i text 

kring praktik. 

Informerar om bidragsbrott. 

Frågor och svar om EB. 

Helsingborg Ja, på sidan 

av. 

Ja, på 

sidan av. 

Ja. Ja. (3) Utförlig 

information. 

Nej, ingen 

information. 

EB är ej kravlöst. 

Frågor och svar om EB. 

Norrköping Ja. Nej. Ja. Ja. (3) Utförlig 

information. 

Nej, ingen 

information. 

Mkt om vad biståndet ska räcka 

till. Information oriktiga 

uppgifter/misstänkt. 

Jönköping Ja, länkar. Nej. Ja. Ja. (2) Utförlig 

information. 

Nej, ingen 

information. 

Försörjningsskyldighet 

Väntetid, Dödsboanmälan. 
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Bilaga 3 - Frekvensanalys  

Tillgänglighet 

Kommunikation  Information  

Ansökningsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefontid 1-2 h 

Telefontid hela arbetsdagen 

Telefontid 7-17 

Telefontid 7.30-17  

Telefontid 9.00-11.00 

Telefontid 8.30-9.30 

Telefontid 2 h men ej info om när 

Saknar info. kring telefontider  

Har en beskrivning av processen 

Beskrivning av processen 1 

Beskrivning av processen 2 

Beskrivning av processen 3  

Tystnadsplikt 

Sekretess 

PuL 

Kortvarig lösning  

Långvarig lösning  

Skyldigheter 

Rättigheter 

Återkrav/återbetalning 

Överklagan 

Sanningsförsäkran 

Bidragsbrott 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

10 

3 

4 

3 

6 

4 

0 

9 

2 

2 

3 

4 

10 

1 

3 

Internettjänster E-tjänst: ansökan 

E-tjänst: återansökan 

Meddelandetjänst  

Inloggning för att se processen 

Hjälpmedel - video 

Blanketter (att ladda ned) 

Chatt 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2 
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Samhällsgrupper  Barnets bästa  

Medborgarskap (utanför Sverige) 

Ej riktad information 

Studerande 

Arbetslös 

Arbetssökande 

Sjukskrivna (socialt och fysiskt) 

Svenska för invandrare (SFI) 

Föräldraledig  

18-24 år  

Deltar i praktik 

Arbetsmarknadsåtgärder/-insatser  

1 

5 

1 

6 

4 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

4 

Olika former av 

språk  

Finska  

Andra språk (förutom svenska) 

Blanketter (andra språk)  

Google Translate 

Bing Translator 

Teckenspråk – video 

Teckenspråk – chatt  

Ljudlig information 

Lättläst  

4 

0 

2 

7 

1 

1 

1 

9 

7 

Övriga tjänster/ 

övrig information  

Budget- och skuldrådgivning  

Socialjour/sociala jouren 

Socialstyrelsens provberäkning  

Riksnorm  

Refererar till SoL 

Ej information kring SoL 

Egen rubrik kring SoL 

Länk till SoL 

Referens till SoL i flytande text 

Karta 

Info. kring vad bistånd beviljas för 

Saknas info. kring beviljande. 

Det mest nödvändiga/akuta 

Särskilda/övriga kostnader 

Beskrivning nr 1  

Beskrivning nr 2 

Beskrivning nr 3 

Försörjningsskyldighet 

Frågor och svar 

7 

4 

10 

7 

5 

5 

1 

1 

4 

1 

9 

1 

2 

6 

1 

1 

7 

2 

4 

 


