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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt 

könsstereotypa föreställningar kan påverka arbetet inom biståndshandläggning. 

För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sju 

biståndshandläggare i en gemensam nämnd. Intervjumaterialet analyserades 

utifrån feministisk teori samt intersektionellt förhållningssätt. Resultatet för 

studien visar att biståndshandläggare inte själva anser att könsstereotypa 

föreställningar generellt påverkar handläggningsförfarandet. Majoriteten av 

respondenterna menade dock att ett genusperspektiv är viktigt att ha med sig inom 

arbetet för biståndshandläggning och att det kan komma att bli mer aktuellt i 

framtiden. På arbetsplatsen talar man däremot inte om genus, stereotyper och dess 

praktiska inverkan vilket ändå enligt feministisk teori kan ses som en bidragande 

faktor till att dessa stereotyper bibehålls. Samtliga respondenter menade dock att 

de har en god kommunikation samt arbetar för individens bästa med behoven i 

fokus vilket kan ses som en god grund för att föra en mer öppen diskussion kring 

genus i framtiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Genus, biståndshandläggare, socialt arbete, feministisk teori, 
intersektionalitet 
  



 

 
 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate if and if so in which way gender 

stereotyped conceptions can influence assessment work. To investigate this, 

qualitative interviews with seven assessment workers were conducted. The content 

of the interviews were analyzed based on feminist theory and intersectionality. The 

result of the study shows that assessment workers do not consider that gender 

stereotypes generally influence their work. The majority of the respondents, 

however, mentioned that a gender perspective is important to include in their 

practice. In the workplace, on the other hand, there is no mention of gender, 

stereotypes and their practical impact, which according to feminist theory 

nevertheless can be seen as a contributing factor in maintaining these stereotypes. 

However, all respondents believed that they have good communication and that 

they are focusing on the individual's needs, which we believe provides a good 

basis for having a more open discussion about gender in the future. 
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1. Inledning 
Svensk lagstiftning fastställer i bland annat Regeringsformen, Kommunallagen och 

Diskrimineringslagen att medborgare skall behandlas likvärdigt (Mattsson, 2015). Samtidigt 

pekar feministisk teori på att det finns orättvisor i samhället som ofta leder till fördelar för 

män och nackdelar för kvinnor (Payne, 2008). Dessa orättvisor grundar sig i stereotyper, det 

vill säga etablerade antaganden om en individs eller grupps egenskaper, beteenden etcetera 

(Mattsson, 2015). Stereotyperna kan då utmynna i olika typer av diskriminering, vilket 

innebär att en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation (Mattsson, 

2015).  

 

Den tidigare forskning som gjorts kring ämnet genusperspektiv inom socialt arbete är 

förhållandevis tunn. Det kan bero på att detta är en relativt ny diskussion i samhället och 

specifikt inom socialt arbete (Piuva & Karlsson, 2012). Vi fann ändock forskning som pekade 

på betydelsen av att ha med sig ett vidare synsätt inom socialt arbete. Dels för att brukaren ska 

få ett så individ- och behovsanpassat bemötande som möjligt (Andersson & Hansebo, 2009), 

men även för att uppmärksamma konkret hur socialarbetares egna tankar kring genus och kön 

kan påverka det praktiska tillvägagångssättet (Zufferey, 2009). Ytterligare diskussion som 

togs upp inom tidigare studier visar på att socialt arbete beskrivs som ett naturligt yrke för 

kvinnor med hänsyn till dess terapeutiska, stödjande och emotionella arbetsuppgifter 

(Zufferey, 2009). 

 

Under såväl praktik som yrkesutövande har vi uppmärksammat att vissa skillnader kan göras i 

handläggningen beroende på individens kön, vilket resulterar i att brukare går miste om en 

individuell bedömning. Detta upplever vi förekommer i flera olika yrkesgrupper inom socialt 

arbete, men för denna studie har vi valt att undersöka biståndshandläggare. Handläggning av 

ärenden inom Socialtjänstens äldreomsorg börjar med en ansökan om service och omsorg hos 

kommunen (Socialstyrelsen, 2016a). Detta handläggs vidare av en biståndshandläggare enligt 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § och utmynnar till sist i ett beslut (Socialstyrelsen, 2016a). Med 

bistånd menas i detta fall exempelvis hemtjänstinsatser, dagverksamhet eller flytt till särskilt 

boende (Socialstyrelsen, 2016a).  

 

Lagen ska alltså garantera individen jämlikhet, medan feministisk teori menar att orättvisor 

förekommer bland män och kvinnor. Vi har upplevt att detta förekommer i olika instanser 
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inom socialt arbete men för denna studie har vi valt att undersöka biståndshandläggare och 

dess praktik med fokus på hur könsstereotypa föreställningar kan påverka handläggningen. Vi 

är dock medvetna om att ålder, samt etnicitet, klass och sexualitet, spelar in utöver en 

brukares könstillhörighet och vi kommer att ha detta i åtanke under arbetets gång, och särskilt 

då åldersaspekten. Ämnet för föreliggande studie anser vi vara en ytterst aktuell diskussion i 

dagens samhälle och menar därför att den kan vara till nytta på så vis bidrar till en ökad 

medvetenhet kring hur könsstereotyper kan påverka handläggningsprocesser.  

 

Med det sagt så vill vi belysa och undersöka detta genom att studera äldreomsorgens 

biståndshandläggares uppfattning kring kön och genus i relation till handläggningsprocessen.  
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2. Syfte och problemformulering 

2.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt könsstereotypa 

föreställningar kan påverka arbetet inom biståndshandläggning.  

2.2 Frågeställningar 
• Anser biståndshandläggare att beslut kan påverkas av brukares könstillhörighet, och i 

så fall på vilket sätt? 

• Hur kan risken för könsdiskriminering motverkas enligt biståndshandläggare? 
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3. Centrala begrepp 
Genus  

Begreppet har sin utgångspunkt i den genusvetenskapliga forskning som startade under 1970-

talet (Mattsson, 2015). Genus innebär i grunden individens egen uppfattning om sin 

könsidentitet och ska hållas separerat från den fysiska indelningen som begreppet kön syftar 

till. Mattson skriver vidare att definitionen av begreppet fördjupades under 1990-talet och 

man började forska i hur stereotypa fördomar kring kön skapade genus. Det är mer denna 

definition som kommer att användas i föreliggande studie, eftersom den involverar just 

stereotyper som leder till särbehandling beroende på individens kön.  

Genusperspektiv  

Analys av olika företeelser, processer och förhållanden i samhället inom kultur, utbildning, 

vetenskap, ekonomi och politik (Nationalencyklopedin, u.å). När man analyserar detta med ett 

genusperspektiv så görs detta utifrån ett tillvägagångssätt som beaktar att relationer mellan 

kön kan påverka situationer som till synes är könsneutrala.  

Diskriminering 
Mattsson (2015) beskriver att diskriminering förekommer när en person i en jämförbar 

situation behandlas sämre än någon annan samt att anledningen till den sämre behandlingen 

går att koppla till någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna som nämns 

är funktionsnedsättning, kön och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder och 

religion eller annan trosuppfattning. 

Äldre  
Personer som är minst fyllda 65 år. I föreliggande studie hänvisar vi även begreppen yngre 

äldre till åldrarna 65-79 år och äldre äldre till åldrarna 80 år och uppåt. 

Stereotyp 

Stereotyper beskriver simpla etablerade antagningar om en individs eller grupps egenskaper, 

beteende etcetera (Mattsson, 2015). Det vill säga att fördomar projiceras på andra människor 

och förväntas vara sanna. Detta skapar indirekta begränsningar för dessa grupper att leva och 

agera som de egentligen vill och kan därmed leda till olika typer av diskriminering.  

 

Individens behov i centrum – IBIC 

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt som syftar till att i socialt arbete med 



 

 
 

11 

människor arbeta så behovs- och personinriktat som möjligt (Socialstyrelsen, 2016b). IBIC är 

en utvecklad form av det som tidigare hette Äldres behov i centrum (ÄBIC) och inkluderar 

numera människor i alla åldrar oavsett funktionsvariation och/eller behov av stöd.  

Arbetssättet ger yrkespersoner möjlighet att snabbare och mer utförligt identifiera brukares 

livssituation, alltid med individen i centrum vilket höjer graden av delaktighet. IBIC är 

användbart inom flera olika instanser såväl inom handläggning, verkställighet och 

uppföljning, vilket gör att rättssäkerheten och evidensen för arbetet ökar (Socialstyrelsen, 

2016b). Tydliggörandet av individens behov kan beskrivas och delas in i max elva kapitel, 

såsom exempelvis förflyttning, hemliv, känsla av trygghet och personlig vård 

(Socialstyrelsen, 2016b). Vid senare uppföljning ska det nuvarande funktionstillståndet vägas 

mot det tidigare för att se vad insatsen har haft för inverkan i individens liv och målsättning 

(Socialstyrelsen, 2016b). Även grad av kvalitet på insatsen samt hur väl planeringen har följts 

ska följas upp där individens upplevelse tas med i beaktande.  
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4. Tidigare forskning 
I dagsläget finns inte särskilt mycket forskning kring genusperspektiv inom socialt arbete. 

Andersson och Hansebo (2009) har genomfört en studie om sjukvårdspersonals 

genusperspektiv i praktiken och menar att detta är något som det, trots en ökning av 

genusforskning under senaste tiden, har talats ytterst lite om. Vad gäller feministisk teori inom 

socialt arbete fanns det något fler studier. Orme (2002) menar dock att även den feministiska 

teorin har haft en mycket liten inverkan på praktiken inom socialt arbete i det stora hela. 

Orsaken till detta kan man spekulera kring, men det kan bero på att ämnet genus i sig är ett 

relativt nytt ämne att diskutera inom det sociala arbetet och specifikt inom handläggning 

(Piuva & Karlsson, 2012). De artiklar som hittades behandlar inte specifikt 

handläggningsförfarandet på samma sätt som denna studie strävar efter att undersöka, men tar 

däremot upp viktiga aspekter som pekar på betydelsen av att ha ett vidare och mer 

fördomsfritt synsätt vad gäller brukares könstillhörighet för att förstå deras strukturella 

förutsättningar, utmaningar och fördelar. Majoriteten artiklar behandlade främst feministisk 

teori, men genus var även ständigt närvarande i dessa. Två tydliga områden hittades bland 

artiklarna som valdes ut och handlade om att se den unika individen med hjälp av ett breddat 

synsätt, samt ett uppmärksammande av stereotypa antagningar om en kvinnas vilja att hjälpa. 

Urvalet från artiklarna som hittades diskuteras i detta avsnitt. 

 

4.1 Förmågan att tillämpa ett bredare perspektiv 

Studier har visat att kvinnliga brukare under många år har känt sig orättvist behandlade av 

socialarbetare (Orme, 2002). Det handlar om att de upplever särbehandling och 

diskriminering från yrkesverksamma på grund av antaganden om dem som individer vilket 

grundar sig i stereotyper om kvinnor. Författaren menar att kvinnan i familjen ofta blir tagen 

som den naturlige vårdaren till barn, anhöriga och andra personer i samhället som är i behov 

av omsorg. Andersson och Hansebo (2009) menar att alla människor har ett undermedvetet 

tänk kring genus vilket har en inverkan i hur man arbetar med människor. Detta styrker även 

Zufferey (2009) genom att beskriva att en yrkespersons sinne och kropp är “gendered”, det 

vill säga har en redan bestämd stämpling och tillhörighet vad gäller kön, vilket kan påverka 

praktiken. För att undersöka detta gjordes en kvalitativ intervjustudie med 39 stycken 

socialarbetare som arbetar med hemlöshet (Zufferey, 2009). Bland annat så fann författaren 

ett tydligt tema vad gällde feministisk teori i praktiken. Detta innebar att feministiska 
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tillvägagångssätt i arbete med hemlösa våldsutsatta kvinnor gav ett vidare perspektiv och på 

så vis en bättre relation med brukarna och i slutändan ett bättre resultat. Även inom socialt 

arbete med äldre människor förespråkas de feministiska arbetssätten på så vis att det lättare 

öppnar upp för en förståelse för äldres autonomi och stärker rättvisan (Loyd, 2006). Loyd 

(2006) menar även att detta bidrar till en minskad risk för ålderism och fördomar kring 

stereotyper. I samtal med socialarbetare inom äldreomsorgen framställdes det förebyggande 

arbetet mot åldersdiskriminering som ytterst betydelsefullt för personalen (Loyd, 2006). 

Däremot hade personalen inga konkreta svar på hur detta faktiskt tillförsäkrades i praktiken, 

utan talade om arbetet mot diskriminering av brukare som något självklart och abstrakt som 

egentligen inte fick någon etablering i det praktiska arbetet.  

Med ett breddat perspektiv och en djupare förståelse kring genus skulle socialarbetares arbete 

med brukare avanceras, och göra dem mer medvetna om individen (Orme, 2002). Orme 

(2002) talar om en slags frigörelse där män och kvinnor med hjälp av feminism erhåller en 

minskad risk att utsättas för könsdiskriminering. Fakta pekar dock på att de typiska 

könsrollerna är djupt rotade i den äldre generationen, och inte enbart falska antaganden 

(Andersson & Hansebo, 2009). Detta då majoriteten kvinnor bland de strokedrabbade 

patienterna svarade att de längtade efter tillfriskning för att kunna återgå till arbete som rör 

hushållet, medan majoriteten män svarade att de längtar efter att kunna utföra sina utomhus- 

och fritidsaktiviteter igen. Trots detta är det av yttersta vikt att professionella i arbetet med 

dessa patienter kan bistå med ett individanpassat bemötande, vilket ett genusperspektiv kan 

bidra till (Andersson & Hansebo, 2009). Att implementera bredare och mer fördomsfritt 

synsättet i arbetet gynnar inte bara brukare, utan kan även leda till en både personlig och 

professionell utveckling för den yrkesverksamme (Zufferey, 2009). Inom myndigheter kan det 

vara mycket svårt att upptäcka omedvetna inverkande faktorer såsom makt och kön, vilket gör 

även intersektionalitet och dess flerdimensionella synsätt till ett viktigt verktyg inom dessa 

verksamheter (Zufferey, 2009).  

4.2 Kvinnans instinkt att hjälpa 
Det var dock inte bara brukares könstillhörighet som berördes i artiklarna. Majoriteten tog 

även upp synen på socialt arbete som ett kvinnoyrke. Viljan att hjälpa och vårda menar en del 

ligger instinktivt hos en kvinna (Loyd, 2006). Författaren menar däremot att studier kring 

mäns hjälp- och omvårdnadsförmågor inte har uppvisat några skillnader från kvinnors 

begåvning för detta. Ändock framställs socialt arbete som ett naturligt yrke för en kvinna med 
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hänsyn till dess hjälpande, terapeutiska och känslosamma arbetsuppgifter (Zufferey, 2009). 

Orme (2002) beskriver liknande tankar, och menar att det är vanligt att koppla viljan att hjälpa 

som något feminint och moderligt. Det finns dock kritik till denna altruistiska syn på socialt 

arbete som motsätter sig påståendet om att man av godhet vill hjälpa andra (Orme, 2002). 

Författaren menar att viljan att stötta utsatta människor snarare kan handla om att man gör 

detta för att i slutändan vara med och bidra till en bättre värld att leva i för sin egen del.  

 



 

 
 

15 

5. Teoretiska tolkningsramar 

5.1 Feministisk teori  
För denna studie har feministisk teori valts som ramteori. Feministisk teori har sin 

utgångspunkt i den generella idén om feminism vars syfte är att belysa och motverka orättvisa 

strukturer och särbehandling mellan kön på en samhällsnivå (Payne, 2008). Man kan beskriva 

det på så vis att ”en feministisk analys bygger på förståelsen av att samhället präglas av en 

maktordning där män överordnas och kvinnor underordnas” (Mattsson, 2015, s. 50). Payne 

(2008) menar att feminism inom socialt arbete kan bidra till en fördjupad insikt i kvinnors 

plats i samhället och hur man bäst stöttar och hjälper kvinnliga brukare. Detta då kvinnor ofta 

står för den huvudsakliga delen av brukare inom socialt arbete. Vidare nämner Payne att 

teorin kan vara behjälplig för socialarbetare då majoriteten även där består av kvinnor. Utöver 

detta är feminismen även ett verktyg för att belysa kvinnors skilda livsförhållanden från 

männens samt att arbeta för ett ökat ansvarstagande hos män vad gäller exempelvis 

vårdnadsfrågor och prostitution (Payne, 2008).  

 

När man talar om feminism är det vanligt att dess utveckling beskrivs med en vågmetafor 

(Piuva & Karlsson, 2012). Första utvecklingen startade redan på 1700-talet och berörde 

rättigheter inom demokrati och medborgarskap. Författarna skriver att kampen främst 

handlade om en kvinnas rätt till egen identitet i samhället. Detta genom att ekonomiskt kunna 

sörja sig själv och inte ses som mannens tillhörighet, men även att fritt få delta i utbildning 

och politisk debatt.  

Den andra vågen kom att etableras främst under 1960-talet och tog därmed upp 

debatten om kvinnans roll i både den privata och offentliga arenan (Piuva & Karlsson, 2012). 

Man talade om ”det dubbla sociala trycket” som bestod av kvinnans ansvar över hushåll och 

barn samtidigt som hon befann sig ute på arbetsmarknaden. Författarna skriver att andra 

vågen även gav kvinnan en större makt över sin egen reproduktion genom att införa fri abort. 

Resultatet av detta blev en utökning av familjepolitiken för att underlätta för kvinnor, 

exempelvis genom att införa föräldraledighet, föräldrapenning och utöka platser till daghem 

(Piuva & Karlsson, 2012). Ett exempel på viktiga verk som framställdes under den andra 

vågens feminism är Simone de Beauvoirs ”Det andra könet” som publicerades år 1949 och 

framställer mannen som norm och kvinnan som ”Den andra”.  

Under 1980- och 1990-talet lades grunden till den tredje och senaste vågen 

feminism (Piuva & Karlsson, 2012). Författarna anser dock att det är svårt att analysera en 
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period som fortfarande är pågående, men menar att den tredje vågen främst syftar till att 

dekonstruera vad som är förväntat av människor. Detta genom att ifrågasätta normer som 

pekar på ”naturliga egenskaper” hos män och kvinnor och istället peka på hur samhället 

projicerar dessa kvaliteter på människor (Piuva & Karlsson, 2012, s. 25). Författarna skriver 

vidare att debatten idag har kommit att handla till stor del om genus, sexualitet och kön och 

hur dessa påverkar samhället och dess invånare.  

 

Under 1960-talet nyanserades feministisk teori genom att indelningarna liberal, radikal, 

socialistisk/marxistisk, svart och postmodern feminism infördes (Payne, 2008). Fokus har 

främst lagts på liberal feminism och postmodern feminism då vi menar att det ligger mest i 

linje för det valda ämnet, men studien kommer till största del att behandla feministisk teori i 

sin helhet.  

 

Payne (2008) menar att liberal feminism främst fokuserar på hur de skilda förutsättningar som 

finns mellan kön uppstår, och då genom att bland annat studera kulturella antaganden. Payne 

menar att kulturella antaganden är normer och seder som i generationer förts vidare och som 

än idag påverkar förväntningar på män och kvinnor. Liberal feminism arbetar därmed en stor 

del på strukturell nivå för att skapa jämställdhet. Här läggs ett extra stort fokus på den yngre 

generationen för att de senare i livet inte ska gå med på att leva efter dessa orättvisor mellan 

könen (Payne, 2008). Mattsson (2015) menar att den liberala feminismen har ett grundsyfte 

som går ut på att lyfta och motargumentera debatten om manliga och kvinnliga egenskaper. 

Med kvinnligt och manligt utifrån egenskaper så menar författaren att dessa kopplas till vad 

som anses som feminint och maskulint i samhället, det vill säga faktorer som inte är 

biologiska utan socialt skapade och godtagna. Den liberala feminismen bestrider detta och 

anser att kvinnor och män, utöver de kroppsliga olikheterna, i grunden är jämbördiga utan 

könsspecifika egenskaper (Mattsson, 2015). De Beauvoir (1949, s. 325) menar att ”man föds 

inte till kvinna. Man blir det”. Det vill säga att karakteristiska egenskaper hos kvinnor och 

män inte redan finns i spädbarnet vid födseln, utan utvecklas under uppväxten till följd av 

särbehandling. Hon menar exempelvis att flickor uppfostras till att vara vackra, rena och 

känslosamma, medan pojkar tidigt får höra att de ska ”ta det som en man”, inte vara fåfänga 

och inte heller gråta (de Beauvoir, 1945, s. 327–328). Den liberala feminismen kan därför 

vara viktigt att ha med i den föreliggande studien då den undersöker om män och kvinnor 

riskerar att behandlas olika av biståndshandläggare till följd av dess kön och fördomar 
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kopplade till dessa och hur dessa stereotyper uppstår, exempelvis att kvinnor har en vårdande 

egenskap medan männen har svårare för detta.  

 

Även postmodern feminism har som syfte att bryta ner fördomar mot kvinnor, exempelvis 

gällande deras omsorgsinstinkt (Payne, 2008). Det handlar om att på djupet ifrågasätta 

samhällets behandling av kvinnor, och inte acceptera dessa normer för vad de är (Payne, 

2008). Denna feministiska inriktning låser sig dock inte fast vid en teori eller en förklaring till 

samhällets fenomen, utan menar att man behöver en kombination av fler perspektiv för att 

förstå verkligheten (Payne, 2008). Detta gör att denna studie ges större frihet att inkludera och 

utforska olika anfallsvinklar av feministisk teori för att få en bredare förståelse av det 

insamlade intervjumaterialet.  

 

Feministisk teori med dessa två indelningar kommer alltså bli en god teoretisk ram för den 

föreliggande studien då det innefattar just belysandet av de olika könens förutsättningar, 

chanser och motgångar i samhället samt hur dessa skapas, ändras och reproduceras. Många av 

de funna artiklarna behandlar även feministisk teori, vilket tyder på att den kan vara 

användbar i diskussion kring genus. 

 

Vi är medvetna om att feministisk teori och genusperspektiv lätt kan förväxlas, men menar att 

ett genusperspektiv inte nödvändigtvis måste innebära att man samtidigt tillämpar feministisk 

teori. Feministisk teori handlar främst om könsmaktstrukturer och kvinnans kamp mot ett 

jämställt samhälle (Payne, 2008). Genus och andra sidan ger en mer neutral bild genom att 

inte fokusera på maktskillnader, utan snarare på män och kvinnor i relation till varandra 

(Hirdman, 1988). Att studera ett genusperspektiv med hjälp av feministisk teori kan dock 

bidra med en bredare kunskap och djupare förståelse för hur män och kvinnor lever och frodas 

i samhället.   

 

Viktiga begrepp att diskutera i analysen utifrån feminismen kommer att kretsa kring 

särbehandling, maktordning, kulturella antaganden, jämställdhet samt kvinnligt och manligt.  

 

5.2 Intersektionalitet 
Som kompletterande ramteori har intersektionalitet valts för denna studie. ”Det 

intersektionella perspektivet hör till den postmoderna teoribildningen tillsammans med den 

postkoloniala feminismen, queerperspektivet och modern funktionshinderforskning” (Piuva & 
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Karlsson, 2012, s. 34). Att ha ett intersektionellt förhållningssätt syftar till att med hjälp av 

olika maktfaktorer beskriva och analysera kategorier i förhållande till varandra för att se hur 

strukturer och makt i samhället uppkommer och reproduceras (Mattsson, 2015). Det kan även 

kopplas till begreppen ”skärningspunkt” och ”korsning”. Författaren menar att vanligaste 

kategorierna för intersektionalitet är kön, klass, etnicitet och sexualitet. Krekula, Närvänen 

och Näsman (2005) påtalar dock betydelsen av att även inkludera ålder i 

intersektionalitetsanalysen. De menar att ålder i kombination med de övriga kategorierna har 

en tendens att förbli outforskat då man ser åldrandet som något naturligt och förutsägbart 

(Krekula, Närvänen & Näsman, 2005). Denna inställning skapar, enligt författarna, en 

reproducering av stereotypa fördomar gentemot individer som befinner sig i olika 

åldersgrupper. Detta kallas ålderism (Jönson & Harnett, 2015).  Författarna tar upp en vanligt 

förekommande typ av fördom bland människor där man automatiskt tycker synd om den 

äldre, vilket kan uppfattas som förminskande. Intersektionalitet inom socialt arbete öppnar 

även upp synen för hur en socialarbetares position kontra brukaren kan skapa ett 

maktförhållande (Piuva & Karlsson, 2012).  

 

Det positiva användningsområdet vad gäller intersektionaliteten handlar främst om att man 

med hjälp av detta förhållningssätt skapar mer diffusa gränsdragningar mellan kategorier som 

individer kan tänkas tillhöra (Piuva & Karlsson, 2012). Detta innebär att en större frihet ges 

till att analysera maktordningar och motverkar synen på exempelvis kvinnor som en homogen 

grupp. Detta tar även Mattsson (2015) upp och menar att genusperspektivets intåg i det 

sociala arbetet till en början tenderade att reproducera kvinnor och män som två stora grupper 

med separata könsbundna egenskaper. Författaren menar dock att det intersektionella 

förhållningssättet numera hjälper genusperspektivet att inkludera fler faktorer än bara kön, 

vilket skapar en bredare förståelse för individers situation. Mattsson (2015) förklarar 

uppkomsten av kvinnliga och manliga expertområden på så vis att kvinnor och män med tiden 

har blivit bra på det som de enbart tilläts att ägna sig åt. Det vill säga att kvinnor inte har en 

fallenhet för hushållsarbete, men en större kunskap inom detta då de inte tillåtits att utforska 

något som klassas som manligt. 

 

Hirdmans (1988) teori om Genussystemet tas upp i anslutning till manligt och kvinnligt då 

genussystemet berör manlighet som norm samt isärhållandets princip. Att mannen framställs 

som norm menar Hirdman (1988) syftar till att alla mannens egenskaper och handlingar ses 

som mer värda än det som kvinnor kan och gör, vilket reproduceras delvis i och med att barn 
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lär sig att samhället ser ut på detta sätt tidigt i livet. Författaren menar att det finns tre olika 

bidragande kategorier för reproducering av könsroller och dessa är kulturell överlagring, 

social integration och socialisering. Kulturell överlagring är de traditionella tankemönster som 

kretsar kring hur människor ska vara, social integration är samhällets inverkan på dess 

invånare, och socialisering är tidig inlärning och uppfostran för vad som är normalt. 

Isärhållandets princip enligt genussystemet handlar om att män och kvinnor regelbundet under 

livets gång hålls separerade från varandra med sysslor, arbeten och så vidare (Hirdman, 

1988). Författaren menar att människor delas upp fysiskt och psykiskt till följd av dess kön 

och vad som anses passande för dem, det vill säga vad som anses manligt och kvinnligt. För 

att motverka dessa styrande fördomar och stereotyper kring kön så menar Hirdman (1988) att 

man måste undersöka hur och var dessa uppstår genom att identifiera makten och skapa 

medvetande kring detta. Mattsson (2015) menar dock att Genussystemet kan ses brista på så 

vis att Hirdman enbart behandlar kön och inte tar in fler faktorer likt intersektionalitetens 

förhållningssätt.   

 

Intersektionalitet som kompletterande ramteori för denna studie kommer att bidra med en mer 

mångfacetterad syn på brukare. Särskilt aktuella blir kategorierna kön och ålder då denna 

studie riktar sig mot äldreomsorgens biståndshandläggare. Viktiga begrepp från 

intersektionaliteten som kommer att behandlas i analysen är maktordning och Genussystem. 
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6. Metod 

6.1 Design & strategi  

I den föreliggande studien har en kvalitativ forskningsmetod använts. Detta eftersom syftet 

med studien är att på ett nyanserat och djupgående sätt undersöka om och i så fall hur 

könsstereotypa föreställningar påverkar arbetet inom biståndshandläggning. Respondenterna 

utgår i stort från socialarbetare men då respondenter från spridda yrkesgrupper hade gett 

studien ett ytligt resultat har avgränsning gjorts till biståndshandläggare. 

Valet av kvalitativ strategi gjordes då Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa 

forskningsstrategin, till skillnad från den kvantitativa, fokuserar mer på ord än siffror. Detta 

innebär att tyngden i forskningen ligger kring förståelsen av den sociala verkligheten och hur 

deltagarna tolkar denna verklighet i en viss miljö (Bryman, 2011). Eftersom den föreliggande 

studien inte avser att mäta siffror eller bevisa en teori utan snarare att belysa respondenternas 

egna upplevelser, känslor och värderingar så anses den kvalitativa strategin passa studien bäst. 

Den grundläggande teori som studien lutar mot, feministisk teori, beskriver Bryman (2011) 

lämpar sig bättre med kvalitativ design med tanke på dess möjlighet till nyansering. Även 

detta togs i åtanke när valet för kvalitativ strategi gjordes. 

6.2 Urval 

För denna studie har ett målinriktat urval använts. Bryman (2011) beskriver att detta urval inte 

handlar om slumpmässigt valda informanter utan snarare informanter utvalda för att kunna 

svara på studiens forskningsfrågor. Eftersom studien i fråga undersöker biståndshandläggares 

arbete innebär detta att ett målinriktat urval har använts för att välja de informanter med den 

kunskapen som kan ge svar på studiens forskningsfrågor. Totalt 13 biståndshandläggare 

tillfrågades att deltaga i studien varav sju hade möjlighet att medverka. Av dessa var sex 

kvinnor och en man. Dessa biståndshandläggare arbetar inom en gemensam nämnd vilket 

innebär att studien har respondenter från tre olika kommuner. 

6.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som använts för studien är semistrukturerade intervjuer som 

kompletterats med vinjetter. 
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Bryman (2011) beskriver att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden inom 

kvalitativ forskning och att det då är flexibiliteten i denna metod som gör den så attraktiv. 

Kvalitativa intervjuer kommer i olika former, såsom ostrukturerade eller semistrukturerade. 

Under semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen ett antal förbestämda frågor, som ett 

frågeschema men där frågornas följd kan variera. Denna intervjuform lämnar även utrymme 

för följdfrågor till det som berör syftet. Målet med detta är att ge informanten möjlighet att 

delge sina upplevelser och värderingar så fritt som möjligt kring temat för intervjun (Bryman, 

2011). 

Eftersom metoden semistrukturerad intervju är ett flexibelt arbetssätt att rama in ett specifikt 

tema för såväl forskaren som informanten så ses detta var en lämplig metod för denna studie. 

Även utifrån att studien eftersträvar djup och bred information om informantens tankar och 

värderingar anses semistrukturerade intervjuer vara ett bra metodval för denna studie. 

Intervjuerna kompletterades även med vinjetter. Vinjetter är en användbar teknik i samband 

med undersökningar om människors värderingar och normer. Tekniken går ut på att 

presentera olika fall eller scenarion för informanten och sedan fråga hur denne själv hade 

tänkt eller agerat i denna situation (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden innehöll fyra huvudteman. Se bilaga 3. Bakgrund, där informanten berättade 

allmänt om sin bakgrund gällande utbildning, tidigare arbetserfarenheter samt hur länge 

informanten arbetat på den nuvarande arbetsplatsen. Organisation, där mer generella frågor 

ställdes kring den aktuella arbetsplatsen och hur genus diskuteras där. Yrkesroll, där frågorna 

riktade sig mer till informanten själv och hur denna ställer sig till genus. Slutligen fick 

responden läsa en vinjett med ett fiktivt fall och sedan besvara tillhörande följdfrågor. Fallet 

var utformat på så vis att brukarens könstillhörighet inte nämndes och utifrån det hördes 

intervjupersonens tankegångar kring fallet. För att säkerställa intervjuguidens kvalitet 

genomfördes testintervjuer och nödvändiga korrigeringar därefter. 

6.4 Analysmetod 

För att analysera fallets data användes en tematisk analys. Tematisk analys beskrivs som en av 

de vanligaste analysmetoderna när det kommer till kvalitativ forskning. Den används för att 

hitta teman, subteman och mönster men även skillnader i insamlade data (Bryman, 2011). 
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Eftersom studien genomförde semistrukturerade intervjuer så anses denna analysmetod passa 

studiens data och att den även hjälper till att ge svar på forskningsfrågorna. 

För att analysera det insamlade intervjumaterialen för den föreliggande studien var det första 

steget att samla det transkriberade materialet i ett gemensamt dokument. För det andra 

sorterades transkriberingarna utefter ställda frågor från intervjuguiden. Detta innebar ett 

tydligt upplägg då det under varje fråga fanns sju transkriberade svar, ett från varje 

respondent. För det tredje färgkodades likheter och olikheter genom att markera i dokumentet 

med olika färger. Till de olika färgmarkeringarna lades även kommentarer för att samla tankar 

och idéer under arbetets gång. För det fjärde steget bearbetades materialet gemensamt och 

framställde därmed tre teman; erfarenhet, kommunikation och individens behov i centrum. 

Citat har i vissa fall redigerats för att göra dem lättare att läsa. Det kan handla om att ta bort 

upprepade ord eller lägga till ord för att förklara innehållet i meningen. Den sistnämnda görs 

genom att använda hakparentes [...]. I de fall där citat tagits från längre mindre relevanta 

stycken har indrag betonats med (…). I citaten benämns respondenterna R1, R2, R3 och så 

vidare. Vi är noga med att säkerställa anonymiseringen bland respondenterna och valde därför 

att i citaten benämna dem på detta sätt istället för att använda fiktiva namn. Fiktiva namn hade 

avslöjat respondentens könstillhörighet eftersom studien enbart hade en manlig respondent. 

För att lyfta nyansskillnader bland respondenternas svar samt ge en transparent bild av 

intervjuerna har föreliggande studie inkluderat ett större antal citat i resultatdelen.  

 

6.5 Metoddiskussion 

Inom den kvalitativa forskningen byter man ofta ut begreppen reliabilitet och validitet, som 

fokuserar på den kvantitativa forskningen och istället använder begrepp som tillförlitlighet 

och äkthet inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Därför valdes dessa begrepp att 

användas för den föreliggande studien. 

Studiens tillförlitlighet handlar om resultatets trovärdighet, om resultatet går att överföra till 

en annan miljö, om resultatet är pålitligt och möjligheten att kunna styrka och konfirmera 

resultatet (Bryman, 2011). Nivån av tillförlitlighet kan ha kommit att påverkats negativt 

eftersom respondenterna informerades om att studien studerar genusperspektiv innan 

intervjuerna genomfördes och i och med det så hade respondenterna de “glasögonen” på sig 
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när de läste vinjetten samt under intervjun. Detta kan ha gjort att respondenterna gav de svar 

som de trodde att studien ville ha istället för hur de faktiskt hade agerat och resonerat. 

Testintervjuer genomfördes innan de slutgiltiga intervjuerna med respondenterna 

genomfördes för att på så sätt se att frågorna var lätta att förstå, att de besvarade det som 

frågades samt att intervjuerna tog cirka 30–60 minuter. Vid intervjutillfällena deltog båda 

författarna för studien och genomförde intervjuerna gemensamt och på samma sätt med alla 

respondenter för att säkerställa tillförlitligheten. Risken med metoden är att respondenten 

upplever att dennes svar värderas. För att undvika detta valdes fiktiva personer för vinjettens 

fall, samt att vinjetten delvis hade ett bestämt beslut. Detta gjorde att respondenterna inte helt 

själva behövde komma fram till ett eget beslut utan enbart reagera på det beslut som redan var 

fattat.  

Äkthet beskrivs i Bryman (2011) genom ett antal kriterier. Dessa är att studien ska ge en 

rättvis bild, den ska hjälpa studiedeltagarna att nå en bättre förståelse av sin sociala situation 

och studien ska bidra till att deltagarna får en bättre syn på hur andra personer i den specifika 

miljön upplever saker. Studien ska även svara för om den gjort att de deltagande kan förändra 

sin situation samt att studien bidragit till att deltagarna fått bättre möjligheter för att vidta 

åtgärder om detta krävs. Bedömning görs att äktheten för studien är hög. Detta eftersom 

studien uppfyllt samtliga av de kriterier som Bryman nämner för äktheten. Då vi personligen 

deltagit i framställandet av den tematiska analysen kan vår förförståelse för studien ha 

påverkat arbetet, men avsikten har under hela arbetets gång varit att bevara ett så neutrala 

förhållningssätt som möjligt för att säkerställa objektiviteten. 
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7. Etik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att etiska överväganden är centralt för all forsknings kvalité 

och genomförande. Utifrån det har etiken beaktats genomgående i detta arbete. Det finns fyra 

framtagna huvudkrav gällande forskningsetik för att guida forskare till etisk forskning och 

skydda respondenter som deltar i forskningen. Dessa huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan 

beskrivs hur dessa krav beaktats under studiens gång. 

  

Det första av de fyra kraven är informationskravet som innebär att forskaren ska informera 

alla deltagande om studiens syfte, genomförande och tillvägagångssätt. Deltagarna ska även 

få information om att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan utan särskild anledning eller att det ger några negativa konsekvenser för 

deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Med informationskravet går samtyckeskravet hand i 

hand. Detta innebär att forskningen ej får genomföras utan deltagarnas samtycke och på så 

sätt säkerställs att deltagarnas rätt att själva bestämma om de vill delta i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

För denna studie har ovanstående krav beaktats utifrån att alla deltagare fick ett 

informationsbrev innan intervjuerna som innehöll information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och varför denna deltagare blivit tillfrågad. Se bilaga 2. Deltagarna fick även 

innan intervjuerna signera en samtyckesblankett. 

  

Det tredje kravet som Vetenskapsrådet (2002) presenterar är konfidentialitetskravet. Detta 

innebär att man ska skydda uppgifter som berör deltagarna i forskningen från obehöriga. 

Dessa uppgifter är allt som berör de deltagande som kan spåras till denna specifika individ 

(Vetenskapsrådet, 2002) Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner är 

nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade materialet endast får användas för den studie 

som det samlades in till. 

  

Ovanstående krav har i denna studie beaktats genom att intervjuerna spelats in på mobila 

enheter utan internetuppkoppling. Transkribering av intervjuerna skedde inom 24 timmar efter 

intervjuerna och har då helt anonymiserats. Det inspelade materialet har därefter raderats. 

Både konfidentialitet och anonymitet har beaktats för såväl de deltagande som 
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verksamheterna där de deltagande arbetar. Det insamlade materialet kommer enligt 

nyttjandekravet endast att användas för denna studie och kommer därefter att raderas. På det 

sättet säkerställs att materialet inte kan användas på nytt för andra ändamål. 

  

En etisk egengranskning har även genomförts som tillhandahålls genom Forskningsetiska 

nämnden. Denna antyder att det för denna studie ej kommer vara väsentligt att ansöka om en 

forskningsetisk prövning eftersom svaren blev nej på de frågor som berör i det fall arbetet 

omfattar känsliga personuppgifter, om deltagarna är en sårbar grupp eller om deltagarna 

skulle stå i beroendeställning till oss som genomför studien. Egengranskningen finns i bilaga 

1. 
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8. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet i form av tre teman innehållande resultat och en tillhörande 

teoretisk sammanfattande analys i varje del. Identifierade teman grundar sig i återkommande 

reflektioner och svar från respondenterna som relaterar till studiens syfte och frågeställningar.  

 

8.1 Erfarenhet 
 
Ett genomgående tema under intervjuerna visade sig kretsa kring respondenternas erfarenhet 

av och kunskap om genus. Fyra av sju respondenter har avklarad socionomexamen eller 

motsvarande utbildning. Fem av sju har dessutom tidigare erfarenhet av att arbeta inom 

äldreomsorgen under varierande skeden i livet. Det noterades ingen koppling mellan 

respondenternas syn på genus och deras tidigare erfarenheter i yrkeslivet och/eller utbildning.  

 

Efter att intervjupersonerna hade fått berätta om sin yrkesbakgrund ombads dem beskriva vad 

de får för tankar när de hör begreppet genus rent generellt. Fem av sju svarade att de tänker på 

män och kvinnor och/eller manligt och kvinnligt. En respondent svarade att hen tänker på 

skola och undervisning, medan en annan respondent lite skämtsamt svarade ”manshatande 

kvinnor”. Vidare ställdes frågan om respondenterna personligen har något intresse för 

debatten kring genus och/eller könsstereotyper. Fyra av sju svarade att de inte upplevde något 

särskilt intresse för detta. Svar som generellt kan stämma in på majoriteten respondenters svar 

på frågan är följande:  
 

R7: Näe… Det har jag inte… Det är klart det är ju intressant, men ingenting som jag går omkring 
och funderar på sådär. Sen tror jag fortfarande att det kan vara orättvist i många yrkesgrupper mellan 
kvinnor och män, att män får mer lön, tror jag. Fast jag tror inte att det är så just här då, men jag tror 
att det förekommer säkert i samhället. 

 
Två något mer skiljaktiga svar gav R3 och R5: 
 

 R3: Ja jo, men ja jag har ju blivit intresserad absolut, men det är ju kanske inte… (…) Jag kan väl 
tycka att det på något sätt gått lite väl långt ibland inom den här genusvetenskapen och sådant. Jag 
tycker att det är… Att kön bara är socialt konstruerat det tycker jag är ganska uppenbart att det inte 
stämmer, det är min åsikt i alla fall. (…) Jo men visst, jag tycker ändå att nog är det [genus], relevant 
på nåt sätt för det är ju nåt som diskuteras mycket nu. Så ja, visst. 
 
R5: Jag kan väl tänka för egen del som när man gick i skolan så började man väl tänka lite mer på 
sådana här frågor. Jag hade inte tänkt på dem tidigare förrän man fick det lite mer, alltså diskussion 
om det och prata lite mer om det och sådär, men… Ja det var väl kanske där som man fick en liten 
aha-upplevelse. (…) Det händer ju lite saker med en själv, så är det ju. Man får upp ögonen lite mer 
och jag försöker tänka på det, men det är ju lätt att hamna tillbaka i de här facken och tänker att det 
är uppdelat och så. 
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Ytterligare en fråga i intervjun berörde om respondenterna ansåg att ett genusperspektiv 

skulle vara viktigt att ha med sig i yrket som biståndshandläggare. Här svarade fyra av sju 

intervjupersoner att detta var viktigt likt följande citat:  
 
R4:  Absolut. Det kommer nog att vara mer aktuellt framöver för att, det är ju, inte bara det 
biologiska utan vi är ju olika människor alla. Så att jag tror att det kommer att bli mer diskussioner 
om det framledes. Så det är nog viktigt.   
 
R2: Det finns väl med i tänket men det måste jag väl ärligt erkänna att jag… Jag ska inte säga att jag 
är generösare liksom mot män så i de här sysslorna men… (…) Jag skulle nog kunna ha det med 
mig lite mera och vara lite… Tänka på det liksom i när man träffar par då, att belysa eller lyfta det 
här till mannen lite mera att ”jaha jag ser ju här att din fru inte kan, men alltså jag tänker väl att du 
måste kunna göra det”. Men man skulle kanske ha det lite mer och lite tydligare, så, det ska jag, jag 
ska tänka på det! 

 
Respondenterna menade alltså att genus bör bli mer öppet, att det är något som anses komma 

att bli mer vanligt, att det kan vara användbart i praktiken samt att det kan vara av betydelse 

på så vis att kön inte ska spela någon roll i handläggningen. Övriga svar på den frågan 

handlade om att man inte skulle behöva tänka olika om män och kvinnor, utan att det är 

behoven som ska stå i centrum. 

 

Under intervjun fick respondenterna sedan läsa ett fiktivt fall om en könsneutral brukare, 

Kim, vars sambo nyligen gått bort. Sammanfattningsvis handlade fallet om att Kim känner sig 

handfallen och förtvivlad över sitt hushåll och ansöker därför om hjälp av kommunen med 

städ och blir beviljad detta efter ett samtal per telefon med handläggare A. Vid uppföljning av 

en annan handläggare (handläggare B) ett år senare upptäcker handläggaren att 

dokumentationen är tunn och ifrågasätter därför under hembesöket Kims egen förmåga att 

utföra städningen varpå hen blir upprörd och menar att det var sambon som skötte den biten. 

Inledningsvis tillfrågades respondenterna vad de fick för tankar när de läste fallet. Fem av sju 

respondenter svarade att de får känslan av att Kim är en man och att detta är ett relativt vanligt 

fall. Endast en av respondenterna lade ingen vikt över huvud taget vid kön utan nämnde 

enbart att hen skull ha gått grundligare in på varför Kim inte klarade att städa själv. De övriga 

svaren liknade dessa nedan: 
 

R5: Det här är ett ganska vanligt fall ju... Det händer ju att det ser ut såhär. Han skulle ju få motivera 
väldigt starkt varför han inte skulle klara det här längre eller varför han inte kan utföra det här. (…) 
Så jag skulle ju aldrig göra ett bifall på det här om jag inte hade motivering till varför jag skulle göra 
ett bifall. 
Miranda: Jag tänkte på, du nämner ”han”…   
R5: Ja? *paus* Kim... *skratt* Där trillade jag dit! Hens sambo... Titta vet du!   

 
R2: Nu har ni väl gjort det roligt här. Kim, då kan man ju undra om det är en man eller kvinna, och 
så var det hen sen då, aah… Alltså spontant så får jag ju att den här Kim är en man då. Och att det är 
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ju hans fru som har gått bort och jag tänker att det är väl såhär det mycket av kan se ut när vi går ut 
på hembesök.  

 
8.1.1 Sammanfattande analys 
För att sammanfatta temat kring intervjupersonernas egna erfarenheter gällande genus så kan 

ett mönster noteras kring ett generellt ointresse för ämnet men samtidigt en drivande 

motivation att bedriva ett arbete så nära individen och neutralt som möjligt.  

 

Respondent ett menade att ” (…) även fast vi inte pratar genus så är det ju underförstått att vi 

ändå gör det eftersom vi utgår från individen och inte kön”. Piuva och Karlsson (2012) menar 

att ett antagande om en jämställdhetsideologi kan vara det som till sist skapar problem och 

faktiskt bidrar till ojämlikhet. Ett intersektionellt förhållningssätt skulle istället leda till mer 

djupgående analyser och identifiering av maktförhållanden som vid första anblick inte är 

uppenbara (Piuva & Karlsson, 2012).  

 

Många av respondenterna påtalade att någon uppdelning och iakttagande av kön inte behövs 

inom handläggningen då denna utgår från individen i sig och inte egenskaper såsom kön. 

Liknande kritik mot intersektionalitet har diskuterats, och menar att det är gammalmodigt att 

dela in en människa i grupper efter exempelvis kön, ålder etcetera och inte enbart fokusera på 

människan som hen är (Piuva & Karlsson, 2012). Däremot är detta nödvändigt för att 

identifiera hur makt utifrån tar sig i uttryck i samhället och hos individer (Piuva & Karlsson, 

2012). Författarna menar att detta är en förutsättning för att inte fortsätta blunda för 

traditionella maktordningar och normer.  

 

Respondent fem berättade under intervjun att det inte var förrän under genusundervisningar 

på högskolan som hen fick en ”aha-upplevelse” och kunde börja reflektera över inlärda 

beteenden och fördomar. Även feministisk teori tar upp arbete för medvetandegörande som en 

viktig del för ett jämställt arbete (Payne, 2008). Feministisk praktik kan bidra till att 

identifiera inlärda strukturer och förändra dessa till brukares fördel (Payne, 2008). För att 

detta ska vara möjligt menar författaren att det krävs engagemang och motivation från 

organisationen att förmedla uppdaterad kunskap kring breddade synsätt i arbetet med brukare.  

 

Vad gäller det fiktiva fallet så menade fem av sju respondenter att detta var vanligt 

förekommande på deras arbetsplats och att det i de fallen handlar om män vars fruar gått bort 
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och därmed ansökt om hjälpinsatser i hemmet gällande städ, tvätt etcetera. Utifrån 

postmodern feminism kommer detta av att kvinnor historiskt sett har tagit sig an den 

omvårdande rollen för att patriarkatet har projicerat denna på dem (Payne, 2008). Författaren 

menar att detta gjort att samhällets insatser och dess bedömningar kan komma att gynna män 

mer än kvinnor. Detta perspektiv kan dock ha en tendens att generalisera kvinnor och män 

som en homogen grupp, vilket snarare intersektionalitet bidrar till att undvika (Piuva & 

Karlsson, 2012). Författarna menar att det inte enbart räcker att se kön, utan att ta in fler 

skärningspunkter som visar hur makt ter sig i olika grupper bland kvinnor och män. 

 

8.2 Kommunikation 

Ett tema som var återkommande under intervjuerna var kommunikation. En av 

intervjuguidens första frågor berörde huruvida genus är någonting som diskuteras på 

respondentens arbetsplats. På denna fråga svarade övervägande del av respondenterna att 

genus inte talas om specifikt. Dock belyste respondenterna i helhet att de på arbetsplatsen har 

en god kommunikation, vilket de tror bidrar till en öppenhet som kan motverka orättvisa 

bedömningar, som till exempel kan grunda sig i brukarens kön. Två citat som visar hur 

respondenterna i stort svarade på denna fråga är följande: 

R2: Jag skulle säga att inte generellt så att vi liksom har någon levande diskussion utifrån att det är 
lätt. (…) Inte någon generell diskussion som vi håller levande utifrån att man skulle kunna tänka att 
det kommer upp egentligen kanske ganska ofta och så. 

R1: Här är vi väldigt öppna och pratar mycket om våra ärenden. Än vad man kanske är på andra 
ställen, man kanske sitter på sin kammare och inte riktigt briefar med de andra och går igenom så 
man får tänka utifrån sin egen box. (…) Liksom, nu har jag ett problem här, hur ska vi tänka. Jag 
tänker såhär, hur tänker ni? Då får man alltid en input. (…) Att man pratar och så, då tror jag man 
kan komma ifrån att man tänker kön. Men om man är en väldigt sluten grupp som inte är öppna så 
tror jag att det är lätt att man faller i spåret och tänker väldigt könsinriktat. 

Många av respondenterna nämnde vidare att arbetsplatsens gemensamma ärendemöten som 

sker varje vecka är en viktig grund i den öppna kommunikationen. 

R7: Och såklart skulle det komma upp något så skulle vi diskutera det, för vi brukar ju ha 
diskussionsforum och sådär. Varje måndag, och så nu när vi satt och hade möte också med vi som 
jobbar i (stad). Hade det varit något problem så hade vi tagit upp det. 

Kommunikation och ärendemötena var fortsatt återkommande i respondenternas svar när en 

fråga kring hur de tror att könsdiskriminering kan motverkas ställdes. Att prata, belysa det och 

att ha en öppen kommunikation var även här genomgående i respondenternas svar. 
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R5: Vi måste ju på en arbetsplats lyfta såna här, asså det är det jag tänker som vi har ärendemöte på 
måndagar att det här är... men ett sånt här beslut [fallet] kan ju handläggare egentligen sitta och göra 
i sin kammare utan att lyfta det på ett ärendemöte, så, men...Och det lyfts ju bara i såna fall om vi 
skulle bli granskade men det är ju egentligen att tydliggöra eller att vi får en mer öppenhet mot det. 

R2: Nej men asså jag tänker att det måste man naturligtvis lyfta. Och det tror jag att det skulle man 
göra i den här gruppen. Vi har ju som sagt dom här teammötena en gång i veckan, där det ändå 
också går ut på en del av att vi har det är för att lyfta ärenden och för att prata (…) hur vi ska titta, 
vad vi ska liksom, och då får man väl lyfta det i det sammanhanget att det... och det kanske kommer 
nu per automatik. 

Avslutningsvis tillfrågades respondenterna om det var något övrigt det ville tillägga eller 

något de tänkt på under intervjun och på denna fråga så var det en stor del av respondenterna 

som även där belyste kommunikation och att dessa intervjuer i sig väcker en tanke kring 

genus på arbetsplatsen. 

R4: Nej, men det är ju intressant, eh, en intressant fråga och jag tror inte att vi tänker på det här så 
ofta. Men det är jättebra att ni tar upp det. 

R5: Jag tycker att det är bra att ni gör ett sånt här arbete för att kanske påtrycka, det här behövs ju 
uppmärksammas och att, jag tror att, inte kanske blundas för det, men det pratas inte så mycket, och 
just för äldre. (…) Så att inom äldreomsorgen så, all hjälp eller stöttning som man kan göra för att 
uppmärksamma det här kan nog vara guld värt, tänker jag. Över lag, både genus och jag tänker det 
här med integration och asså hela den biten också. Den äldre generationen har svårt för öppen-, med 
den här biten, eller inte alla, men många, så att det kan behövas absolut. 

8.2.1 Sammanfattande analys 

I princip samtliga respondenter svarade att genus inte talas om specifikt på arbetsplatsen men 

menade istället att den öppna och starka kommunikation de har gör att de säkerställer rättvisa 

bedömningar, trots bristen på direkta genusdiskussioner. Författarna för denna studie, tolkar 

respondenternas svar som att de upplever att genusdiskussionen inte är en uttalad egen punkt 

på arbetsplatsen men att de tack vare sin öppna kommunikation och gemensamma 

diskussioner menar att de integrerar genusperspektivet i sitt arbete. 

Att kommunikation är en central del i såväl intersektionalitet som feministisk teori är svårt att 

blunda för. Precis som respondenterna nämnt så belyser även Krekula, Närvänen & Näsman 

(2005) vikten av att föra diskussioner kring dessa ämnen för att på så sätt belysa betydelsen av 

olika maktordningar och samspelet mellan dessa. Även Mattson (2015) belyser att 

genusforskningen och kunskapen kring kön och genus historiskt har kommit framåt genom 

diskussioner. Att man genom diskussion tvingade fram ställningstaganden gällande män och 

kvinnors kroppar samt förställningarna om hur kön kan betecknas och förstås. Utan dessa 

diskussioner hade vi antagligen inte haft den kunskap vi har idag. 
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Payne (2008, s. 454) belyser även han att vi utifrån feministisk teori och genom 

kommunikation kan ”öka medvetenheten bland kvinnor och män om hur sociala strukturer 

skapar genusorättvisor.” För att göra människor medvetna så krävs det att vi startar med 

kommunikation. Som R1 nämnde under intervjun så menar respondenten att de på 

arbetsplatsen är väldigt öppna och pratar mycket om ärenden, samt att de har en tanke kring 

”att man pratar och så, då tror jag man kan komma ifrån att man tänker kön.” Det som Payne 

(2008) menar är att vi behöver lyfta in dessa ämnen i diskussionerna för att öppenhet och 

kommunikation ska kunna leda någonstans. 

För att tillämpa feministisk teori i praktiken menar Payne (2008) att det är just 

uppmärksamheten för genusfrågor, medvetandegörande på gruppnivå och jämställda 

dialoginriktade relationer mellan klienter och socialarbetare som utgör de huvudsakliga 

bidragen till praktiken. 

8.3 Individens behov i centrum 
Ett återkommande tema bland respondenternas svar under intervjuerna var vikten av att se den 

enskilda individen och inte dess könstillhörighet. En av frågorna som ställdes handlade om 

arbetsplatsen har några särskilda riktlinjer för hur personalen ska arbeta neutralt och 

fördomsfritt. Samtliga respondenter menade att det inte fanns några specifika riktlinjer för 

detta. En del påpekade att detta inte var nödvändigt då könstillhörigheten inte spelar någon 

roll i ärendet när man arbetar med brukaren i fråga och hens behov. 

 

R4: Riktlinjer… ah men alltså nej. Det tycker jag väl inte att man ska behöva ha speciella riktlinjer 
när det gäller genus på det sättet. Utan man får ju ta personen för vad den är och respektera det. 
 

Tre av sju respondenter påpekade att även om det inte finns några specifika riktlinjer för 

neutralitet och fördomar på arbetsplatsen, så framgår detta i Socialtjänstlagen och dess krav 

på individuella bedömningar.  

 
R1: Nej det jag tänker är väl att man utgår från lagen i stort, och den är ju neutral. Det är ju 
individen, så själva lagen och riktlinjen utgår ju från individ och inte kön. Så oavsett vilket kön så 
bedömer man ju utifrån den individen, utifrån personens förutsättningar. Men riktiga riktlinjer för 
just om man ska tänka genus, så nä det tror jag inte att vi har några. 

 

Vidare ställdes en fråga gällande deras uppfattning kring om det generellt är vanligt 

förekommande bland biståndshandläggare att i bedömningar påverkas av brukares 

könstillhörighet. Här gav den största delen liknande svar som ovan. Samtliga svarade att de 
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generellt inte trodde att brukares kön påverkar utgången på beslut. En majoritet av 

respondenterna tog däremot upp konflikten som kan uppstå i heterosexuella partnerskap hos 

äldre människor där kvinnan insjuknar och mannen blir lämnad med hushållet och vilka krav 

man ska ställa på honom.  

 
 R5: (…) om vi säger när det är en kvinna som är den i ett förhållande [som sköter hushållet] (…) 
och så blir hon dålig och tappar sina funktioner, så kan det ibland vara problematiskt för mannen att 
kliva in som kanske aldrig har gjort hushållstjänster eller lagat mat tidigare. Ibland kan vi ju se att i 
den äldre generationen så har det sett ut så att det är kvinnan som har skött hemmet och det är 
mannen som har jobbat och bidragit… Jag tycker ändå att… när det här kommer på tal så försöker vi 
liksom ändå…. att väga in det, och det är ju liksom utifrån IBIC. Man ska ju se; vad är förmågan? 
Vad klarar man? Och klarar den personen inte av det då kanske man inte kan väga in 
samboförhållandet riktigt fullt ut för att han kanske inte klarar av det. 
 
R1: Det är mycket kvinnan [som sköter hushållet], och sen fallerar det när hon blir dålig, känns det 
som. Då eftersätts allting vad gäller hushåll och sådär. Det ser man ganska ofta, tycker jag faktiskt. 

 

En av respondenterna menade att även om brukarens könstillhörighet i stort inte påverkar så 

kunde hen ändå tänka sig att man i arbete med äldre par kan hamna i en situation där man inte 

ifrågasätter mannens förmåga att sköta hushållet på samma sätt som kvinnans.  

 
R2: Där det finns ett par, så kanske jag skulle kunna vara lite mer ”aha men varför tar inte du det här 
som man?”. (…) Jag borde kanske ha ställt större krav på mannen och sagt att ”men det här tänker 
jag att du skulle kunna göra, och varför skulle du inte kunna göra det?”. 

 

I och med att större delen av respondenternas brukare är över 65 år och därmed födda mellan 

åren omkring 1920–1950 så intygade samtliga handläggare att de stereotypa könsrollerna för 

män och kvinnor är mycket vanligt förekommande bland deras ärenden. Fyra av sju 

respondenter menade att de kunde se en markant minskning i kvinnans ansvar över hushållet i 

de ”yngre äldre”, och menade att dessa kommer vara mer eller mindre borta inom en snar 

framtid. 

 
R6: den generationen som kommer in nu liksom att tidigare var det ju mer, tittar vi på 20 – och 30-
talisterna liksom, att de kanske, där har vi ju mer, de bestämda rollerna. Det är kvinnan som står vid 
spisen, det är kvinnan som städar medan 40-talisterna och därefter så är det inte lika markant, tänker 
jag. Det är mer blandat.   
 
R4: Ja men alltså, det har ju varit så. I de äldres levnadssätt... Nu tänker vi de här ”äldre äldre”.  (…) 
Man ser ju att det, det suddas ut. (…)”Vi hjälps åt” säger de, och det hör man ju redan idag eh, de 
som man kommit hem till och besöker och ”nej men jag gör väl maten ibland”. Alltså. Så det här 
kommer att suddas ut allt mer tror jag, faktiskt. 

 

En skiljaktig åsikt som framkom här var att en av intervjupersonerna menade att 

handläggarens kön kunde ha en inverkan i bedömning av ärenden: 
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R3: De flesta biståndshandläggare verkar ju vara kvinnor. Så det kan ju säkert påverka lite hur man 
ser på världen. (…) Jag kan tänka mig att kvinnor kanske är lite mer omhändertagande på något sätt, 
medan männen mer anser att det här är lagen, då är det den vi ska följa.  

 

Tre av intervjupersonerna tog under intervjuns gång upp arbetssättet Individens behov i 

centrum (IBIC) som en bidragande faktor till att undvika att brukare behandlas olika till följd 

av exempelvis kön. Man menade att detta nya handläggningsprogram ställer högre krav på 

handläggare att utreda ärenden och individers behov mer noggrant och att detta gör att det är 

svårare att bevilja exempelvis insatser för hushållsarbete åt äldre män som egentligen klarat 

av detta på egen hand. 

 
R1: Nu när vi har gått in i det som heter IBIC… Att man verkligen går in i det; vad är det du inte 
klarar i städningen? Det kan ju va att de har en krokig rygg så de kan inte dammsuga men de kan 
damma på högsta hyllan, någonting sådant. (…) Så det blir ju ofta att vi måste fråga varför, det har 
liksom blivit mer så. Kanske enligt det tidigare systemet och metoder vi använde då för då hade vi ju 
ingen specifik utredningsmetod. Då var det nog mycket lättare att såna här faller igenom springorna 
liksom. Men nu så är det mera att ”jag vill ha städ”; vad är det du inte klarar i städningen? Varför? 
”Jo, axeln har gått ur led flera gånger så jag kan inte gör det”. Men nu skulle det då vara svårare att 
en sådan [fiktiva fallet] skulle gå igenom, det tror jag. 

 

8.3.1 Sammanfattande analys 
I stort sett samtliga respondenter betonade alltså betydelsen av att se individen och inte dess 

könstillhörighet och menade att man på arbetsplatsen inte hade några specifika riktlinjer 

gällande fördomsfri handläggning men att detta stod uttryckt i Socialtjänstlagen och dess 

individuella bedömning. Intervjupersonernas gemensamma svar kunde tolkas på så vis att 

faktorer så som kön inte ansågs ha någon inverkan i personalens handläggning, utan det som 

stod i centrum var individen och hens behov.  

 

Den postmoderna feminismen tar upp diskussion kring synen på identitet och menar att denna 

ändock är viktig att utforska då mycket av en människas identitet kommer utav påverkan 

utifrån samhället och dess grupperingar (Payne, 2008). Likaså menar Piuva och Karlsson 

(2012) att man utifrån feminismen bör börja med att se individen, för att sedan undersöka 

samhället och se kopplingar på mikro- och makronivå. Individ och samhälle påverkar på så 

vis varandra. Piuva och Karlsson (2012) menar även att ett förbiseende av intersektionella 

kategorier kan bidra till att i praktiken omedvetet fastställa och reproducera fördomar 

gentemot en viss grupp, och i detta fall exempelvis äldre män och äldre kvinnor. Ett uttalat 

intersektionellt perspektiv som inkluderar genusperspektivet hade gett en bättre analys kring 

hur maktordningar faktiskt återskapas och tar sig i uttryck. Precis som R2 sa så kom hen 
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underfund med under intervjun att hen faktiskt skulle kunna ställa högre krav på äldre män att 

ta sitt ansvar i hemmet. Det är omedvetet särbehandlande situationer som dessa som 

postmodern feminism (Payne, 2008) samt liberal feminism (Mattsson, 2015) motverkar 

genom att lyfta stereotypa antaganden och på så sätt bli medveten om hur man förhåller sig 

till personer tillhörande vissa grupper.  

 

Faktorn ålder kan ofta resultera i att man känner empati och tycker synd om äldre för att de 

just är äldre, vilket kan resultera i en obefogad förminskning av individen (Jönson & Harnett, 

2015). Detta kan vidare tolkas som att ett uteblivande av ett breddat perspektiv som 

handläggare på så vis kan bidra till att man går i fällan och skapar ett hjälpberoende hos 

brukaren genom att bevilja insatser som hen egentligen hade klarat själv, exempelvis 

hushållsarbete som R2 tidigare nämnde. Däremot menade samtliga handläggare att nutidens 

”äldre äldre” faktiskt lever efter den klassiska fördelningen med de typiska könsrollerna och 

dess arbetsuppgifter vilket inte enbart gör detta till fördomar gentemot kön utan är ofta äldre 

människors verklighet. Det innebär att särskilt äldre män kan ha svårare att utföra uppgifter 

som tidigare har skötts av kvinnorna i familjen. Detta ansåg en del av respondenterna att 

måste vägas in i bedömningen och kanske ses som ett behov även fast det för en yngre 

människa hade verkat som en självklarhet och något som man kan lära sig. Återigen, 

individuell bedömning.  

 

Detta kan kopplas till Hirdmans genussystem och den isärhållande principen på så vis att män 

och kvinnor förr blev uppfostrade åtskilt från varandra och fortsatte leva så kontinuerligt 

under hela livet. Likaså de Beauvoir (1945) påtalar detta genom att betona hur döttrar i unga 

år uppfostras känslosamma och lugna medan söner lär sig att bli mer hårdhudade. Payne 

(2008) påtalar detsamma och menar att liberala feminismen ser dessa kulturella antaganden 

som något som förs vidare och därför bör man tidigt lära barn att inte rätta sig in i ledet efter 

det som är socialt accepterat enligt deras könstillhörighet. Att respondenterna upplevde att de 

stereotypa könsnormerna hos äldre är på väg att luckras upp skulle kunna ses som ett resultat 

av den pågående tredje feministiska vågen och dess uppmärksammande av hur samhället 

projicerar normer för hur kvinnor och män bör vara (Piuva & Karlsson, 2012). 

 

Generellt menade dock att de faktorer som skulle kunna skilja sig åt i handläggning könen 

emellan handlar om mindre insatser i hemmet, medan mer omsorgsinriktade insatser vid 

skador och/eller sjukdom är berättigade och individuellt utformade. Detta eftersom 
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säkerställandet av individuella och noggranna bedömningar görs med hjälp av arbetsplatsens 

nya arbetssätt Individens behov i centrum. Precis som R1 beskrev så är det med hjälp av IBIC 

svårt att bevilja något som inte uppfyller behoven för insatsen. Detta då man vid varje 

utredning och ärende mycket utförligt måste beskriva individens situation, behov och 

funktioner (Socialstyrelsen, 2016b). 

 



 

 
 

36 

9. Diskussion 

Följande avsnitt avser att presentera en sammanställning av studiens resultat och analys i 

förhållande till syfte och frågeställningar samt diskutera resultatet i relation till tidigare 

forskning. Vidare kommer även förslag på framtida forskning att presenteras. Avsnittet 

avslutas med en slutsats. 

9.1 Sammanställning av resultat 

Arbete med denna studie har utgått från syftet att undersöka om och i så fall på vilket sätt 

könsstereotypa föreställningar kan påverkar arbetet inom biståndshandläggning. Detta utifrån 

frågeställningarna om biståndshandläggare anser att beslut kan påverkas av brukares 

könstillhörighet samt hur man enligt biståndshandläggare motverkar risken för 

könsdiskriminering.  

Resultatet för studien visar att respondenterna menar att de inte utgår från brukarens kön utan 

ser individen och dess behov och att de därmed inte själva anser att könsstereotypa 

föreställningar generellt påverkar handläggningsförfarandet. Vilket ger svar på den första 

frågeställningen. Majoriteten av respondenterna menade dock att ett genusperspektiv är 

viktigt att ha med sig inom arbetet för biståndshandläggning och att det kan komma att bli 

mer aktuellt i framtiden. På arbetsplatsen talar man däremot inte om genus, stereotyper och 

dess praktiska inverkan vilket ändå enligt feministisk teori kan ses som en bidragande faktor 

till att dessa stereotyper bibehålls. Samtliga respondenter menade dock att de generellt har en 

god och öppen kommunikation på arbetsplatsen och när diskussionen vidare gick till hur man 

kan motverka könsdiskriminering så menade majoriteten av respondenterna att det främsta 

sättet är att prata om och diskutera det. Vilket ger svar på den andra frågeställningen. 

 

Under arbetets gång har egna reflektioner gjorts kring studiens resultat. Dessa reflektioner 

berör huruvida vi inte ser ett allvarligt och tydligt problem som tyder på att brukare blir 

kontinuerligt diskriminerade, men att det trots detta är av yttersta vikt att hålla en levande 

diskussion för att inte omedvetet bidra med att befästa fördomar/stereotyper. Detta särskilt 

inom socialt arbete. Förslag på framtida förändringar kan vara att benämna brukare vid 

könsneutrala pronomen och att ha en mer öppen kommunikation och djupare kunskap kring 

genusproblematik. Exempelvis nämnde flertalet respondenter att intervjuerna i sig har väckt 

nya tankegångar vilket tyder på ett behov att lyfta upp diskussionen. Vidare har egna 
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reflektioner även gjorts kring vikten i att framtida socialarbetare har ett integrerat 

genusperspektiv i sitt arbete då framtidens äldre kommer att vara mer differentierad, utifrån 

sexuell läggning, kön, etnicitet etcetera, och därmed kräva att de yrkesverksamma har ett 

bredare intersektionellt perspektiv. 

 

9.2 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 
Tidigare forskning belyser som tidigare nämnt betydelsen av att tillämpa ett bredare synsätt 

med utgångspunkt i feministisk praktik och/eller genusperspektiv för att se individen, samt för 

en diskussion kring könsstereotyper och hur dessa ofta kan påverka praktiken inom socialt 

arbete. I den föreliggande studien uppvisade resultatet liknande teman.  

 

Respondenterna menar att genus inte är något som tas upp till diskussion på arbetsplatsen, 

men är noga med att betona att dess praktik ständigt utgår från individen och dess behov och 

inte påverkas av könstillhörigheten i fråga med hänvisning till den aktuella lagen, det vill säga 

Socialtjänstlagen. Detta stämmer överens med studierna av Andersson och Hansebo (2009) 

samt Orme (2002) som menar att genusperspektiv och feministisk teori inte har haft något 

vidare genomslag inom socialt arbete och övrigt omsorgsarbete. Respondenterna menade att 

det anses naturligt att arbeta neutralt och fördomsfritt och att det inte ses som något behov att 

ta upp specifikt på arbetsplatsen. Loyd (2006) intervjuade personal inom äldreomsorgen och 

fick liknande svar då respondenterna menade att förebyggande arbete mot 

åldersdiskriminering sågs som något självklart inom verksamheten, men kunde inte påvisa 

några konkreta exempel på hur arbetsplatsen faktiskt verkade för detta. Orme (2002) menar 

snarare att en garanti för en individuell praktik inom socialt arbete kräver ett breddat 

perspektiv hos de yrkesverksamma. Detta skulle minska risk för att bli påverkade av 

eventuella omedvetna fördomar som grundar sig i stereotyper (Loyd, 2006). Vad gäller 

omedvetna fördomar kring kön bland respondenterna så framgick det rätt tydligt då 

intervjupersonerna i fråga ofta omedvetet läste ”han” i det fiktiva fallet med den könsneutrala 

brukaren som inte ville/kunde städa sin bostad. 

 

En övervägande majoritet i föreliggande studie menar att de inte trodde att brukares 

könstillhörighet generellt spelar in i biståndshandläggares praktik, men att det trots detta kan 

bli allt mer viktigt att ha med sig i framtida arbete. Många påtalade att det bland deras brukare 

ofta ser väldigt stereotypt ut i hushållet med heterosexuella par där det är frun som sköter 

hemmet, vilket även Andersson och Hansebo (2009) påtalar. Författarna menar dock att detta 
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gör det ännu viktigare att vara uppmärksam och inte falla in i stereotypa antaganden enbart för 

att majoriteten äldre lever efter dessa normer, vilket ett individanpassat arbete enligt 

genusperspektivet skulle kunna motverka. Oavsett om man personligen känner att man är 

neutral så finns det ändå latenta uppfattningar inom oss som kan påverka förhållningssättet 

(Zufferey, 2009). Bland annat så menar Orme (2002) att kvinnor som sökt sig till 

socialtjänsten har känt sig diskriminerade då de upplevt att de professionella har haft 

förutfattade meningar om dem som individer på grund av dess könstillhörighet. Detta på så 

vis att de antagits som naturliga omsorgsgivare till anhöriga på grund av att de är kvinnor. En 

respondent i föreliggande studie påtalade detta och menade att kvinnor har en tydligare 

omhändertagande egenskap än vad män har, vilket eventuellt kan anses påverka arbetet med 

kvinnliga brukare.  
 

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att undersöka om långvariga projekt 

inriktade på genusfrågor skulle kunna leda till någon förändring och/eller bredare perspektiv 

inom socialarbetares praktik. Något annat som kan vara intressant att forska vidare kring är 

den nya generationens äldre och hur man bör vara förberedd på att arbeta med dessa. Detta då 

denna grupp kommer vara mer differentierad, utifrån sexuell läggning, kön, etnicitet, etcetera 

och därmed kräva ett bredare intersektionellt perspektiv hos de yrkesverksamma. 

 

9.3 Slutsats 
Studiens resultat visar att biståndshandläggare inte upplever att brukares könstillhörighet 

spelar in i handläggningsförfarandet i stort, men att det heller inte är något som talas om på 

arbetsplatsen. Däremot visar studien att man till följd av könsstereotyper kanske omedvetet 

ställer lägre krav på mannen gällande hushållsarbete i ärenden involverande heterosexuella 

par, vilket tyder på att det ändock behövs föras en diskussion kring genus. Som svar på hur 

könsdiskriminering kan motverkas angav majoriteten respondenter kommunikation och 

diskussion kring genus som ett tydligt förslag. Utifrån detta kan man anta att ett 

genusperspektiv är nödvändigt inom biståndshandläggning för att säkerställa jämställda 

bedömningar.   
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
  

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din 

handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om 

ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-

myndigheten behövs eller ej.  

  

Projekttitel:  Genusperspektiv inom biståndshandläggning: en förutsättning för jämställda 

bedömningar? 

Student/studenter: Miranda Sjöberg & Emma Wesström 

Handledare: Magdalena Kania Lundholm        

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien deltagare som kan 
betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, psykisk funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till 
den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever till densamma?  

     X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    

     X 

3  Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?        X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?       X 
5  
  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa 
(t.ex. blodprov)?  

     X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?  

     X  

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?  

     X 

8  
  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  
x  Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person betraktas som 

personuppgifter, även om de är kodade eller krypterade.  
x  I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga personuppgifter 

och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar grupp eller deltagare som 
INTE står i beroendeställning till den som genomför studien, behöver inte 
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x  Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan om detta göras 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

 
Information om studien “Genusperspektiv inom biståndshandläggning: en förutsättning 
för jämställda bedömningar?” 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.   
 
Vi är två studenter som går sjätte terminen på socionomprogrammet. Vi har valt att göra en 
studie med syfte att undersöka om och i så fall på vilket sätt könsstereotypa föreställningar 
kan påverka arbetet inom biståndshandläggning. Vi anser att denna studie är av stor vikt då vi 
inte har funnit något större antal tidigare forskning inom detta specifika område.  
 
För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer som 
kompletteras med vinjetter. Den beräknade tiden för intervjun planeras ta cirka 30 - 60 
minuter. Vi har valt att göra ett målinriktat urval då vi söker respondenter med kunskaper 
kring vårt aktuella forskningsområde. Beräknat antal respondenter i studien är cirka 8–12 
personer. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.   
 
Information och uppgifter som framkommer i undersökningen kommer enbart att användas 
vid studien och allt material kommer att behandlas med hög grad av konfidentialitet. Detta 
genom att materialet kommer att lagras i lösenordskyddade datorenheter. Intervjuerna 
kommer att spelas in och sedan transkriberas. Det inspelade materialet kommer endast att vara 
tillgängligt för denna studies författare och kommer efter transkribering omedelbart att 
raderas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Falun, januari 2020 
 
Studenter     Handledare  
 
 
_____________________   _______________________ 
Miranda Sjöberg   Magdalena Kania Lundholm 
073-6915902    023-778687 
h17mirsj@du.se   mkd@du.se 
 
______________________ 
Emma Wesström 
073-8201124 
H17emmwe@du.se 
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Bilaga 3 
 
INTERVJUGUIDE  
• Be informant signera samtyckesintyg.  
 
INTERVJUSTART  
Bakgrund 
• Berätta kort om dig själv: 

- Vilken utbildningsbakgrund har du?  
- Hur länge har du arbetat inom biståndshandläggning? 
- Har du tidigare arbetat inom socialt arbete vid någon annan organisation? 

• Vad tänker du när du hör genus rent generellt? 
 
Informera om definition.  
Med genus syftar vi på de stereotypa fördomar som skapas till följd av en människas kön. Det 
vill säga att kön är det biologiska, medan genus är det “sociala könet”.  
 
Organisation 
• Är genus något som diskuteras på din arbetsplats?  

Om nej- Varför tror du att det inte diskuteras? 
Om ja - Hur diskuteras det? 

• Upplever du att det förekommer samtal bland dina kollegor kring orättvisa bedömningar 
som grundar sig i könsstereotyper?  

Om ja - Vill du beskriva hur?  
• Finns det några riktlinjer för hur ni som personal ska arbeta neutralt och fördomsfritt?  

Om ja- Vill du berätta om dem? Hur kommer de praktiskt till användning? 
 
Yrkesroll 
• Har du personligen något intresse för debatten kring genus och/eller könsstereotyper?  
• Hur ser du på normativa könsroller bland äldre människor som du möter i ditt arbete?  
• Upplever du att kvinnor och män är lika mottagliga till att ta emot stöd? 

Om nej - på vilket sätt?  
• Upplever du att ett integrerat genusperspektiv är nödvändigt i ditt yrke? Exempelvis att man 
inom verksamheten för en diskussion om genus, stereotypa könsroller och förväntningar som 
finns på män och kvinnor i samhället.  

Om ja - Varför? 
 Om nej - Varför inte? 
 
Vinjett  
Kim, 79 år, ringer till kommunens biståndshandläggare A och berättar att hens sambo nyligen 
har gått bort och behöver därför hjälp med städ av sin bostad. Kim är förtvivlad och menar att 
hen inte klarar av detta och känner sig helt handfallen utan sin sambo. Biståndshandläggaren 
samtalar med Kim en stund över telefon och gör sedan en utredning som utmynnar i ett bifall 
för insatsen. 
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Ett år senare är det dags för uppföljning av beslutet, och A´s kollega B har tagit över 
ärendet. När kollega B tittar närmare i utredningen så finner hen inga självklara skäl till varför 
Kim inte klarar av att städa själv. Motiveringen verkar grunda sig i att Kim inte klarar av detta 
då hens sambo inte längre är i livet, men inga ytterligare ifrågasättanden kring Kims egen 
förmåga verkar ha kommit på tal. Handläggaren väljer att boka in ett hembesök hos Kim, och 
under mötet får Kim frågor såsom “Varför kan du inte städa bostaden? Vilka moment i 
städningen skulle du klara av att utföra själv? Vilka är för ansträngande för dig?”. Kim blir 
förvånad och smått irriterad över biståndshandläggarens frågor och säger “Jag har aldrig 
städat förr… Det var min sambo som hade hand om den biten!”. 

 
Följdfrågor:  
• Vad får du för tankar när du läser fallet? 
• Påverkar Kims könsneutralitet din upplevelse av situationen?  

Om ja - Hur?  
• Hur vanligt förekommande tror du att fall som dessa är? 
• Tror du att det är vanligt att biståndshandläggares handläggning och beslut i allmänhet 
påverkas av brukares könstillhörighet?  
• Hur tror du att risken för könsdiskriminering kan motverkas?  
 
Avslutning  
• Är det något som du vill tillägga, ändra eller ta bort?  
• Känns det fortfarande bra att vi, med fullständig anonymisering, använder oss av 
intervjumaterialet i vår studie?  
• Tack för din tid! 

 


