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                Abstract 
 
The aim of this essay was to study if social workers have a gender awareness in the social 

work they perform and if it appears in the assessment of needs and intervention. A qualitative 

vignette study with four social workers who handle adult- and addictive clients have been 

performed. Gender theory is used to interpret the empirical results. The results of the study 

show that social workers doesn´t see any differences in the clients situation, or make any 

different assessment of needs depending on if the client is a man or a woman. Social workers 

also propose the same interventions to men and women. The interviews was done in two 

parts, before and after the primary design of the study was unveiled. In the first part the social 

workers didn´t reflect about gender at all, when they assessed the introduced vignette. In the 

second part of the interviews, a certain attention appeared concerning gender when the social 

workers reflected about social interventions that is given to men and women with an 

addiction. Based on the definition of gender awareness, the empirical material, the analysis of 

the result, prior research and gender theory the conclusion is drawn that social workers have 

some gender awareness in the social work they perform. 
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                                           Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka om socialarbetare har en genusmedvetenhet i det sociala arbete 

de utför och om det i sådana fall visar sig i bedömningen av behov och insatser gentemot 

klienten. I studien har en kvalitativ metod i form av en vinjettstudie använts. Intervjuer med 

fyra socialarbetare som handlägger vuxen- och missbruksärenden har genomförts. Som 

teoretisk tolkningsram användes genusteori. Studiens resultat visar att socialarbetare inte ser 

någon skillnad på klientens situation, eller gör skilda bedömningar av behov beroende på om 

klienten är man eller kvinna. Socialarbetarna föreslår också lika insatser till manliga 

respektive kvinnliga klienter. Intervjuerna genomfördes i två delar, före och efter att studiens 

ursprungliga design avslöjades. I den första delen reflekterade socialarbetarna inte alls över 

genus när de bedömde den presenterade vinjetten. I den senare delen av intervjuerna 

framträdde ett visst uppmärksammande av genusaspekter när socialarbetarna reflekterade över 

sociala insatser som ges till män och kvinnor med missbruksproblematik. Utifrån definitionen 

av genusmedvetenhet, empirin, analysen av resultaten, tidigare forskning och den teoretiska 

tolkningsramen, dras slutsatsen att socialarbetare har en viss genusmedvetenhet i det sociala 

arbete de utför. 

 

Nyckelord: Genus, kön, genusmedvetenhet, socialarbetare, bedömning, jämställdhet 
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1. Introduktion 
I denna del kommer vi att beskriva varför vi anser det viktigt och intressant att studera social-

arbetare och hur de hanterar genusperspektivet i sitt sociala arbete. Vi tar även upp vårt syfte, 

frågeställningar, begreppsdefinitioner och disposition av studien. 

 

1.1 Inledning 
Vi vill med vår studie se om socialarbetare har en genusmedvetenhet i det sociala arbete de 

utför och om det i sådana fall visar sig i bedömningen av klienterna och/eller deras behov av 

insatser. Vår erfarenhet under utbildningen och tidigare arbetslivserfarenhet är att genus och 

jämställdhet som begrepp är lättare att tala om, än att utföra i det dagliga sociala arbetet. Det 

har hävdats att genus och jämställdhet behöver uppmärksammas då det till stor del saknas 

inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004:15). Vi upplever också själva att det finns ett glapp 

emellan de genusteorier vi läst och det praktiska sociala arbetets utförande och vi anser oss 

sakna faktiska genus- och jämställdhetsverktyg för att kunna ha en genusmedvetenhet i det 

praktiska sociala arbetet. Detta kan bero på att det finns lite forskning som riktar sig till 

genusmedvetet socialt arbete, vilket vi uppmärksammat under vår litteratursökning i ämnet. 

 

I vår sökning av aktuell genus- och jämställdhetsarbete inom socialtjänsten fann vi att 

Sveriges kommuner och Landsting (hädanefter i texten kallat SKL) och Socialstyrelsen 

arbetar med jämställdhetsintegrering. Jämställdhet/ojämställdhet skapas där beslut fattas och 

därför måste jämställdhetsperspektivet integreras i organisationernas ordinarie struktur och på 

alla nivåer i beslutsprocessen, från politiker i nämnderna till chefer och socialarbetare i deras 

dagliga arbete (SKL, 2010; Socialstyrelsen, 2004:15). SKL har utformat ett arbetssätt för att 

implementera jämställdhet i hela beslutsprocessen i den kommunala verksamheten där 

checklistor används. Denna checklista menar SKL:  

[…] är ett verktyg att hålla i handen genom de olika stegen för att inte tappa 

jämställdhetsfokus. Genom att metodiskt gå igenom den och stanna till och reflektera vid varje 

punkt säkerställer man att inget tappas bort på vägen och att kvaliteten förblir hög hela vägen 

genom beslutsprocessen (SKL, 2010). 

Varken begreppet genus eller jämställdhet förekommer i Socialtjänstlagen utan det antas 

istället vara tillsynes den ”könlösa” individens behov som skall styra de bedömningar och 

beslut som socialarbetare skall göra. Det kan innebära att socialarbetare, i 

behovsbedömningar, inte tar hänsyn till vilka påföljder besluten kan resultera i rörande män 

och kvinnor om de inte uppmärksammar genus- och jämställdhetsfrågor (Socialstyrelsen, 
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2004:14f). Att inte reflektera i fråga om jämställdhet, menar Herz och Kullberg (2012:75) kan 

medföra att vi snarare förstärker föreställningar om vad som är traditionellt manligt och 

kvinnligt då vissa egenskaper och förväntningar fortfarande finns på dem och deras kön. 

Vidare menar författarna att frågor som ”… hur samt varför kön kan och bör göras på det ena 

eller andra sättet” (ibid:75) är nödvändiga i socialarbetarens reflektioner kring jämställdhet. I 

det sociala arbetets praktik är det viktigt att följa de lagar som finns för att inte klienter ska 

förtryckas eller diskrimineras utifrån kön.  

 

I Socialtjänstlagen 1 kapitlet 1 § står det ”… jämlikhet i levnadsvillkor”.   

I Regeringsformen 2 kapitlet 2 § står det att ”… det allmänna skall motverka diskriminering 

av människor på grund av kön…”.  

I Kommunallagen 2 kapitlet 2 § skrivs det att ”Kommuner och landsting skall behandla sina 

medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.   

I Diskrimineringslagen 1 kapitlet 1 § står det ”Denna lag har till ändamål att motverka diskri-

minering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskrid-

ande identitet eller uttryck, …”.  

 

I rapporten Jämställd socialtjänst menar författarna att ”socialtjänstens värderingar om kön 

påverkar bedömningen av flickors och pojkars, män och kvinnors behov, synen på anhöriga 

och utformningen av verksamheten” (Socialstyrelsen 2004:9). Ett sätt att nå genusmedveten-

het i det sociala arbetet är att de sociala verksamheterna utarbetas så att socialarbetare har 

utrymme att reflektera och söka kunskaper om kvinnor och mäns specifika behov (Herz & 

Kullberg, 2012:72f). Genusmedvetenhet inom socialt arbete blir då ett viktigt ämne att belysa, 

för att vi som socialarbetare inte ska bemöta kvinnor och män utifrån de uppsatta könsnormer 

och könsstereotyper som finns i samhället. En viktig utgångspunkt är då att ta hänsyn till 

klientens kön då vi som socialarbetare gör våra bedömningar och fattar beslut om behov av 

insatser för klienten. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka om socialarbetare har en genusmedvetenhet i det 

sociala arbete de utför och om det i sådana fall visar sig i bedömningen av behov och insatser 

gentemot klienten. 

• Ser socialarbetare olika på klientens problembild/situation utifrån om det är en man 

respektive kvinna? 

• Gör socialarbetare någon skillnad i bedömning av behov mellan manliga och kvinnliga 

klienter? 

• Ger socialarbetare skilda eller lika insatser till manliga respektive kvinnliga klienter? 

 

1.3 Begreppsförklaring 
Begreppet genus har vi valt att beteckna utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv vilket avser 

de föreställningar om män och kvinnor skapade utifrån kulturella, sociala och psykologiska 

sammanhang, både i den historiska och nu levda kontexten (Kullberg, 1994:89; Gemzöe, 

2002:80). Med begreppet kön avses det biologiska könet (Gemzöe, 2002:80). Vi använder oss 

dock i texten från och till av ordet kön då det språkligt sett i det svenska språket i vissa fall är 

mer passande än ordet genus.  

 

Vi använder oss av SKL:s definition av jämställdhet ”… rättvisa, demokrati och delaktighet. 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Det förut-

sätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden” (SKL, 2010). 

 

Med genusmedvetenhet menar vi ”socialarbetares kunskaper om genus- eller könsspecifika 

förklaringar till sociala problem och deras förmåga att tillämpa könsspecifika åtgärder för att 

lindra [sic!] behandla eller lösa dessa problem” (Herz & Kullberg, 2012:73). 

 

1.4 Disposition 
Fortsättningsvis i uppsatsen redogör vi i kapitel två för tidigare forskning som används i vår 

analys av empirin. I kapitel tre beskriver vi vår teoretiska tolkningsram som används i vår 

analys av empirin. I kapitel fyra beskriver vi vilken metod som vi har använt i studien. 

Därefter redogör vi för resultat och analys i kapitel fem. Till sist i kapitel 6 diskuterar vi 

resultatet samt ger förslag på vidare forskning i ämnet. 
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa forskning som vi anser relevant utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte och som vi kommer att använda i vår analys av empirin. Först 

redogör vi för forskning som påvisar socialarbetares könstraditionella bedömningar utifrån sitt 

eget och klientens kön. Därefter tar vi upp könsskillnader i kvinnor och mäns bruk av droger 

samt forskning om att mannen är norm i missbruksvården.  

 

2.1 Könstraditionella bedömningar 
Tidigare forskning visar att socialarbetare gör olika bedömningar utifrån om klienten är man 

eller kvinna samt utifrån sitt eget kön. Detta sker på sådant sätt att de ”naturliga uppgifterna” 

som ingår i genussystemet upprätthålls av socialarbetarna (Kullberg, 2004, 2005; Fäldt & 

Kullberg, 2008). Kullbergs (2004, 2005) undersökning av bedömningar av kvinnor och män 

som är ensamstående föräldrar visar att socialarbetare anpassar sig till de heteronormativa 

genusförväntningarna. De båda könens problem bedöms som att kvinnor är i större behov av 

socialt nätverk och män är i större behov av förvärvsarbete. Socialarbetarna bedömer att 

förvärvsarbete är viktigt för mannen för att bryta den sociala isoleringen. Kvinnans behov av 

socialt nätverk anses kunna avhjälpas genom kontakt med hennes föräldrar. Socialarbetaren 

bedömer också att mannens sociala nätverk skulle kunna stärkas om han hade en fast relation 

till det motsatta könet.  

 

Kullberg (2004, 2005) drar slutsatsen att socialarbetare gör bedömningar som är tvärt emot 

förhållanden rörande kvinnors och mäns behov av förvärvsarbete och socialt arbete som 

tidigare forskning lyft fram. Kullberg hänvisar till forskning som visar att ensamstående 

mödrar har större behov av att få hjälp med att få förvärvsarbete, dels för att de har svårare att 

komma in på arbetsmarknaden när barnen är små samt att sårbarheten hos kvinnan ökar när 

hon har långvarigt ekonomiskt bistånd (Nordenmark, 1999; Björnberg, 1997; Polokow, 

Halskov & Schultz Jørgensen, 2001; Skevik, 200, refererad i Kullberg, 2004, 2005). Vad som 

gäller socialt nätverk och isolering för ensamstående fäder hänvisar Kullberg till forskning 

som visar att män har ett svagare socialt stöd och nätverk vilket skapar större social isolering 

(Antonucci & Akiyama, 1987; Courtenay, 2000; Fritzell & Lundberg, 2000; Kandrack, Grant 

& Segall, 1991; Verbrugge, 1985; Arendell, 1995, refererad i Kullberg, 2004). Om 

socialarbetarna skulle agera genusmedvetet borde socialarbetaren, i fråga om arbete, 

uppmärksamma ensamstående mödrar mer än ensamstående fäder. Detsamma gäller frågan 
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om social isolering där socialarbetarna borde uppmärksamma ensamstående fäder mer än 

ensamstående mödrar.  

Fäldt och Kullberg (2008) visar att socialarbetare gör bedömningar som följer det egna könets 

normer och inte klientens kön. Det påverkar synen på klientens problem och förslag till 

insatser som görs utifrån de genusnormer som finns i samhället. Manliga socialarbetare 

tenderar att se klientens livssituation och problem samt föreslå hjälpstrategier som generellt 

förknippas med manlighet, exempelvis att klienten skall få avlönat arbete och kan försörja sig 

själv och familjen. Kvinnliga socialarbetare bedömer klientens hjälpbehov i större 

utsträckning utifrån kvinnors situation och de fokuserar då på klientens sociala situation och 

nätverk samt den psykiska hälsan mer än de manliga socialarbetarna. De manliga och 

kvinnliga socialarbetarna har olika syn på ”de nära relationernas” betydelse för klienten i den 

dagliga livsföringen och självkänslan att klara av de problem som uppstår. Detta eftersom de 

manliga socialarbetarna värderar en stadigvarande relation med en partner som viktigast för 

att få känslomässigt stöd och intimitet. De kvinnliga socialarbetarna ser i stället hela det 

sociala nätverket kring klienten som viktigt (Fäldt & Kullberg, 2008). 

 

2.2 Könsskillnader i kvinnors och mäns bruk av droger 
Statistiskt sett konsumerar män i Sverige dubbelt så mycket alkohol som kvinnor oavsett 

ålder. År 2009 drack män cirka 13 liter ren alkohol och kvinnor cirka 6 liter. Cirka 35 % män 

och 15 % kvinnor var under år 2009 intensivkonsumenter av alkohol (Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SORAD, 2010:10, 38). Män använder mer 

och har i större omfattning än kvinnor provat narkotika. Det är fler män än kvinnor som är 

narkotikamissbrukare (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, 

2010:96, 104). Forskning visar på att missbrukande kvinnor som är utsatta för våld av någon i 

sin omgivning, ofta av andra och sig själva anses medansvariga för våldet, att de får skylla sig 

själva och att våldet är en konsekvens av missbruket (Socialstyrelsen, 2011:12). De 

missbrukande kvinnorna lägger skuld och känner skam inför sig själva för att de missbrukar. 

Är kvinnan mamma finns även det med i känslan av skuld och skam då hon uppfattar sig själv 

och uppfattas av andra som en dålig förälder (ibid:46). Även Herz och Kullberg (2012:77) 

menar att missbrukande kvinnor är dubbelt stigmatiserande då de bryter mot könsstereotypen 

att kvinnor och mödrar ska vara omvårdande och måttfulla i sitt drickande. I jämställd 

socialtjänst lyfter författarna en studie som visar att en vändpunkt i missbruket för kvinnor 

kan vara att bli mamma. Moderskapet leder till att kvinnan vill ”leva upp till samhälleliga 
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förväntningar på traditionellt kvinnligt beteende/handlande/uppförande” (Socialstyrelsen, 

2004:121). Detta för att slippa känna sig som en dålig kvinna eller mor och klara av att leva 

upp till respekt från sin omgivning. 

 

2.3 Mannen som norm i missbruksvården 
Wilke (1994) menar i sin studie att mannen har varit norm när det gäller bedömning, 

behandling och forskning av alkoholmissbruk. Detta normgivande menar författaren skapas 

genom att forskare och socialarbetare har utgått ifrån att mannens alkoholism är en sjukdom 

som framförallt drabbar män, och har därför forskats utifrån mäns alkoholism. Författaren 

menar vidare att det är viktigt att klarlägga missbrukande kvinnors särskilda behov då det 

skiljer sig från männens och har betydelse för en lyckad missbruksbehandling. Exempel på 

detta som Wilke (1994) beskriver är att kvinnors huvudansvar och omsorg av barnen kan göra 

att de döljer sitt missbruk och avstår behandling för att de är rädda för att separeras från dem. 

Missbrukande kvinnor har enligt författaren ofta sämre psykisk hälsa och har ofta varit utsatta 

för övergrepp både som barn och vuxen. Alkoholdrickandet blir även hårdare dömt, både av 

kvinnan själv, omgivningen kring kvinnan samt av socialarbetare menar Wilke (1994).  

 

Arfken, Klein, di Menza & Schuster (2001) visar på forskning utifrån manligt missbrukande, 

då det är fler män än kvinnor som tidigare hade missbruksproblematik. Författarna påvisar 

forskning som gjorts utifrån könsskillnader och som visar att kvinnor har mer medicinska 

problem samt går in i missbruksbehandling med sämre psykisk hälsa/mående än män. 

Författarna menar vidare att kvinnor även har lägre inkomst och sämre kontakter med 

arbetsmarknaden än män. Däremot är kvinnor mer laglydiga än män. Trots att det verkar 

finnas skillnader i att kvinnor har svårare problem vid behandlingens början så är 

behandlingsresultaten mellan män och kvinnor lika. Däremot slutför kvinnor i lägre 

utsträckning intensiva behandlingsprogram (Arfken m.fl., 2001).  
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3. Tolkningsram 
Detta kapitel innehåller den teoretiska tolkningsram som kommer att användas i analysen av 

det empiriska materialet. Genus och genusordningen inleder kapitlet för att ge en förklaring 

till hur genus skapas i interaktion med andra människor. Fortsättningsvis beskrivs kategorier 

och könstereotyper i genusskapande som ett sätt att förstå varför socialarbetare och människor 

skapar och reproducerar genus. Avslutningsvis presenteras genusaspekter på socialt arbete.  

 

3.1 Genus och genusordningen 
Connell (2009:10f) använder sig av begreppet genusordning för att beteckna att genus 

framförhandlas och bestäms inom olika sfärer i samhället och i interaktion med andra 

människor. Globalt sett gynnar genusordningen oftast män och kvinnor försummas. Att vara 

man eller kvinna handlar om känslan av att ingå i en genuskategori där vi själva ständigt 

upprätthåller och skapar genusskillnader. Detta sker utifrån den kontext vi konstruerar oss 

själva och konstrueras av andra i, när vi agerar i den sociala verkligheten. Enligt Connell 

(2009:18f, 76f, 96) är detta inte ett determinerat tillstånd eller något av naturen givet. De 

skillnader som finns mellan manliga och kvinnliga fysiska kroppar, då de är olika, kan inte 

heller ligga till grund för att kategorisera enligt traditionella könsmönster. Ett argument som 

ofta används är att män skulle vara mer aggressiva på grund av hög testosteronhalt. 

Genusförståelse bör emellertid grundas på den växelverkan som finns mellan biologiska 

(kroppsliga) och sociala processer. Connell skriver ” Genus handlar framför allt om de sociala 

relationer inom vilka individer och grupper agerar.” (Connell, 2009:24).  

 

Detta sker även i en historisk process där genus inte kan ses som oföränderlig. Yvonne 

Hirdman (1990:78; 2001:26f) förklarar stereotyperna Han/Man och Hon/Kvinna utifrån 

formlerna A – icke A, A – a och A – B. Med formlerna avser hon att visa på de historiska 

mönster som lever kvar i vår moderna tid vilket Hirdman kallar genuskontrakt. Detta sker i en 

osynlig relation mellan män och kvinnor genom de föreställningar och ”de informella och 

formella regler och normer” (ibid:78) som kvinnor och män, i avseende på hur genus görs, 

reproducerar inom alla nivåer i samhället. Den första formeln är på abstrakt nivå med gamla 

filosofiska föreställningar och betecknas A – icke A, där kvinnan (icke A) ses som att hon är 

naturen och mannen är kulturen. Kvinnans betydelse som icke A handlar om att hennes värde 

och tillhörighet i samhället inte har den betydelsen som mannens värde och tillhörighet i 

samhället. Mannen ses som mer betydelsefull då mannen (A) utgås från att vara norm. Den 

andra formeln är på en gripbar och strukturell nivå och betecknas A – a där kvinnan (a) ses 
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som sämre än mannen (A) och där mannen är norm. Synen utgår ifrån naturvetenskapen och 

dess jämförelse mellan man och kvinna, både kroppsligt och själsligt. I den tredje och sista 

formeln A – B syftar Hirdman till ett särskiljande mellan man (A) – kvinna (B) och som 

motsatspar till varandra på individnivå. Olika egenskaper tillskrivs mannen och kvinnan där 

bland annat normen är att kvinnan ska föda barn, vara god och omvårdande. Medan normen 

för mannen är att vara beskyddaren, den som försörjer och har egenskaper en kvinna inte 

anses kunna uppnå (Hirdman, 1990:78; 2001:26–46).  

 

3.2 Kategorier och könsstereotyper i genusskapande 
Ett sätt att förstå varför socialarbetare och människor överhuvudtaget skapar, reproducerar 

och vidmakthåller könsstereotyper och kategoriserar män och kvinnor är att beskriva det med 

socialpsykologi och teorier om social kognition. I den sociala världen reproduceras och 

konstrueras genus i olika sammanhang samt i interaktion med andra utifrån de specifika 

egenskaper som tillskrivs kvinnor och män. Detta sker genom de uppfattningar och 

upplevelser kvinnor och män har gällande föreställningar och förväntningar om det egna och 

det andra könet. Detta innebär att människan presenterar sig själv för att bli uppfattad och 

tolkad som kvinna eller man av andra (Fäldt & Kullberg, 2012:93ff, 102). Människans 

samspel med varandra formar genus och identiteter bland annat genom språket och gester som 

används i kommunikativ interaktion. Våra sociala kategorier, att vara man eller kvinna, 

formas även av det historiska och kulturella arvet vi föds in i samt för vidare till andra 

generationer (ibid: 95, 102).  

 

Människor tar emot sinnesintryck hela tiden som når vårt medvetande. För att inte all den 

information vi ständigt får ska skapa kaos i vår hjärna ordnar och förenklar vi denna 

information genom att kategorisera (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido, 2006:216). Människor 

kategoriserar andra individer och grupper omedvetet och det fyller funktionen av att 

underlätta för oss i vår sociala värld (Fäldt & Kullberg, 2012:104). Stereotyper skapas utifrån 

föreställningar vi har och att vi tillskrivit en grupp människor vissa egenskaper. Dessa 

egenskaper för vi sedan vidare på enskilda individer som tillhör gruppkategorin. Stereotyper 

behöver inte vara sanna utan är istället ofta övergeneraliseringar. Hinton (2000:11f) definierar 

stereotyper enligt tre grundläggande delar. Människor identifierar andra genom egenskaper 

såsom kön, etnicitet, religion, ålder, bilmärket de färdas i, yrke och så vidare. Anledningen att 

vi gör det är för att dela in eller skilja ut grupper med vissa egenskaper. När vi gjort det börjar 

vi tillskriva dessa egenskaper med personlighetsdrag och fysiska attribut. Det är detta som blir 
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en stereotyp, när vi lägger egenskaperna på alla i en grupp. Den sista delen innebär slutsatsen 

”att en person har en egenskap som identifierar en viss grupp” (ibid:12). Exempel på detta 

angående könsstereotyper kan då vara att alla män slår kvinnor eller att alla kvinnor är 

omvårdande.  

 

3.3 Genusaspekter på socialt arbete  
För att nå en genusmedvetenhet i det sociala arbetet anser Herz och Kullberg (2012:72) att det 

behövs tre perspektiv. Dessa är rättighetsperspektivet, det feministiska perspektivet och det 

pedagogiska perspektivet. De feministiska och pedagogiska perspektiven bör användas som 

komplement till rättighetsperspektivet för att socialarbetare ska ges möjlighet att arbeta 

genusmedvetet. Rättighetsperspektivet handlar om de lagar, föreskrifter, normer och riktlinjer 

som regeringen anser viktigt ifråga om jämställdhet.  

 

I rättighetsperspektivet strävar man efter jämställdhet som följer regeringens proposition där 

”det övergripande målet föreslås vara att kvinnor och män skall ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv” (prop. 2005/06:155). Samt att kvinnor och män ska ha: 

− En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet 

att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

− Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

− En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.  

− Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt 

och möjlighet till kroppslig integritet. (prop. 2005/06:155).   

 

Att inte reflektera i fråga om jämställdhet kan medföra att vi snarare förstärker föreställningar 

om vad som är traditionellt manligt och kvinnligt då vissa egenskaper och förväntningar 

fortfarande finns på dem och deras kön (Herz & Kullberg, 2012:75f). Vidare menar 

författarna att det är av vikt att socialarbetarna reflekterar över vad jämställdhet innebär då 

likhet kontra olikhet i problem hos klienter inte med automatik behöver betyda att man skall 

ge likvärdiga/ icke likvärdiga insatser. Författarna menar att likvärdiga problem hos kvinnor 

och män som bör ges likvärdiga bedömningar kan finnas till exempelvis inom 

försörjningsstödet, i de fall kvinnor och män har samma utgifter rörande hyra, mat och el om 

inga andra specifika omständigheter kräver annat. Icke likvärdiga problem hos kvinnor och 
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män som bör ges likvärdiga bedömningar är exempelvis socialarbetarens bedömning av 

föräldraförmågan utifrån barnets grundläggande behov. Oavsett förälderns kön bör 

förutsättningar, förväntningar och krav inte vara olika i bedömning och åtgärder som 

socialarbetaren gör. Likvärdiga problem hos kvinnor och män som inte bör ges likvärdiga 

bedömningar och åtgärder är exempelvis könskvotering som görs då ett av könen är 

underrepresenterade inom ett yrkesområde. Kvinnor och män som inte har likvärdiga problem 

och inte heller bör ges likvärdiga bedömningar och åtgärder är exempelvis inom 

missbruksvården där kvinnor med missbruksproblem, till skillnad från män med 

missbruksproblem, ofta ser på sig själv och av sin omgivning som avvikande. Detta dels för 

att de inte uppträder enligt de traditionellt kvinnliga normerna samt att de har 

missbruksproblem vilket bör uppmärksammas i den behandling kvinnor ges (ibid:76f).  

 

Det feministiska perspektivet anlägger enligt Herz och Kullberg (2012:80) en teoretisk ram 

till rättighetsperspektivets tillämpning, detta eftersom den konstruktivistiska feminismen har 

hög grad av reflektion och likhetstänkande. Detta innebär att man ser på kvinnligt och manligt 

som någonting framförhandlat i interaktion med andra människor. Genusordningen gynnar 

oftast män medan kvinnor missgynnas (Connell, 2009:10). Detta sker utifrån den kontext vi 

konstruerar oss själva och konstrueras av andra, när vi agerar i den sociala verkligheten. 

Enligt Connell (2009:18f, 76f, 96) är detta inte ett determinerat tillstånd eller något av naturen 

givet. I den konstruktivistiska feminismen finns även en hög grad av medvetenhet och 

reflektion vilket enligt Herz och Kullberg (2012:80f) är en förutsättning för att 

genusmedvetenhet ska vara användbar inom det sociala arbetet. I de insatser som 

socialarbetaren utformar utifrån ett konstruktivistiskt feministiskt perspektiv ges kvinnor 

möjligheten att ta sig ur de situationer som gör dem underordnade män. Samtidigt ger 

perspektivet män möjlighet att få insatser ”… som hjälper dem med problem som förknippas 

med traditionell maskulinitet …” (ibid:82).  

 

I det pedagogiska perspektivet menar Herz och Kullberg (2012:72, 82) att fokus ligger på 

socialarbetarnas egna möjligheter att kritiskt reflektera över det sociala arbetet de utför 

praktiskt. För att möjliggöra detta krävs att arbetet ifrågasätts och granskas kontinuerligt, men 

främst att socialarbetare ges möjlighet till reflektion på sin arbetsplats. Om det sociala arbetet 

ska kunna granskas kritiskt av socialarbetare fordras kunskap om kön och genus. Som förslag 

på hur det reflexiva arbetet ska ske praktiskt menar Herz och Kullberg (2012:83) att 

forskningscirklar kan vara användbara då de kan medverka till ökad kunskap angående kön 
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och genus. Författarna menar att det är viktigt att socialarbetare ifrågasätter hur och när kön 

används samt att de är medvetna om att genus kan ha betydelse men inte behöver ha betydelse 

i mötet med klienten. Samt att socialarbetare inte kan ta vissa könsstrukturer för givna utan är 

öppna för skillnader i ”subjektspositioner” (ibid:75, 83). Det vill säga att ”… kön kan göras på 

en rad olika sätt i olika situationer. Att vara kvinna och kvinna är inte samma sak, helt 

enkelt.” (Herz & Kullberg, 2012:87). 
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4. Metod  
I detta kapitel redogör vi för metodval, litteraturanskaffning, urval, undersökningsinstrument, 

intervjugenomförande samt analysprocess. Sedan följer våra etiska överväganden samt 

validitet och reliabilitet i studien. Sist redogör vi för uppdelning av uppsatsarbetet och 

metodologisk reflektion. 

 

4.1 Val av metod 
För att kunna uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av en 

vinjettstudie med semistrukturerade intervjuer. I en vinjettstudie gör forskaren en intervju som 

utgår ifrån ett påhittat, men verklighetsnära fall. Fallet konstrueras så att forskaren kan se 

vilka bedömningar samt reaktioner respondenten ger utifrån de variabler studien avser att 

studera (Jergeby 2007:7, 12; Kullberg & Brunnberg, 2007:176). Genom att kombinera 

vinjettstudien med semistrukturerade intervjuer vill vi uppnå att respondenten känner sig fri 

att svara öppet på de frågor vi ställer. Vi är intresserade av respondentens subjektiva 

uppfattning av fallet och de specifika teman som berör vår studies syfte och frågeställningar. 

Genom att vi gör en kvalitativ undersökning har vi i enlighet med Brymans (2002:250, 273)  

beskrivning för avsikt att förstå våra respondenter och deras tolkning av sin sociala verklighet 

och den kontext som de befinner sig i.  

 

För att tolka empirin har vi valt en hermeneutisk inriktning. Hermeneutik betyder tolkning av 

empiri för att förstå vad som menas och vilken intention som kan finnas bakom uttalanden 

och beteenden hos människor (ibid:26). I och med att vi gör en tolkning är vår egen 

förförståelse av stor vikt. Förförståelse innebär att vi som forskare även tar med oss vår egen 

erfarenhet och bakgrund in i forskningsprocessen. Detta innebär då att vi tolkar vår värld och 

våra respondenter utifrån oss själva samt att den förförståelse vi har kan vara både omedveten 

och medveten (Gilje & Grimen, 2007:179, 183). Att vara medveten om att man tolkar och 

förstår något som redan blivit tolkat av de människor som man undersöker är viktigt för 

samhällsforskning då respondenterna har en förförståelse om sig själva, andra och världen 

(ibid:177). Förförståelsen som vi har i ämnet kommer från våra tidigare erfarenheter som vi 

fått genom utbildningen, samt praktik och arbete inom området socialt arbete. 

 

4.2 Litteraturanskaffning 
Materialet vi använt samlades in i form av böcker, artiklar och rapporter, genom att vi dels 

gjorde lån på lokala bibliotek samt sökte i Högskolan Dalarnas olika databaser. På Högskolan 
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Dalarnas bibliotekssida användes databaserna Academic Search Elite, SCOPUS, Social 

Services Abstract samt Sociological Abstract för att vi skulle få en överblick över 

artikelurvalet. Vi använde oss av sökorden gender, social worker, assessment, social work, 

addiction. Sökresultatet varierade stort i antal träffar i de olika databaserna, från 623 till 28 

träffar. Då artikelsökningen visade på ett stort antal artiklar och tid inte fanns att gå igenom 

alla, gjordes kedjesökningar via ett fåtal artiklar vi fann relevanta och var återkommande i fler 

databaser samt utifrån referenslista i den litteratur vi införskaffat, exempelvis från SOU 

(1990:44) och Socialstyrelsen (2004). Vi värderade de artiklar vi ansåg som relevanta och 

gjorde ny artikelsökning genom att begränsa oss till att läsa titel, referenser, nyckelord samt 

abstract som innehöll och passade det syfte vi har med studien. Det vill säga bedömningar 

som socialarbetare gör gällande genus i socialt arbete och genusperspektiv i missbruksvården. 

Utöver det vi ansåg vara relevant och användbar litteratur, gav vår handledare Christian 

Kullberg oss vidare hänvisningar angående litteratur i form av den bok som är under 

utgivning år 2012 och viss litteratur angående vinjettstudier. 

 

4.3 Urval 
Vi har valt våra respondenter utifrån bekvämlighetsurval vilket även Bryman (2002:313) 

menar är ett vanligt sätt inom kvalitativ forskning för att få tag i de respondenter forskaren 

behöver. Kommunen vi valde är bekant för oss och vi har ett kontaktnät där vilket 

underlättade för vår studie i en tidsaspekt. Genom vår kontakt inom kommunen fick vi 

klartecken av såväl socialchef som verksamhetschef att få genomföra vår undersökning. Vi 

hade ett intresse att undersöka om det finns likheter och skillnader i kvinnliga och manliga 

socialarbetares bedömningar av klienters behov och insatser. Därför valde vi två kvinnliga 

socialarbetare och två manliga socialarbetare som handlägger missbruk. Vi ville till en början 

göra intervjuer med ett urval på alla enheter inom socialtjänsten men insåg att tiden inte skulle 

räcka till. För att genomföra vår vinjettstudie hade vi då behövt göra tre olika vinjetter och 

intervjuguider. Instruktionerna från kursansvarig lärare var dessutom att intervjua max fyra 

stycken respondenter. Vårt primära syfte var inte att undersöka missbruksvården utan det var 

socialarbetarens genusmedvetenhet i sin yrkesutövning vi ville undersöka. Vi gav förslag på 

tid och datum för intervjutillfället till respondenterna då vi lämnade ut informationsbrevet 

(bilaga 2). Detta för att de skulle kunna bestämma om dagen och tiden passade. Alla fyra 

respondenterna kunde genomföra intervjun på den föreslagna tiden. De respondenter som 

hade telefontid eller avsatt tid för dokumentation vid den föreslagna tiden flyttade fram sin 
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inbokade tid till senare. Detta anser vi visar att respondenterna var intresserade och positiva 

till att genomföra intervjun. 

 

4.4 Undersökningsinstrument och genomförande av intervjuer 
Det undersökningsinstrument vi använt oss av för att nå vårt syfte och få svar på våra 

frågeställningar, är att vi utgått ifrån ett fiktivt fall (se bilaga 4) utifrån vad som kallas en 

vertikal vinjettstudie (Kullberg & Brunnberg, 2007:185). Detta innebär att i vår studie är 

fallen identiska och att endast könet (namnet) ändrats för att se om olika bedömningar görs 

beroende på vilket kön klienten har. I studien fick två respondenter det fiktiva fallet med 

namnet "Johanna" och två respondenter fick det fiktiva fallet med namnet "Johan". Den 

intervjuguide och det fiktiva fallet vi använde oss av har vi lånat från Kullberg (2004, 2005) 

samt det vidareutvecklade fallet av Fäldt och Kullberg (kommande). Ursprungsförfattarna gav 

sina godkännanden till att vi använde materialet. Att vi valde att använda oss av ett redan 

utarbetat undersökningsinstrument berodde på att vi ville att fallet och intervjuguiden skulle 

vara så verklighetsnära som möjligt för att få realistiska och trovärdiga svar från 

respondenterna. Det utarbetade materialet vi använt, har ursprungsförfattarna utformat genom 

att ta del av utredningar från svenska socialkontor där återkommande situationer och problem 

funnits hos klienter som sedan det fiktiva fallet bygger på. Det ursprungliga fiktiva fallet 

bedömdes av två svenska socialkontor i Sverige som att vara realistiskt (Kullberg, 2004:201).  

 

Vi har omarbetat det fiktiva fallet och intervjuguiden (se bilaga 5) "Johanna/Johan" så att den 

passar vårt urval. Det fiktiva fallet beskriver kortfattat klientens bakgrund och aktuella 

situation. Det fiktiva fallet utgår ifrån en 27 - årig ensamstående förälder med två barn där den 

andra föräldern inte är närvarande. Klienten har inget gymnasiebetyg och är arbetslös sedan 

en tid tillbaka. Den ekonomiska situationen är ansträngd för klienten och det sociala nätverket 

är svagt. Klienten äter mediciner för allergiska besvär och sömnsvårigheter samt känner sig 

ensam och isolerad. Barnen har ingen barnomsorg och det finns ett behov av avlastning för 

klienten. För att kunna slappna av brukar klienten dricka på kvällarna. Intervjuguiden 

anpassades efter de frågeställningar vi ville få svar på samt vårt syfte att undersöka om 

socialarbetare har en genusmedvetenhet i det sociala arbete de utför och om det i sådana fall 

visar sig i bedömningen av behov och insatser gentemot klienten. Vår intervjuguide är 

uppbyggd så att den första delen handlar om klientens situation och socialarbetarnas 

bedömning av behov av insatser.  Efter dessa två teman avslöjas den ursprungliga designen 
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för att kunna se vilka bedömningar och reaktioner respondenten ger utifrån de variabler 

studien avser att studera, det vill säga genusmedvetenhet och kön.  

 

Inför varje intervju gav vi respondenterna det fiktiva fallet samt bakgrundsfrågorna (se bilaga 

3). Respondenterna fick vid intervjutillfället samma information som de tidigare fått i 

informationsbrevet (bilaga 2). Informationen ansåg vi viktig att repetera utifrån etiska 

aspekter som en påminnelse till våra respondenter. Informationen hade utarbetats utifrån 

Högskolan Dalarnas etiska nämnds direktiv. Vi informerade våra respondenter att deltagande 

i undersökningen var frivillig samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering. Vidare informerade vi om att inga personliga uppgifter i 

undersökningen skulle kunna göra det möjligt att identifiera deltagarna. Vi informerade om att 

intervjumaterialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till materialet 

samt att intervjumaterialet kommer att förstöras när undersökningen är färdig. 

Respondenterna erbjöds en kopia av den färdigställda uppsatsen, vilket alla fyra 

respondenterna önskade få. Vid alla fyra intervjutillfällena deltog vi båda två författare, där 

samma författare ställde intervjufrågorna och den andra författaren antecknade samt ställde 

följdfrågor. Respondenterna var positiva till att vi båda deltog vid intervjun. En av 

intervjuerna genomfördes på respondentens kontorsrum medan de andra tre intervjuerna med 

respondenterna genomfördes i ett samtalsrum. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital 

inspelningsutrustning som vi lånat från Högskolan Dalarna. 

 

4.5 Analysprocess 
När vi gjort intervjuerna delade vi upp dem för transkribering där vi tog två var. Tidsmässigt 

fann vi det nödvändigt med en sådan uppdelning utan att det för den skull skulle bli sämre 

trovärdighet för resultatet av analysen. Vi gjorde även detta utifrån att vi skulle göra analysen 

tillsammans. En transkribering ska utföras noggrant och den som utför det ska som Bryman 

skriver ”… försäkrat sig om att utskrifterna är av god kvalitet” (2002:312). Transkriberingen 

genomfördes på så sätt att de inspelande intervjuerna fördes över från den digitala 

inspelningsutrustningen till en fil på våra datorer. De inspelade intervjuerna skrevs ned 

ordagrant genom att lyssna och skriva återupprepade gånger. En intervju transkriberades i 

taget på separata dokument. Den lånade digitala inspelningsutrustningen lämnades tillbaka till 

Högskolan Dalarna efter att de inspelade intervjuerna raderades. De inspelade intervjuerna 

som överfördes till våra datorer på en fil, raderades efter att transkriberingen gjorts. Detta för 

att ingen utomstående skulle få tillgång till dessa. Varje intervju lästes noggrant igenom flertal 
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gånger var för sig och för att urskilja mönster i utsagorna. I varje intervju urskiljdes delar i de 

teman vi delat in intervjuguiden i och utifrån det syfte och frågeställningar vi ställt i studien. 

Intervjuerna analyserades även utifrån respondenternas svar som de gav före och efter 

studiens ursprungliga design avslöjades. Intervjuerna blev därefter satta till en helhet som vi 

sedan analyserade utifrån tidigare forskning och vår teoretiska tolkningsram. 

 

4.6 Etiska överväganden 
Vi började tidigt i processen att reflektera över de etiska överväganden som krävdes i vår 

studie. Vi har följt Högskolan Dalarnas forskningsetiska hänvisningar för uppsatsarbeten och 

har följt deras mall för informationsbrevet till våra respondenter (se bilaga 2). Vi började med 

att besvara en etisk egen granskning som även är bifogad (se bilaga 1). Eftersom vi svarade 

nej på samtliga frågor och tillsammans med vår handledare inte bedömde vår studie som etisk 

problematisk gjordes inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden. I början på varje 

intervju har vi (som redan nämnts) valt att repetera vissa delar ur informationsbrevet. Dessa 

delar berör respondentens rätt att när som helst utan förklaring få avbryta intervjun, att allt 

intervjumaterial är konfidentiellt och kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar samt att 

respondenterna kommer att vara avidentifierade. Vi erbjöd dem även att få ta del av uppsatsen 

när den var färdig. Vi har i största möjliga mån försökt tillmötesgå våra respondenters 

önskemål av tid och plats för intervjuerna. Detta följer även de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet har utformat gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011; Johannessen & Tufte, 

2003:99). Kommunen där undersökningen genomfördes kommer vi inte nämna namnet på 

med tanke på respondenternas anonymitet. Tillstånd att få genomföra undersökningen finns 

dock från socialchefen i den berörda kommunen. Vi har med tanke på respondenternas 

anonymitet valt att inte beskriva deras ålder eller yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Detta 

för att det arbetar färre män än kvinnor inom det sociala arbetet och det då gör att de lätt kan 

identifieras. Respondenterna kommer i vår uppsats benämnas med de fiktiva namnen Lars, 

Karl, Ann och Moa. Respondenternas benämningar följer inte intervjutillfällets ordningsföljd. 
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4.7 Validitet och reliabilitet 
Då undersökningen bygger på fyra kvalitativa intervjuer bör vi diskutera validiteten och 

reliabiliteten i undersökningsresultatet. Man bör alltid sträva efter hög validitet och hög 

reliabilitet i undersökningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2003:61f). Validitet 

innebär att man mäter det man avser att mäta i det som är relevant i sammanhanget och att 

resultatet hänger samman med det som avses undersökas. Man skiljer mellan extern och 

intern validitet. Enligt Esaiasson m.fl. (2003:61f) handlar extern validitet om i vilken mån 

man kan generalisera resultatet till den population som undersökningen avser, i detta fall 

socialarbetare. Den interna validiteten ska visa på trovärdigheten i undersökningen. Enligt 

Jergeby (2007:34) har vinjettstudien en god intern validitet genom att respondenterna ges 

samma fiktiva fall som de sedan svarar utifrån, något som alltså uppnåtts i vår studie. Detta 

eftersom vi använt oss av ett tidigare utarbetat undersökningsinstrument som ansetts 

verklighetsnära av socialarbetare samt har använts i tidigare forskning stärks validiteten i vår 

studie.  

 

Genom att vi använder oss av en kvalitativ metod i vår studie är vi också medvetna om att det 

inte går att exakt replikera den, då kvalitativ forskning enligt Bryman (2001:272ff) har sitt 

syfte att förstå och tolka respondenternas beteenden, mening och värderingar i sitt sociala 

sammanhang. En kvalitativ metod kopplad till tidigare forskning kan ge oss möjligheten att 

göra vissa antaganden och se vissa likheter även om vi inte replikerat dem helt och hållet eller 

att någon annan kan replikera vår. Därmed är en analytisk generalisering möjlig att göra i en 

kvalitativ metod genom att ”klargöra vilka belägg som finns för ett visst påstående” (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005:118).  Om analysen är tydlig så kan ”forskaren möjliggöra för 

läsaren att i sin tur bedöma möjligheten att generalisera” (ibid:118). Detta stärker den interna 

validiteten. Genom att vi kommit fram till vissa liknande resultat som tidigare forskning 

påvisat anser vi oss kunna påtala viss generaliserbarhet men det kan diskuteras om den är 

tillräcklig för att kunna säga att det gäller ”alla” socialarbetare. 

 

Jergeby (2007:34ff) hävdar också att den externa validiteten i en vinjettstudie bedöms hög om 

det fiktiva fallet anses verklighetsnära av respondenten samt om vinjetten använts i tidigare 

forskning, något som alltså i viss mån även det kunnat uppnås i vår studie. När det gäller den 

externa validiteten kan vi dock inte vara säkra på att våra respondenter har gjort samma 

bedömningar som de vanligtvis gör i sin dagliga yrkesutövning då en intervju är en ”konstlad” 

situation. Inte heller kan vi med säkerhet säga att respondenterna vågat vara sig själva vid 
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intervjutillfället. Däremot upplevde vi att våra respondenter verkligen utgick ifrån och tänkte 

sig in i det fiktiva fallet som att ”Johanna” och ”Johan” var riktiga klienter. Respondenterna 

upplevde vi som positiva till deltagandet i studien vilket kan ha påverkat den avslappnande 

stämningen som fanns vid intervjutillfällena.  

 

Enligt Bryman (2002:43ff) innebär reliabilitet att resultatet från undersökningen skett på ett 

tillförlitligt sätt och att undersökningens resultat blir samma om den görs igen. Det gäller även 

att fråga sig om man kan lita på de material man som undersökare har samlat in vilket kan ge 

högre reliabilitet och tillförlitlighet till studien (Jacobsen, 2007:156). Vi valde att vi båda två 

medverkade vid intervjutillfällena där en av oss ställde intervjufrågorna och den andra 

antecknade samt ställde följdfrågor. Detta gjordes för att minimera risken att vi genomförde 

intervjuerna på olika sätt vilket stärker reliabiliteten i vår studie. Vi har även försökt skapa 

tillförlitlighet i vår studie genom att så noggrant som möjligt beskriva för läsaren hur vi gått 

tillväga gällande genomförande av intervjuerna, det urval vi gjort, vårt undersöknings-

instrument samt de etiska överväganden vi gjort. Att avgöra tillförlitligheten av vår studie kan 

därmed göras av läsaren av studien. 

 

4.8 Uppdelning av arbete 
Under arbetets gång har vi arbetat till största delen tillsammans och diskuterat om vad som 

ska vara med i uppsatsen. Vi har läst litteraturen var för sig men skrivit hela arbetet 

tillsammans. Vi har dessutom gjort intervjuerna tillsammans. Valet till vårt gemensamma 

upplägg är att vi båda har som mål att uppsatsen uppnår ett svar på syfte och frågeställningar 

och att vi båda införskaffar oss kunskap om ämnet. Men det har även varit viktigt för oss att 

skriftspråket har varit gemensamt då vi anser att det är viktigt i ett uppsatsarbete. Vi har i hela 

uppsatsprocessen reflekterat, diskuterat, lyssnat och lärt av varandra. 

 

4.9 Metodologisk reflektion  
Syftet med vår studie var att se om socialarbetare har en genusmedvetenhet i det sociala 

arbete de utför och om det i sådana fall visar sig i bedömningen av klienterna och/eller deras 

behov av insatser. Under litteraturläsningen uppkom tanken att även undersöka om det fanns 

likheter och skillnader i kvinnliga och manliga socialarbetares bedömningar av klienters 

behov och insatser. Därav urvalet av två kvinnliga och två manliga socialarbetare som 

handlägger missbruk då urvalet fanns inom denna enhet. Denna ansats blev dock svår att 

genomföra då vi dels inte hade som mening att göra en jämförande studie mellan manliga och 
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kvinnliga socialarbetare men även att det hade blivit en för omfattande studie med tanke på 

tidsaspekten. Att ha två manliga och två kvinnliga socialarbetare anser vi ändå fylla 

funktionen av ett genus- och jämställdhetsperspektiv men också representativitet och 

generaliserbarhet/extern validitet.  

 

En faktor som vi varit medvetna om och som vi anser är viktig att ta upp som kan ha påverkat 

vår studie är att vi båda är kvinnor. Därmed är vi med och skapar de föreställningar om män 

och kvinnor utifrån kulturella, sociala och psykologiska sammanhang, både i den historiska 

och nu levda kontexten som förs vidare till kommande generationer. Detta kan ha påverkat 

intervjusituationen samt vår analys av empirin då vi tolkar vår värld och våra respondenter 

utifrån oss själva som kvinnor samt att den förförståelse vi har kan vara både omedveten och 

medveten.  Det är också tänkbart att de intervjuade männens svar har påverkats av att vi som 

gjorde intervjuerna var kvinnor. Detta eftersom det i huvudsak är kvinnor som driver genus- 

och jämställdhetsdiskurser och att de därför kan ha upplevt att de skall svara enligt de normer 

kring sådana frågor som finns.   
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5. Resultat och analys  
Vi kommer här att presentera vårt empiriska material utifrån det fiktiva fallet (se bilaga 4). 

Empirin analyseras med hjälp av vår teoretiska tolkningsram och tidigare forskning för att få 

svar på vårt syfte och de frågeställningar vi har. Materialet redovisas genom att integrera 

resultat och analys i två olika delar, före och efter studiens ursprungliga design avslöjades. 

Respondenterna Karl och Moa fick fallet ”Johanna” och respondenterna Lars och Ann fick 

fallet ”Johan”. Vi börjar kapitlet med att redovisa vilka respondenterna är utan att röja deras 

identitet. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Respondenternas ålder varierar mellan 25 år och upp till 55 år. Alla fyra respondenterna har 

högskoleutbildningar, men de skiljer sig åt i omfattning och inriktning. Respondenterna 

arbetar i en mindre stad i Mellansverige och de handlägger vuxen- och missbruksärenden. 

Arbetslängden inom det sociala arbetet för respondenterna varierar mellan 1-40 år. De fiktiva 

namnen är för de manliga respondenterna Karl och Lars. De kvinnliga respondenterna 

benämns Moa och Ann.  

 

5.2 Socialarbetarnas genusmedvetenhet innan studiens ursprungliga design avslöjats 
Innan studiens ursprungliga design avslöjas svarar respondenterna på frågorna som utgår från 

det fiktiva fallet. De svarar utifrån deras erfarenhet gällande handläggning av 

missbruksärenden.   

 

5.2.1 Socialarbetarnas syn på klientens situation 

I den första frågan i intervjun lyfter inte respondenterna genus som en aspekt i klientens 

situation. De försöker förstå och sätta sig in i klientens situation för att få en bild av 

omfattningen, men lägger ingen förklaring till den utifrån manligt – kvinnligt. De framhåller 

istället individen och helhetsbilden av klientens situation. Karl och Moa tar upp aspekter som 

de anser påverka helhetsbilden som till exempel att ”Johanna” är arbetslös, nyskild, 

ensamstående förälder och att det kan finnas ett missbruk. Lars identifierar ”Johans” olika 

problem som han menar inte är helt ovanliga hos sina klienter som att ”… ta sig ut i sociala 

sammanhang… många som är ensam… dricker ju alkohol för att kunna slappna av…”. Den 

särskilda aspekt som Ann reagerar på gällande ”Johan” visar sig då hon säger: 
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Var fanns mamma till barnen, har inte hon nå umgänge med barnen, betalar inte hon nåt under-

håll till honom, det tänkte jag på. Hon står bara omnämnd som nyskild och med ny man, ja så 

det tänkte jag (Ann). 

Ann framhäver i citatet att ”Johan” är ensamstående med två små barn och att mamman till 

barnen inte är närvarande samt att mamman inte betalar något underhåll till honom. Däremot 

är det ingen av de andra tre respondenterna som ifrågasätter var den andra föräldern till 

barnen är. På frågan som riktar sig specifikt till hur respondenterna ser på klientens tablett- 

och alkoholanvändning fokuserar tre av respondenterna på missbrukets omfattning då klienten 

dricker på kvällarna för att kunna slappna och om klienten eventuellt självmedicinerar med 

alkohol och tabletter. Moas svar är mer riktat mot klientens kön, det vill säga ”Johanna”: 

Det här är det klassiska smygande för kvinnor som dom gör när dom mår dåligt […] dom 

börjar dricka… man börjar dricka lite vin, ett halvt glas eller så… och så fortsätter det. (Moa). 

Moa syftar i citatet ovan på att ”Johanna” sitter ensam hemma på kvällarna när barnen sover 

och dricker alkohol för att kunna slappna av samt att ”Johanna” är i en jobbig livssituation i 

övrigt och mår därför dåligt. 

 
Respondenternas utsagor då de inte lyfter genus i klientens situation i första hand kan tolkas 

utifrån att de arbetar enligt Socialtjänstlagen 1 kapitlet 1 § som riktar sig mot individen och 

dennes behov. Detta innebär att det blir den ”könlösa” individens behov som styr de 

bedömningar som socialarbetare gör då genus- och jämställdhet inte nämns i 

Socialtjänstlagen. Att arbeta på detta sätt med individen är i enlighet med 

rättighetsperspektivet då perspektivet handlar om de lagar, föreskrifter, normer och riktlinjer 

som socialarbetare följer i sin yrkesutövning. Det kan dock finnas en risk med att inte ta 

hänsyn till klientens kön när socialarbetare skapar sig en bild av klientens situation. Genom 

att reflektera kring jämställdhet menar Herz och Kullberg (2012:75f) att socialarbetare kan 

undvika att de föreställningar om vad som är traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper, 

och de förväntningar som finns på klienten och deras kön, förstärks. Att Ann undrar var 

mamman till barnen är och om hon inte har något umgänge kan dels tolkas som att Ann har en 

könsstereotyp bild utifrån vilken en kvinna förväntas finnas till för sina barn och en man inte 

vara ensamstående med två små barn. Könsstereotyper är enligt Hinton (2000:12) när vi 

lägger vissa föreställningar vi tillskrivit en grupp med vissa egenskaper på alla i den gruppen. 

Dels kan det även tolkas att Ann är påverkad av samhällets genusnormer som följer hennes 

egna kön som Fäldt och Kullberg (2008) visar på i sin studie att socialarbetare gör. Däremot 

undrar Ann även varför inte mamman betalar underhåll till ”Johan” vilket kan tolkas som att 
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Ann frångår traditionella könsmönster och könsstereotyper då hon anser ”Johan” som man ha 

samma rättighet till underhåll som en kvinna då barnen bor hos honom. Samt att mamman 

som kvinna har samma skyldighet att betala underhåll som en man då barnen bor hos ”Johan”. 

Anns reaktion angående underhållet frångår de olika egenskaper som tillskrivs mannen och 

kvinnan i samhället och som enligt Hirdman (1990:78, 2001:26f) och Connell (2009:18f, 76f, 

96) menar sker vid kategorisering av traditionella könsmönster. Dessa skapas då fysiska 

skillnader görs mellan män och kvinnor, exempelvis att kvinnor kan föda barn och därmed 

görs till mer omvårdande eller att hög testosteronhalt gör att mannen blir mer aggressiv 

(Hirdman, 1990:78, 2001:26; Connell, 2009:18f, 76f, 96). Det kan även tolkas som att Ann 

frångår det Fäldt och Kullberg (2008) visar på i sin studie att socialarbetare gör bedömningar 

som följer det egna könets normer och inte klientens kön. I citatet där Moa nämner kvinnors 

klassiska smygdrickande då de mår dåligt, kan tolkas utifrån flera möjliga aspekter. Att Moa 

uppmärksammar att kvinnor smyger med sitt drickande stämmer överrens med det Wilke 

(1994) beskriver i sin studie att kvinnors huvudansvar och omsorg av barnen kan göra att de 

döljer sitt missbruk för att de är rädda att separeras från sina barn om de måste genomgå 

behandling. En annan möjlig aspekt som stämmer med det Moa säger i citatet angående att 

kvinnor smyger med sitt drickande kan relateras till det som Socialstyrelsen (2011:46) skriver 

om att kvinnor med missbruksproblematik lägger mer skuld och känner mer skam inför sig 

själva för att de missbrukar. Missbrukande kvinnor är enligt Herz och Kullberg (2012:77) 

dubbelt stigmatiserade då de bryter mot könsstereotypen att kvinnor och mödrar ska vara 

omvårdande och måttfull i sitt drickande. I citatet kan man se att Moa knyter an till 

grundläggande skillnader som hon förväntar skall finnas mellan kvinnor och män genom att 

tala om att kvinnor börjar dricka för att de ”mår dåligt”. Denna förväntan kan förklaras utifrån 

vad Connell (2009:18f, 76f, 96) menar är att kategorisera enligt traditionella könsmönster. 

Dessa skapas då fysiska skillnader görs mellan män och kvinnor, samt ses som något av 

naturen givet.  

 

5.2.2 Socialarbetarnas bedömning av behov och insatser  
Respondenterna integrerar sin bedömning av klientens behov med behovet av insatser från 

socialtjänstens sida automatiskt när vi ställer frågan om hur de gör bedömningen av klientens 

behov. Ingen av respondenterna lyfter behoven av insatser i en diskussion utifrån att 

”Johanna/Johan” är kvinna/man. Alla respondenterna anser att ”Johanna/Johan” är i behov av 

insatser utifrån den ekonomiska problematiken som finns, ett eventuellt missbruk samt utifrån 

barnens familjesituation. Dessa insatser föreslår respondenterna ska ske i form av kontakt med 
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ekonomienheten, kontakt med drogterapeut och kontakt med barn- och familjeenheten. 

Respondenterna skiljer sig till viss del åt gällande insatser. Karl riktar sig till ”Johannas” 

psykiska mående och om hon eventuellt självmedicinerar med läkemedel och alkohol. Likaså 

gör Lars utifrån ”Johans” psykiska mående samt om en eventuell självmedicinering finns. 

Ann anser att stöd i föräldrarollen är viktigast för ”Johan” och att han får tillgång till samtal 

kring alkoholvanor och sin psykiska hälsa. Utifrån detta anser alla dessa tre respondenter att 

en kontakt med psykiatrin kan behövas som insats för klienten. Moa ser barnens behov som 

viktigast samt att ”Johanna” får egen tid då barnens pappa inte är närvarade för barnen och 

inte heller har någon annan form av avlastning. Respondenterna har lika syn på att nätverket 

har stor betydelse för ”Johanna/Johan” men Moa funderar på socialtjänstens ansvar i frågan. 

Lars tror även att ”Johan” kan utöka sitt nätverk om han eventuellt går med i en 

öppenvårdsgrupp för behandling av sitt missbruk. Ann lyfter återigen frånvaron av barnens 

mamma men även övriga släktingar som skulle kunna vara viktiga i ”Johans” nätverk utifrån 

barnens behov. Karl anser det viktigt att söka resurser som kan vara till gagn för ”Johanna” i 

hennes kontaktnät. Ann och Karl tror inte att en parrelation skulle utgöra en positiv förändring 

för ”Johanna/Johan” då de anser att klienten skall stärka sig själv och sin självkänsla först. 

Däremot är Lars mer öppen för att en parrelation kan utgöra en positiv förändring för ”Johan”:   

Ja det kan väl vara bra det beror ju på vad det är för kvinna, jag vet att många av dom klienter 

jag träffat träffar ju oftast inte bra kvinnor […] (Lars).  

Lars syftar i citatet till sin erfarenhet av manliga missbrukares parrelationer. Moa är 

tveksam till att en parrelation kan utgöra en positiv förändring för ”Johanna”:  

Då ställer jag frågan hur skulle den här mannen se ut… som kliver in i hennes liv egentligen, är 

det mannen hon behöver eller den som skulle kunna förstöra ännu mera än vad som redan är 

förstört… vilken typ av man är det som skulle vara gångbar […] (Moa).  

I citatet ovan pratar Moa om sin erfarenhet av kvinnliga missbrukares parrelationer men även 

att en eventuell man ska vara en tillgång för ”Johannas” barn då Moa anser att det är lika 

viktigt att en parrelation skall fungera för barnen som för ”Johanna”. Vad som gäller frågan 

om de krav och förväntningar som socialarbetarna anser sig kunna ställa på ”Johanna/Johan” 

lägger Moa tonvikt på att ”Johanna” själv måste fundera på vad hon behöver ha hjälp med, 

dels med sitt missbruk och dels sitt psykiska mående. De andra tre respondenterna tar upp 

vikten av arbete men främst som en daglig sysselsättning för klienten själv och inte endast för 

försörjning. Lars anser även att ” så länge han har barnen så ska han inte dricka” och att en 

sysselsättning som gör vardagen meningsfull är viktigt för ”Johan”. Ann tycker att ”Johan” 
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ska ” ta det där erbjudna jobbet, skola in barna på dagis ” samt tror att det sociala livet för 

”Johan” skulle förbättras om han tar jobbet han blivit erbjuden. Karl säger att kravet som kan 

ställas på ”Johanna” är att hon ska vara:  

[…] öppen och att hon berättar om hela sin situation […] att ta emot hjälpen och börja jobba 

med det… och det här med barnomsorgen är väl också bra […] så hon kan komma i nån form 

av sysselsättning … att få nånting att göra själv […] (Karl). 

I ovanstående citat säger Karl att ”Johannas” öppenhet är en förutsättning för att hon skall få 

rätt insats för de behov hon kan tänkas ha. Vidare säger Karl att det är viktigt att ”Johanna” tar 

emot hjälpen som erbjuds, inte minst att hon kommer i någon form av sysselsättning. 

Sysselsättningen skall ha som syfte enligt Karl att ”Johanna” får egen tid utan barnen för att 

göra någonting på egen hand. 

 

En möjlig tolkning av att respondenterna inte nämner klientens kön i behovet av insatser kan 

vara av samma anledning som gäller då de bedömer klientens situation som tidigare nämnts 

ovan. Detta kan bero på att socialarbetare i sin yrkesutövning ser behovet av insatser som en 

följd av bedömningen av klientens situation. Vad gäller nätverkets betydelse för ”Johan” 

följer respondenterna den forskning som Kullberg (2004) refererar till, där de menar att det är 

viktigt att uppmärksamma ensamstående fäder. Detta på grund av att ensamstående fäder har 

ett svagare socialt stöd och nätverk som leder till större social isolering. Tvärtemot tidigare 

forskning där Kullberg (2004, 2005) kommit fram till att socialarbetare anser kvinnor vara i 

större behov av ett socialt nätverk än män anser våra respondenter att det är lika viktigt för 

både ”Johanna” och ”Johan” med ett socialt nätverk. Detta tolkar vi då även som att 

respondenterna inte gör bedömningar som följer det egna könets normer eller klientens kön, 

vilket Fält och Kullberg (2008) visar i deras studie att socialarbetare tenderar att göra. 

Respondenterna anser inte heller att en parrelation skulle utgöra någon positiv förändring för 

”Johan” eller att det skulle stärka hans sociala nätverk vilket Kullberg (2004, 2005) i sina 

studier sett att socialarbetare bedömt som en faktor som stärker mäns sociala nätverk. Vad 

gäller de krav respondenterna anser sig kunna ställa på klienten anser Lars och Ann att ett 

förvärvsarbete är viktigt för ”Johan”, inte främst för försörjning utan för en förbättring i det 

sociala livet och för att göra vardagen meningsfull. Detta överensstämmer med den forskning 

som Kullberg (2004, 2005) gjort som visar på att socialarbetare anser att ett förvärvsarbete är 

av vikt för att öka den sociala tillvaron för män. Utifrån den studie av Fäldt och Kullberg 

(2008), där författarna visar på att manliga socialarbetare anser att det viktigaste för manliga 

klienter är ett avlönat arbete och att de kan försörja sig själv och familjen, tolkar vi det som att 
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Lars frångår den tidigare forskningen genom att anse att ett förvärvsarbete fyller funktionen 

för ”Johan” som förbättring i det sociala livet och för att göra vardagen meningsfull och inte 

främst för försörjning. Karl resonerar lika angående ”Johanna” vilket innebär att Karl frångår 

det Kullberg (2004, 2005) kommit fram till i sin studie angående att socialarbetare anser att en 

kvinnas föräldrar är det bästa kontaktnätet. Genom att Karl anser att ett förvärvsarbete skulle 

vara positivt för ”Johanna” med syfte på att få ”någonting att göra själv” förbises den vikt ett 

förvärvsarbete har för kvinnor gällande att bli självförsörjande. Då det enligt forskning visat 

sig att kvinnor med små barn är i större behov av hjälp med förvärvsarbete då de har det 

svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och att ett långvarigt ekonomiskt bistånd ökar 

sårbarheten hos kvinnor (Kullberg, 2004, 2005). 

 

5.3 Socialarbetarnas genusmedvetenhet efter studiens ursprungliga design avslöjats 
När studiens ursprungliga design avslöjades så gav inte någon av respondenterna någon direkt 

reflektion på det. Däremot öppnade de upp för en intressant diskussion där respondenterna 

visar på en ambivalens mellan sina tidigare uttalanden där individen utan beaktning till kön 

stått i fokus, till att de anser att kön är betydelsefullt i deras yrkesutövning. 

 

5.3.1 Könets betydelse för socialarbetarna 
På frågan om respondenterna hade agerat annorlunda om ”Johanna” varit ”Johan” eller 

tvärtom så svarar Moa och Karl nekande och Ann och Lars mer eftertänksamt. Moa fokuserar 

på ”Johannas” två små barn och inte ”Johanna” som individ. Moa nämner därmed inte om 

hon hade agerat annorlunda om fallet utgått från ”Johan”. I nästkommande citat uttalar Karl 

ett nekande agerande om fallen är ombytta:  

Ja… jag skulle inte ha tänkt nåt annat… jag tittar på problembilden, fokuserar inte på om det är 

en man eller kvinna heller utan det blir problemet som vi ska fokusera på ... jag tror att det är 

lätt att glömma att ibland att, lite grann är det att man kanske tycker att vissa grupper är mer 

utsatta än andra och det får den här effekten av att vissa blir skjutna lite åt sidan men för mej är 

det liksom hur ser problembilden ut, vad är det personen behöver hjälp med. Det tycker jag ska 

vara samma ingångspunkt (Karl).  

I ovanstående citat säger Karl att problembilden hos ”Johanna” är det som är viktigast för 

honom och inte könet hos klienten när bedömning av klientens situation och behov av insatser 

görs. En av författarna ställer följdfråga vad Karl menar med vissa grupper, för att klargöra 

om det syftas till grupperna män och kvinnor vilket Karl svarar med: 
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[…] man kan få mera hjärta för att det kommer en kvinna med barn och så kommer en man... 

det finns nåt med i ryggmärgen att män ska klara sig bättre att man måste hjälpa kvinnor, att 

dom är mer utsatta och mera… att dom klarar sig sämre, att man måste hjälpa mer på traven 

och att utgår från att männen har mera förmåga att... men så är det ju inte... så vi glömmer... det 

här pratar vi en del om att vi måste fokusera på ett genusperspektiv... att det är viktig att man ... 

det kommer ju upp ibland att hade vi gjort så här om det här var en man…(Karl). 

Karl säger i citatet att det är gruppen kvinnor och män som han avser med ”vissa grupper”. 

Vidare säger Karl att föreställningar om kvinnor och mäns egenskaper inte stämmer och anser 

därför att fokus skall ligga på ett genusperspektiv när de gör bedömningar för att inte förbise 

det andra könets behov. I nedanstående citat reflekterar Ann eftertänksamt om hon agerat 

annorlunda om ”Johan” varit ”Johanna” genom att svara: 

Tror inte det, jag hoppas inte det… jag har ju försökt att införa könsneutrala ärendedragningar 

hos oss. Det kan jag tänka att det här fallet hade kunnat vara att det borde stått en ensamstående 

förälder med två barn som är två och fem år, inte vilket kön det är… det tycker jag skulle vara 

jättespännande… jag inbillar mig att jag… att jag inte tänker olika för män och kvinnor, pojkar 

flickor men det gör man omedvetet…(Ann). 

Ann visar i citatet att det inte är säkert om hennes agerande varit annorlunda om fallet istället 

handlat om ”Johanna”. Ann är medveten om att agerande utifrån kön kan ske omedvetet. Ann 

talar om att hon vill införa ”könsneutrala ärendedragningar” inom enheten på socialtjänsten 

och att fallet ”Johan” då kan tänkas utifrån att vara en könlös individ i syfte att se om 

socialarbetare gör skillnad i kön i sina ärenden. Lars ger fler möjliga synpunkter som svar på 

att han agerat annorlunda om ”Johan” varit en kvinna:  

 Ja det tror jag väl, jag hade nog inte reagerat på att hon var själv med 2 barn det hade jag nog 

inte gjort och jag hade säkert inte reagerat att på att hon var så ung när hon gifte sig heller det 

tror jag inte... och inte… ja för sen tänkte jag också att han hade barnbidraget själv… då tänkte 

jag också att han har barnbidraget det är ju inte så vanligt men ja det första, det största var nog 

om barna som jag funderade mest på varför bor barna hos pappa inte hos mamma…(Lars). 

I ovanstående citat lyfter Lars inte tidigare nämnda reflektioner kring traditionella 

könsmönster och sina egna troliga könsstereotyper genom att han säger sig inte ha reagerat på 

samma vis om ”Johan” varit en kvinna. Exempelvis tror Lars att han inte skulle ha reagerat på 

om barnen bott hos en ensamstående mamma och hon fått barnbidraget. När vi frågar 

respondenterna hur de ser på jämställdhet i behov och i beslut om insatser för klienten i det 

fiktiva fallet är inte genus en faktor de tar hänsyn till. Karl och Moa vidhåller att det är 

individens behov som styr den bedömning som görs av socialarbetaren samt att ” vad det är 

för typ av problem ” (Karl) klienten har. Moa säger att ” inom missbruk ska det nog vara 
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individens [behov] som styr vad det blir ”. Däremot nämner inte Lars och Ann någonting om 

individens behov utan de frågar sig istället om genus finns i det fiktiva fallet och hur det 

skulle kunna påverka bedömningen i behov och i beslut om insatser för klienten. Exempelvis 

säger Ann, ”Ja fast i just det här fallet finns det så mycket i genus?… kan man tänka så 

olika?” På frågan om respondenterna anser att det finns ett behov av reflektion kring genus 

och jämställdhet i förhållande till klienterna svarar de utifrån de klienter de möter i sin 

yrkesutövning. Moa svarar med en ambivalens gällande om de har ett behov av reflektion 

eller inte, då individens behov står i centrum och om vikten av genus. Till exempel säger Moa 

”vet inte om jag tycker att det behöver lyftas” (genus- och jämställdhetsperspektiv) men säger 

sedan även ”men tyvärr så pratar man alldeles för lite om det”. Karl tror att jämställdhet finns 

som en ”grund” hos socialarbetare i yrkesutövningen och att det därför inte behövs någon 

reflektion kring genus och jämställdhet men även att genus- och jämställdhetsfrågor tas upp 

på verksamhetsdagar. Lars och Ann anser att det finns ett behov av reflektion kring genus och 

jämställdhet i förhållande till klienterna. Lars säger att ”likväl som ålder har betydelse” är 

reflektion kring genus och jämställdhet viktigt. Ann säger även att hon inte upplever att någon 

”levande diskussion” förs kring ämnet på arbetsplatsen.  

 

En möjlig tolkning av att respondenterna ser klienten som en ”könlös” individ då könet inte 

har betydelse för bedömningar och insatser eller att ha ”könsneutrala ärendedragningar”, kan 

vara att socialarbetarna anser sig uppnå jämställdhet mellan könen på detta sätt. En orsak till 

att respondenterna dels vidhåller att fokus på individens behov och att bara se till klientens 

problembild utan att ta hänsyn till klientens kön, är det primära och att de dels inte anser att 

genus är en faktor att ta hänsyn till i bedömning av behov av insatser, kan vara att ett genus- 

och jämställdhetsperspektiv för dem innebär att se könen som likvärdiga och utifrån detta ge 

klienten likvärdiga insatser. Enligt Herz och Kullberg (2012:75f) är inte detta det enda 

möjliga sättet att se på frågan om hur man skall betrakta klienters position och behov. 

Författarna menar att likhet kontra olikhet hos klienter inte med automatik behöver betyda att 

man skall ge likvärdiga/icke likvärdiga insatser. Respondenterna handlägger 

missbruksärenden vilket enligt Herz och Kullberg (2012:75f) är ett område där socialarbetare 

bör tänka på att kvinnor och män inte har likvärdiga problem och inte heller bör ges 

likvärdiga bedömningar och insatser. Detta för att exempelvis kvinnor med 

missbruksproblematik ser på sig själv och av sin omgivning som avvikande dels för att de inte 

uppträder enlig de traditionellt kvinnliga normerna samt att de har missbruksproblem (Herz & 

Kullberg, 2012:76f).  
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En annan tolkning som kan göras av att respondenterna ser klienten som en ”könlös” individ 

vid bedömning och insatser kan vara att de inte vill fastna i könsstereotyper och traditionella 

könsmönster där de har föreställningar och förväntningar om det egna och det andra könet. 

Herz och Kullberg (2012:75f) menar dock att föreställningar om vad som är traditionellt 

manligt och kvinnligt kan förstärkas om socialarbetare inte reflekterar över egenskaper och 

förväntningar som finns på det egna och det andra könet. Anns medvetenhet om att ett 

agerande utifrån kön kan ske omedvetet och Lars reflektion kring sina egna könsstereotyper 

efter studiens ursprungliga design avslöjats, tolkar vi i enlighet med Herz och Kullberg 

(2012:75f) som exempel på att det är viktigt att socialarbetare ifrågasätter hur och när kön 

används samt att de är medvetna om att genus kan ha betydelse men inte behöver har 

betydelse i mötet med klienten. Ann och Lars anser att det finns ett behov av reflektion kring 

genus och jämställdhet i förhållande till klienterna samt att Ann även upplever att det inte förs 

någon ”levande diskussion” om ämnet på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att de vill uppnå 

genusmedvetenhet inom det sociala arbete de utför. För att uppnå detta menar Herz och 

Kullberg (2012: 72, 82) att det är viktigt att den enskilde socialarbetaren ges möjlighet att 

kritiskt reflektera över sitt egna praktiska utövande i verksamheten. Men för att kunna göra 

detta menar författarna att socialarbetare också bör ha goda kunskaper om kön och genus.  

 

5.3.2 Skillnader och likheter utifrån kön 
Till skillnad från när respondenterna inte kände till den ursprungliga designen diskuterar 

respondenterna skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga klienter i slutet av 

intervjun. Karl diskuterar nu ”Johanna” utifrån att hon är kvinna och vilka bedömningar och 

insatser hon kan vara i behov av utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv:  

[…] oftast är det flera problembilder [hos kvinnor] det är inte bara missbruket utan man mår 

väldigt psykiskt dåligt och man har den här också omtanken eller kanske att man är mera ... 

förstå mig rätt … man vill inte, det är inte lika lätt att sticka hål på blåsan för man känner ... jag 

tror dom känner större nederlag alltså dom känner att dom är misslyckade lättare tror jag än 

vad männen gör ... så där kan man se att männen ruskar av sej, dom är inte lika bekymrade 

över det som är runt omkring det tror jag man kan se ibland ... alltså med familjen, 

omgivningen … man ser eller kanske inte tar samma ansvar eller vill ta samma ansvar eller 

förstår att man ska ta samma ansvar utan då lägger man över det på nåt vis ... att män inte bryr 

sig på samma vis som kvinnor ... jag tror att det ligger nåt i det, att det ligger rätt rotat i att det 

är den ... kvinnan ... som ska ta det här vårdnadsansvaret [för barnen] (Karl). 
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Karl beskriver i citatet ovan även de skillnader respondenten anser finns mellan män och 

kvinnor med missbruk och hur de ses på av omgivningen. Karl beskriver hur svårt det är att 

nå problemen hos kvinnor med missbruk till skillnad mot män med missbruk. Karl tror sig se 

att detta beror på att kvinnor känner ett större nederlag och misslyckande än vad män gör samt 

att män inte bekymrar sig över vad andra i omgivningen tycker om missbruket. Karl tror sig 

även se att män inte tar, vill eller förstår att de ska ta samma ansvar som kvinnor vad som 

gäller vårdnadsansvaret av barnen. Karl tror att denna syn ligger djupt ”rotat” hos människor. 

Även Lars reflekterar över hur missbrukande kvinnors situation kan se ut och den skillnad 

som kan finnas mellan manliga och kvinnliga missbrukare: 

[…] kvinnor kanske har en annan problematik när dom kommer, ja alltså dom kommer oftast 

… då och har en relation med en missbrukande man som inte, som är … ganska … 

påtryckande på dom eller hur jag ska uttrycka mig. Dom vistas i miljöer som vi inte tycker är 

ok för en kvinna att vistas i så då försöker man väl hjälpa dom att bryta relationen och ta sig 

därifrån. Så är det, så kan det ju vara … så man ser väl kanske miljön på ett värre sett om det är 

en kvinna som vistas i missbruksmiljöer än en man men det är ju också för att dom är ju mer 

utsatta tänker jag (Lars). 

Lars tror att missbrukande kvinnor kanske har sin problematik utifrån att de har en relation 

med en missbrukande man och vistas i missbruksmiljöer som socialarbetare anser vara värre 

för kvinnor än för män. Lars tror att denna syn grundar sig i att kvinnor är mer utsatta än män. 

Moa lyfter till skillnad från när hon inte visste vilken studiens ursprungliga design var fram att 

det finns likheter mellan män och kvinnor som man bör ta hänsyn till i socialt arbete:  

[…] däremot det enda man kan titta på när det gäller kvinnor, det är att de är väldigt sexuellt 

utnyttjade, som har ett gravt missbruk… och plus att de oftast blir slagna som också tillhör 

sammanhanget… men vi ska också komma ihåg att det är män som kan bli slagna och det 

glömmer man bort [---] och det finns ju också de männen som börjar missbruka och som också 

varit utsatta som barn [sexuellt] och där har vi ju kvinnorna också som likadana förövare ibland 

... men tyvärr så pratar man alldeles för lite om det...(Moa). 

Moa ger fler exempel på vad hon anser vara ofta förekommande företeelser för missbrukande 

kvinnor som hon anser viktiga att se på även utifrån männens perspektiv. Moa säger att den 

enda aspekt som socialarbetare skall uppmärksamma vad som gäller missbrukande kvinnor är 

att de är sexuellt utnyttjade och oftast blir slagna. Till skillnad från de andra respondenterna 

reflekterar Ann över sin roll som socialarbetare och de skillnader hon anser sig göra mellan 

män och kvinnor. Ann reflekterar även över den skillnad hon anser sig se i samhället 

angående synen på manliga och kvinnliga missbrukare: 
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 […] jag tror att jag är nog mera rak emot män för … när det gäller att prata om missbruk än 

vad jag är mot kvinnor och det tror jag är för att det är mycket mera skam för en kvinna å vara 

alkoholist än vad det är för en man … mycket mer skamfyllt så jag kanske är lite mer försiktig 

[…] [---] en fyllkärring är värre än en suput … döms hårdare av samhället … ses som äckligare 

av dom flesta, så är det skamligare att vara kvinna och alkoholist … en kvinna är ju sämre 

mamma än en man är dålig pappa som super sen kanske jag är omodern å föråldrad det kanske 

inte är så längre … men min uppfattning av samhället är att det är så (Ann). 

I citatet ovan lyfter Ann sitt eget bemötande mot missbrukande män och kvinnor då hon tror 

sig göra skillnad mot dem. Denna skillnad gör Ann då hon upplever att kvinnor känner mer 

skam över att vara alkoholister än vad manliga alkoholister gör. Ann tror även att samhället 

dömer en kvinnlig alkoholist värre än en manlig alkoholist och än mer om kvinnan är 

mamma. 

 

Respondenternas uttalanden i citaten ovan kan tolkas som att de under intervjuns gång har 

börjat reflektera över genus och jämställdhet utifrån vad de själva ser för likheter och 

skillnader mellan män och kvinnor med missbruksproblem. Vi tolkar det även som att 

respondenterna har flyttat fokus från den ”könlösa” individens behov till att tala om två 

separata kön, det vill säga män och kvinnors behov. Genom att de reflekterar över ”Johannas” 

och ”Johans” behov av insatser utifrån kön möjliggör det en tolkning i enlighet med tidigare 

forskning som visar att kvinnor och män med missbruk inte bör ges likvärdiga bedömningar 

och åtgärder av socialarbetare (Herz & Kullberg, 2012:77). Wilke (1994) och Arfken, Klein, 

di Menza & Schuster (2001) menar i sina studier att det finns andra aspekter för en kvinnlig 

missbrukare än en manlig, som socialarbetare bör väga in då de gör bedömning av insatser. 

Till exempel har missbrukande kvinnor enligt författarna ofta sämre psykiskt mående och har 

ofta varit utsatta för övergrepp både som barn och vuxen. Detta ger både Karl, Lars och Moa 

exempel på i citaten. Karl lyfter att missbrukande kvinnor ”mår väldigt dåligt psykiskt” 

medan Lars talar om att missbrukande kvinnor är ”mer utsatta” än män. Moa lyfter att 

missbrukande kvinnor ofta är ”sexuellt utnyttjade ”och blir ”slagna”. En annan viktig aspekt 

som lyfts fram i tidigare forskning är att kvinnor med missbruksproblem blir hårdare dömda, 

dels av sig själv och dels av omgivningen men också av socialarbetare. Då missbrukande 

kvinnor inte uppfyller könsstereotypen att dricka måttfullt och vara en omvårdande mamma 

blir de ofta dubbelt stigmatiserade (Wilke, 1994; Herz & Kullberg, 2012:77). Vår uppfattning 

är att sådana förhållanden stämmer ganska väl överens med vad Karl och Ann reflekterar över 

då de uttalar sig om hur missbrukande kvinnor blir hårdare dömda och inte uppfyller den 
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kvinnliga könsstereotypen. Karl tror att missbrukande kvinnor känner ett större nederlag och 

att de känner sig mer misslyckade då de inte klarar att ta det förväntade vårdnadsansvaret för 

barnen. Även Ann tror att kvinnor känner mer skam över att vara alkoholister än vad män gör 

och att de döms hårdare av samhället och än mer om de är mammor. Moa ger emellertid även 

flera exempel på vad hon anser vara ofta förekommande företeelser för missbrukande kvinnor 

som hon anser viktiga att se på även utifrån männens perspektiv. Ett exempel som Moa lyfter 

är att det även finns män som börjar missbruka på grund av att de varit utsatta sexuellt som 

barn. Moas uttalande kan tolkas i enlighet med Herz och Kullberg (2012:83) som menar att 

socialarbetare inte kan ta vissa könsstrukturer för givna utan ska vara öppna för skillnader i 

”subjektspositioner”. Det vill säga att ”… kön kan göras på en rad olika sätt i olika 

situationer. Att vara kvinna och kvinna är inte samma sak, helt enkelt.” (Herz & Kullberg, 

2012:87). Eller som i Moas uttalande, att vara man och man är inte samma sak helt enkelt. 



 

32 
 

6. Diskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka om socialarbetare har en genusmedvetenhet i det sociala 

arbete de utför och om det i sådana fall visar sig i bedömningen av behov och insatser 

gentemot klienten. Ambition har varit att se vilka bedömningar samt reflektioner 

respondenterna gett utifrån kön. Vi har därför använt oss av en kvalitativ metod i form av en 

vinjettstudie. Genusmedvetenhet innebär ”socialarbetares kunskaper om genus- eller 

könsspecifika förklaringar till sociala problem och deras förmåga att tillämpa könsspecifika 

åtgärder för att lindra [sic!] behandla eller lösa dessa problem” (Herz & Kullberg, 2012:73). 

Tillsammans med denna betydelse, empirin och analysen av vårt resultat utifrån tidigare 

forskning och vår teoretiska tolkningsram, anser vi att vi fått svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det resultat vi kommit fram till utifrån våra analyser är att respondenterna 

inte medvetet uppmärksammar skillnad i klientens situation utifrån om det är en man eller 

kvinna. Respondenterna uppmärksammar inte heller skillnader i behov mellan manliga och 

kvinnliga klienter. Respondenterna föreslår inte heller olika insatser till manliga respektive 

kvinnliga klienter. Intervjuerna genomfördes i två delar, före och efter att studiens 

ursprungliga design avslöjades. I den första delen reflekterade socialarbetarna inte alls över 

genus när de bedömde den presenterade vinjetten. I den senare delen av intervjuerna 

framträdde ett visst uppmärksammande av genusaspekter när socialarbetarna reflekterade över 

sociala insatser som ges till män och kvinnor med missbruksproblematik. I den andra delen 

har respondenterna med andra ord flyttat fokus från den ”könlösa” individens behov som de 

hade i den första delen till att även tala om två separata kön, det vill säga män och kvinnors 

behov.  

 

Det som talar för att socialarbetarna har en genusmedvetenhet är att de i andra delen av 

intervjun reflekterar och påvisar en medvetenhet ifråga om sina egna könsstereotyper, 

traditionella könsmönster och erfarenheter om könskillnader inom handläggning av 

missbrukande kvinnor och män. Vår bedömning är emellertid att de uppvisar en stor grad av 

ambivalens eftersom de samtidigt som de lyfter fram kunskaper om genus också vidhåller att 

den ”könlösa” individens behov styr bedömningen av behov av insatser. Vår bedömning är att 

en sådan hållning som socialarbetarna har, inte i sig behöver vara felaktig men att det är 

viktigt att hänsynstaganden till kön som socialarbetare gör sker med en reflektion och ett 

ifrågasättande först för att få svar på hur och när kön används samt att det bör finnas en 

medvetenhet om att genus kan ha betydelse men inte behöver ha samma betydelse i mötet 

med klienten. 
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Då vi påbörjade vår studie var vår uppfattning att det finns ett glapp mellan de genusteorier vi 

läst under utbildningen och det sätt som det praktiska sociala arbetets utförs på. När vi nu har 

slutfört studien ser vi positivare på frågan då vi märkt att det finns flera exempel på att 

genusmedvetenhet anses som en viktig aspekt i utförandet av socialt arbete. Vi syftar då 

närmast på den litteratur som vi fått tagit del av från vår handledare Christian Kullberg och 

som är under utgivning år 2012. Vi syftar även till att Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) arbetar med jämställdhetsintegrering och har tagit fram genus- och 

jämställdhetsverktyg som en hjälp för verksamheter att implementera genusmedvetenhet i det 

praktiska sociala arbetet men också i viss mån på de svar vi erhållit från respondenterna. Vi 

ser utifrån detta en möjlighet att använda ovanstående nämnda litteratur samt framtagna 

genus- och jämställdhetsverktyg redan i socialarbetares utbildning. Genom detta har vi en 

förhoppning att kunskapen då följer med socialarbetaren ut i de sociala verksamheterna och 

därmed faktiskt implementeras. Vi anser att detta ger skäl till vidare forskning om genus i det 

sociala arbetets praktik då genusmedvetenhet kräver kunskaper om könsspecifika förklaringar 

till sociala problem för att lindra, behandla eller lösa dessa problem. Vi anser det även viktigt 

att utvärdera verktygen då genus är en ständigt levande process. 

 

Genus är ett komplext ämne, men det är ingen ursäkt för att inte lära sig mer om det! 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
 
Projekttitel:  
Student/studenter: Anne Hassel, Cecilia Jansson 
Handledare: Christian Kullberg     

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

  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 (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  x 

 
5 
 

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

  x 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

  x 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)?  

  x 



 

 

 
      Bilaga 2. 
C-uppsats om socialarbetares bedömningar av klienters problem och hjälpbehov 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vi är två studenter vid Högskolan Dalarna som skriver vår c-uppsats i sociologi/socialt arbete. 
Vi gör en studie där vi undersöker socialarbetares bedömningar av klienters behov av insatser. 
Vi kommer att intervjua fyra socialarbetare på socialtjänsten som arbetar med handläggning. 
Anledningen att vi valt er enhet är att vi eftersträvar två män och två kvinnor vilket inte finns 
inom alla enheter.   
 
I den aktuella studien kommer en fiktiv klients problemsituation sammanfattad i en så kallad 
vinjett att presenteras i anslutning till en kvalitativ intervju. Vi räknar med att intervjun 
kommer ta ungefär 1 ½ timme och vi kommer utföra intervjun på din arbetsplats om inget 
annat önskas av dig.   
 
Samtalen kommer att spelas in med hjälp av en ljudbandspelare. Deltagande i undersökningen 
är frivilligt. Det är när som helst möjligt att avbryta sin medverkan utan närmare motivering. 
Inga personliga uppgifter kommer att användas i undersökningen som gör det möjligt att 
identifiera deltagarna. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få 
tillgång till materialet. När vi är färdiga kommer intervjumaterialet att förstöras. Vi förmedlar 
gärna en kopia av uppsatsen till dig när den är klar. Resultaten kommer att presenteras i form 
av en uppsats vid Högskolan Dalarna under januari 2012. 
 
Vi skulle gärna vilja genomföra intervju med dig den 2011-12-06, klockan 
 
Ert deltagande är värdefullt! 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Studenter: 
Anne Hassel: xxx-xxx xx xx 
v08annha@du.se 
 
 
Cecilia Jansson: xxx-xxx xx xx 
h08cebor@du.se 
 
 
Handledare: 
Christian Kullberg: xxx-xx xx xx 
cku@du.se 
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Bakgrundsfrågor 
A. Vilken är Din ålder? 

 
  – 25 år 

  26 – 35 år 

  36 – 45 år 

  46 – 55 år 

  56 – 65 år 

  66 år eller äldre 

B. Hur många år sammanlagt har Du förvärvsarbetat? 
 
 Antal år:_____________ 

C. Hur många år har Du sammanlagt arbetat inom yrken som normalt kräver 
socionomexamen? 

 
 Antal år:_____________ 

D. Hur många år sammanlagt har Du varit yrkesverksam inom kommunal socialtjänst? 
 

 Antal år:_____________ 

E . Vilken yrkestitel har Du idag? 

  Socialsekreterare   
 

  Annan yrkestitel:      

F. Hur många av Dina år som yrkesverksam har du arbetat med vuxen- och 

missbrukshandläggning? 

 Antal år:_____________ 

G. Har Du universitetsutbildning? 

  Socionomexamen 
 

  Annan examen:      
 

  Nej  

       



 

 

 
      Bilaga 4. 
 
          Fallbeskrivning:  

 
Läs noga igenom fallbeskrivningen om Johanna/Johan som 

presenteras nedan. Informationen om fallet är utgångspunkten för 

intervjun. 

 
Bakgrund 

Johanna/Johan är 27 år och ensamstående med de två barnen Karin 5 år och Per 2 år. 
Hon/Han är uppvuxen på en mindre ort men bor idag i en medelstor stad i Mellansverige. 
Hon/Han har gått grundskola, men slutat i gymnasieskolan efter ett år utan att få 
avgångsbetyg. Det första arbetet fick Johanna/Johan på ett sjukhem. Med detta arbete följde 
också en hyreslägenhet.  
 
Hon/Han gifte sig vid 20 års ålder, och det nygifta paret flyttade in i en egen lägenhet. 
Hon/Han sade upp sin anställning på sjukhemmet och började arbeta i en videoaffär. 
Videoaffären har gått i konkurs och Johanna/Johan har varit arbetslös i nästan två och ett halvt 
år. Hon/Han har inte haft något varaktigt arbete sedan hon/han blev arbetslös. Johanna/Johan 
är nyskild från barnens far/mor, som flyttade ihop med en annan kvinna/man för cirka ett år 
sedan.  
 
Ekonomi 

Det framkommer under samtalens lopp att Johanna/Johan länge på egen hand har försökt att 
få sin ekonomi att gå ihop. Hon/Han säger: ”Men nu går det inte längre”. Johanna/Johan visar 
upp en plastkasse med flera påminnelser på hyra och hot om inkasso från kreditkortsföretag. 
Hon/Han disponerar barnbidraget och erhåller föräldrapenning för det minsta barnet, och ser 
ingen lösning på sina ekonomiska svårigheter. 
 
Familjeförhållanden och psykosocial situation 

Johanna/Johan är själv skilsmässobarn, och kontakten med familjen som fortfarande bor på 
den mindre orten där Johanna/Johan växte upp är begränsad. Fadern är död sedan flera år. 
Modern är sjuklig.  
 
Johanna/Johan berättar att den här vintern har varit jobbig. Hon/Han har känt sig mycket 
isolerad och ensam. Under cirka ett års tid har hon/han haft allergiska besvär och 
sömnproblem. Hon/Han tar regelbundet mediciner för de allergiska besvären och 
sömnstörningarna. Johanna/Johan berättar också att hon/han lätt blir orolig när hon/han måste 
ge sig ut utanför lägenheten, och hon/han måste ”ta sig samman” när hon/han skall gå och 
handla mat. Johanna/Johan säger att hon/han brukar dricka på kvällarna när barnen lagt sig för 
att kunna slappna av och att detta ökat på sistone. 
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Ofta känner hon/han att hon/han inte har tillräckligt god kontroll på barnen: ”De vill inte 
lyssna på mig”. Men barnen är mycket fästa vid henne/honom. Under hela vintern har båda 
två krupit upp i hennes/hans säng under natten. Men detta leder också till problem eftersom 
Karin under perioder är sängvätare.  
 
Det tar på alla familjemedlemmar att gå hemma i lägenheten. Behovet av avlastning är stort, 
men hon/han har hittills inte kommit på någon bra lösning på detta. Hon/Han har ansökt om 
kommunal barnomsorg för Karin. 
 
Hon/Han har några bekanta bland grannarna som hon/han har ett bra förhållande till, men 
hon/han vill inte ligga dem till last för mycket. En bekant sitter barnvakt ibland. Men hon/han 
går sällan ”ut” eftersom hon/han inte riktigt har ork till det. Hon/Han har endast haft ett 
kortare förhållande efter skilsmässan.  
 
Utbildning och arbete  

Johanna/Johan hävdar att hon/han tidigare önskat skaffa sig mer utbildning, men vet inte 
riktigt vad, och hon/han är inte heller helt säker på hur mycket studier hon/han kommer att 
klara. Självförtroendet är inte på topp, och hennes/hans erfarenheter från skoltiden är inte de 
bästa. Johanna/Johan berättar vidare att en släkting har erbjudit henne/honom arbete. Hon/Han 
har funderat lite över detta erbjudande, även om hon/han egentligen inte känner att hon/han 
har någon energi för detta. Det aktuella arbetet kan ge henne/honom möjligheten till en 
”mjukare” övergång till arbetslivet, eftersom hon/han inledningsvis inte skulle behöva arbeta 
heltid.  
 
Socialsekreterarens intryck av Johanna/Johan  

Johanna/Johan är till att börja med av samtalet ganska reserverad, och säger att hon/han tycker 
det är pinsamt att vända sig till socialkontoret. Samtalet stannar upp när det kommer in på 
hennes/hans framtidsplaner. Hon/Han uppträder också ”tafatt” när hon/han berättar om sin 
personliga situation. 
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Intervjuguide  
 
Klientens situation  
 
Är detta en situation som ni känner igen ifrån er yrkesutövning? 
 
Är det några särskilda aspekter i klientens situation som ni reagerar över? 
(ev. följdfråga: hur ser du på klientens tablettanvändning samt alkoholanvändning?) 
 
 
Socialtjänstens bedömning av behov och insatser 
 
Hur gör ni bedömningen av klientens behov? 
 
Hur ser ni på behovet av insatser från socialtjänstens sida? 
(ev. följdfråga: vilka insatser anser ni är aktuella för klienten?)  
 
Hur ser ni på behovet av att stärka det sociala nätverket?  
(ev. följdfråga: kan ni ge ett konkret exempel på hur klienten kan gå tillväga? Samt skulle en 
parrelation kunna bidra till en positiv förändring för klienten?) 
 
Vad bör man förvänta sig att klienten själv kan bidra med för att hantera den uppkomna 
situationen? 
(ev. följdfråga: vilka krav kan man ställa) 
 
 
Uppsummering och reflexioner 
 
Studiens ”ursprungliga design” avslöjas 
 
Hade ni i något avseende agerat annorlunda om klienten varit en kvinna/man? 
( ev. följdfråga: I så fall i vilket/vilka avseenden? Samt beskriv vad som föranleder ett 
annorlunda förhållningssätt baserat på klientens kön i detta/dessa avseenden) 
 
Hur ser ni på jämställdhet i bedömning av behov och i beslut om insatser för klienten? 
 
Anser ni att det finns ett behov av reflektion kring genus och jämställdhet i förhållande till 
klienterna?  
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