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Sammanfattning 

Titel: ”Utsatt – fast på olika sätt”. En vinjettstudie om socialsekreterares synsätt på 

missbruksklienter utifrån föreställningar om kön. 

Författare: Caroline Johansson och Linn Johansson 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket synsätt socialsekreteraren inom området 

missbruk har på klienten utifrån föreställningar om kön. Detta gjordes genom en vinjettstudie 

med en kvalitativ ansats där sex socialsekreterare från fyra olika kommuner deltog. Den 

fiktiva fallbeskrivningen berörde en klient som befann sig i en situation där användning av 

alkohol och receptbelagda preparat belystes. Sociala faktorer redovisades också då personen i 

fråga hade två barn, en före detta partner, en nuvarande partner samt två föräldrar. Två 

vinjetter konstruerades med samma innehåll med den enda skillnad att i vinjett 1 var 

huvudpersonen en kvinna och i vinjett 2 var huvudpersonen en man. Tre av socialsekreterarna 

fick vinjett 1 tilldelad sig och de resterande tre fick utgå från vinjett 2. Enskilda intervjuer 

genomfördes och resultatet analyserades med hjälp av ett socialkonstruktivstiskt perspektiv 

med fokus på kön. Detta gjordes med hjälp av begreppen genusordning, den heterosexuella 

matrisen, typifiering och stereotypifiering och “att göra kön”. Tidigare forskning inom 

området har också använts för att analysera resultatet. Resultatet visade att socialsekreterarna 

gör olika bedömningar utifrån föreställningar om kön inom en rad olika områden. Slutsatsen 

är att en diskussion behöver lyftas om hur man skapar jämställdhet inom socialtjänsten som 

tar hänsyn till de olika positioner som exempelvis kön medför i samhället. 

 

Nyckelord: kön, genus, socialsekreterare, missbruk, socialkonstruktivism. 

  



Abstract  

Titel: “Exposed – but in different ways”. A vignette study on social workers' view of addicted 

clients based on beliefs about gender. 

Authors: Caroline Johansson and Linn Johansson. 

The purpose of this essay was to investigate whether gender affects how social workers in the 

addiction area assess the client's situation. This was done through a vignette study with a 

qualitative approach in which six social workers' from four different municipalities 

participated. The fictional case description was about a client who was in a situation where 

the use of alcohol and prescription drugs was highlighted. Social factors were also reported 

when the person in question had two children, a former partner, a current partner and two 

parents. Two vignettes were constructed with the same content, the only difference was that in 

vignette 1, the main character was a woman and in vignette 2, the main character was a man. 

Three social workers received vignette 1 and the remaining three received vignette 2. 

Individual interviews were conducted and the result was analyzed using a social 

constructivism perspective focusing on gender. This was done by using the concepts genus 

order, heterosexual matrix, typing and stereotyping and "making gender". Previous research 

within the field was also included in the analysis. The result showed that the social workers' 

made different assessments based on beliefs about gender in a number of different areas. The 

conclusion is that a discussion needs to be raised about how to create gender equality in social 

work services which takes into account the different positions that gender entails in society. 

  

Keywords: sex, gender, social worker, addiction, social constructionism.  

 

  



Förord 

Att vara kvinna eller att vara man kan idag ha olika innebörder. Det finns biologiska 

skillnader men även sociala. De senaste åren har ojämlikhet mellan könen blivit allt mer 

uppmärksammat bland annat i media genom exempelvis diskussioner om könskvoteringar, 

delad föräldraledighet och med #Metoo-rörelsens uppkomst. Att diskutera jämställdhet är 

enligt vår mening ytterst viktigt och i vår utbildning inom socialt arbete uppmuntras vi 

ständigt att ifrågasätta rådande normer och värderingar. Vi hoppas att vår uppsats kan hjälpa 

till att ytterligare synliggöra de skillnader som kan göras mellan män och kvinnor inom vårt 

framtida yrkesområde – det sociala arbetet. 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Arja Tyrkkö som hjälpt oss genom arbetets gång 

genom värdefulla synpunkter och idéer. 

Ett stort tack till de intervjupersoner vi kom i kontakt med under arbetets gång. Att ni tog av 

er tid för att kunna delta i vår studie har varit mycket värdefullt för oss. Vi vill även rikta ett 

tack till socialsekreteraren som deltog i vår pilotstudie, som bidrog med synpunkter och 

förbättringsförslag. 

Slutligen vill vi också tacka varandra för ett gott samarbete. Vi som författare har gemensamt 

ansvar för uppsatsens alla delar. 

Trevlig läsning! 

 

Karlstad, juni 2018 

Caroline Johansson och Linn Johansson 
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1. Inledning  
 

1.1 Introduktion  

Missbruk förekommer i alla samhällsklasser både hos män och kvinnor. Mellan åren 1917 och 

1955 fanns begränsningar gällande mängden alkohol som fick köpas. Kvinnor som var gifta 

kunde vid den tidpunkten inte köpa alkohol alls medan ogifta kvinnor kunde köpa en 

begränsad mängd (Göransson & Magnusson 2012). Ovanstående visar på den föreställning 

om kön som funnits i vårt samhälle och om skillnaderna som gjorts mellan manligt och 

kvinnligt när det handlar om alkoholanvändning. Idag upplevs fortfarande skillnader om än 

inte så uppenbart som nämnda exempel. Elvin-Novak & Thomsson (2012) menar ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv att det inte finns egenskaper som är manliga eller kvinnliga 

från början. Det är inte biologiskt bestämt utan något som är kulturellt skapat. Ett barn föds 

som antingen pojke eller flicka och tilldelas därefter kläder, färger och leksaker som är 

kodade som manliga eller kvinnliga. Detta bidrar till den könssocialisation som sker livet ut. 

Enligt Giddens och Sutton (2014) uppmuntras barnen till denna process genom positiva och 

negativa förstärkningar vilket resulterar i att rollerna för manligt och kvinnligt hela tiden 

reproduceras.  

Ser vi till Sverige idag ser missbruksproblematiken olika ut mellan könen. Män är 

överrepresenterade när de gäller användning av alkohol såväl som narkotika (Göransson & 

Magnusson 2012). I en rapport från Socialstyrelsen (2017) går det att utläsa att under åren 

2009-2011 uppskattades 780 000 personer i Sverige ha ett alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende. Under samma period hade 55 000 personer ett missbruk eller beroende av 

narkotika. Enligt statistik från Socialstyrelsen (2018) gick 32 procent av öppenvårdsinsatserna 

till kvinnor och de resterande 68 procenten gick till män under år 2017. Oavsett vem som har 

ett missbruk är det socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 5 §9 

som innefattar särskilda bestämmelser som rör missbrukare. I paragrafen står det att 

socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 

han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Herz (2012) har i sin forskning problematiserat socialarbetarnas olika bedömningar av 

kvinnor och mäns problem och behov. De finns enligt honom en risk att socialarbetare tar 

med sig sina egna personliga värderingar kring kön in i arbetet och därmed gör skillnad på 

klienterna utifrån kön. Elvin-Novak och Thomsson (2012) menar att hur vi uppfattar en annan 

människa, en yrkesposition eller ett beteende som kvinnligt eller manligt är avgörande för 

våra upplevelser eller bedömningar och att det ofta är en helt omedveten process.   

  

1.2 Problemformulering 

En grundprincip inom socialt arbete som starkt präglat vår utbildning på 

socionomprogrammet är att alla ska behandlas lika och att alla ska ges samma förutsättningar. 

Enligt 1 kap. 1 § i socialtjänstlagen ska samhällets socialtjänst främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, aktivt deltagande i samhällslivet och främja jämlikhet i levnadsvillkor. 
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Men trots detta tydliga klargörande i lagstiftningen har vi själva under vår praktikperiod på 

socialtjänsten fått en ökad förståelse av arbetets komplexitet och svårigheten i att vara 

objektiv. Tidigare forskning har visat att socialsekreterare i sitt arbete inom socialtjänsten 

reproducerar en heteronormativ diskurs, där män och kvinnor antas besitta olika egenskaper 

som kompletterar varandra (Herz 2012). Men hur mycket från våra egna föreställningar och 

antaganden tar vi egentligen med oss in i det sociala arbetet när vi möter våra klienter? Och 

kan detta påverka hur vi bedömer klientens situation och eventuell insats? Vi anser att det är 

en intressant fråga att undersöka då socialsekreterarens tolkning av kön skulle kunna leda till 

att det brister i arbetets strävan mot en likabehandling och rätten till samma förutsättningar. 

Eller är vägen mot samma förutsättningar olikbehandling? Vi har båda under vår 

praktikperiod varit i kontakt med enheter som handlägger missbruk inom socialtjänsten varvid 

vi därför valt att fokusera på detta område i uppsatsen. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket synsätt socialsekreterare inom området missbruk 

har på klienten utifrån föreställningar om kön. Frågeställningen lyder därmed: Hur påverkas 

socialsekreterares bedömning inom området missbruk av klientens könstillhörighet? 

 

1.4 Centrala begrepp  

Under denna rubrik redogörs de centrala begrepp som används i uppsatsen. 

Kön används oftast som begrepp för att förklara den biologiska könstillhörigheten medan 

genus används för att förklara det socialt konstruerade könet (www.genus.se). Vi kommer 

genomgående använda enbart begreppet kön som i uppsatsen innefattar både det biologiska 

och det sociala könet. 

Socialsekreterare kommer användas som begrepp när vi benämner de personer vi har 

intervjuat. Samtliga arbetar som kommunala tjänstemän med yrkestiteln socialsekreterare men 

har inte alla samma formella utbildning. 

Med risk- och skyddsfaktorer menas faktorer som utgör en risk för, eller som skyddar 

människor från, att initiera och/eller utveckla ett problematiskt beteende. Enstaka risk- och 

skyddsfaktorer har i regel liten effekt, men fler faktorer tillsammans ger större effekt på 

individens beteende. Det gäller således att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna 

(Folkhälsomyndigheten 2016). 

 

1.5 Disposition  

I uppsatsens första kapitel presenteras en inledning med det valda ämnet, problemformulering, 

syfte och frågeställning samt centrala begrepp. Efterföljande kapitel ger en beskrivande 

bakgrund till uppsatsen och innehåller definitioner av missbruk samt en beskrivning av 

socialtjänsten och dess missbruksutredningar. I det tredje kapitlet presenteras relevant tidigare 

http://www.genus.se/
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forskning.  Efterföljande kapitel presenterar den teoretiska referensram som används i 

uppsatsen. Rubriker som återfinns där är “Att göra kön”, “Genusordning och den 

heterosexuella matrisen” samt “Typifiering och stereotypifiering”. Därefter redogörs för valet 

av metod, metodologiska utgångspunkter, tillvägagångssätt och urval. Uppsatsens kvalitet 

diskuteras utifrån trovärdighet, tillförlitlighet och överföringsbarhet. Även etiska 

överväganden diskuteras i detta kapitel. Kapitel sex innehåller studiens resultat och följs av ett 

kapitel med analys av resultatet. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där resultaten 

diskuteras på ett övergripande plan. I diskussionskapitlet finns en sammanfattning av 

resultatet, en metoddiskussion, förslag till framtida forskning samt en avslutande diskussion. 
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2. Bakgrund 
Nedan följer relevanta bakgrundsfaktorer för att ge läsaren en djupare förståelse kring 

missbruk. Definitioner kring missbruk beskrivs inledningsvis under nedanstående rubrik för 

att läsaren ska få en bättre förståelse när termer som dessa diskuteras. Vi kommer sedan 

presentera socialtjänstlagens portalparagraf och dess övergripande mål och värderingar. En 

överblick ges över missbruksutredningar inom socialtjänsten med fokus ur ett könsperspektiv 

utifrån rapporter och utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. 

 

2.1 Missbruk 

Det finns olika synsätt på beroende eller konsumtion av droger och alkohol. Nedan följer 

olika definitioner enligt Göransson och Magnusson (2012).  

Missbruk definieras som ett skadligt bruk och som leder till upprepade negativa sociala, 

psykiska eller fysiska konsekvenser samt att man utsätter sig själv eller andra för fara. Ett 

missbruk behöver nödvändigtvis inte leda till ett beroende men det finns ett samband och en 

högre risk att utveckla ett beroende.  

Beroende är ett tillstånd som ger sociala, psykiska och fysiska följder. Föreligger ett beroende 

är det ytterst svårt att ändra sitt konsumtionsmönster och hos den beroende har en förändring 

skett i vissa områden i hjärnan. Ett beroende yttrar sig b.la genom upprepad användnings trots 

förståelse av risker och konsekvenser, abstinens, ökad tolerans av substansen m.m.  

För att bruket ska klassas som ett riskbruk avses att vid enstaka tillfällen uppnå en intensiv 

konsumtion som medför fara som att t ex. ramla eller ha svårt att ta tillvara på sig själv. 

 

2.2 Socialtjänsten  

Enligt 2 kap. 1§ SoL har kommunen det yttersta ansvaret för sina kommuninvånare och 

ansvaret för att se till att de får den hjälp och de stöd de behöver. Kommunen har även ansvar 

för kommunens socialtjänst. Kommunens socialtjänst styrs av lagstiftning som finns i 

Socialtjänstlagen. I 1 kap. 1§ SoL kan socialtjänstens mål utläsas:  

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
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Portalparagrafen ovan behandlar de värderingar som ska råda inom socialtjänsten. Till följd 

av att SoL är en ramlag har kommunen en stor frihet att själva styra över hur de ska anpassa 

sina insatser utifrån varierande behov och önskemål. Det framgår därmed inte i lagstiftningen 

hur dessa bedömningar ska ske utifrån portalparagrafens värderingar (Lundgren m. fl. 2016).  

 

2.2.1 Missbruksutredningar 

Socialtjänstlagen kapitel 5 §9 innefattar särskilda bestämmelser som rör missbrukare. I 

paragrafen står det att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde missbrukaren får 

den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden ska i 

samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården samt noga bevaka att planen 

fullföljs. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får denna hjälp 

enligt 2 kap. 1§. Kapitel 11 reglerar det formella kring själva handläggningen av ärendet, som 

tidsram, dokumentation etc. Då SoL som tidigare nämnt är en så kallad ramlag behandlar den 

inte vidare för hur utredningen ska gå till. Det blir upp till varje kommun att själva avgöra. 

Det finns dock nationella riktlinjer kring detta utfärdat av Socialstyrelsen (2017). Dessa 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende syftar till att stimulera användandet av 

vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder samt att vara ett underlag för öppna och 

systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I denna kan 

socialsekreteraren läsa om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, 

psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid 

samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem. Målet är att 

bidra till att patienter, brukare och klienter får en jämlik och god vård. Det står dock skrivet 

att i de vetenskapliga studierna som ligger till grund för riktlinjerna saknas viktiga perspektiv, 

till exempel kön, ålder, etnicitet samt sociala förhållanden. Studierna har heller inte tagit 

hänsyn till graviditet. Socialstyrelsen hävdar att det trots detta kan finnas stöd för en 

könsdifferentierad behandling – bland annat för personer som utsatts för sexuella övergrepp 

och våld. Riktlinjerna beskriver hur kvinnor i missbruk kan befinna sig i livssituationer som 

ökar risken för att utsättas för våld (Socialstyrelsen 2017).  

 

2.2.2 Skylla sig själv? – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller 

beroendeproblem 

I och med de ökade risker som Socialstyrelsen ser för kvinnor som befinner sig i missbruk har 

ett särskilt underlag tagits fram. Detta underlag är ett utbildningsmaterial – Skylla sig själv? 

Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroende (Socialstyrelsen 

2011) som beskriver vilka problem våld riktat mot kvinnor med missbruk och beroende kan 

innebära, och de särskilda behov av skydd, stöd och hjälp som dessa kvinnor kan ha. 

Materialet är framtaget för att höja medvetenheten och kompetensen hos personal som möter 

dessa kvinnor och förhoppningen är att yrkesverksamma på ett bättre sätt ska kunna tillgodose 

behov som följer av denna specifika problematik (Socialstyrelsen 2011). 

Vidare i utbildningsmaterialet går det att läsa att kvinnor med missbruksproblematik är en av 

de mest utsatta sociala grupperna. Många kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig i 
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livssituationer där risken ökar för att utsättas för våld, och de kan ha svårare än andra kvinnor 

att få hjälp. Dessutom finns det mycket få skyddade boenden för dessa kvinnor. Detta skriver 

regeringen i propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (Prop. 2006/07:38). 

Utbildningsmaterialet lyfter att kvinnor i missbruk ofta kan ha sämre möjligheter att ta sig ur 

en våldsam relation eller att söka hjälp och stöd än andra kvinnor, bland annat beroende på 

brist på resurser och handlingsutrymme, eller på att man har ett svagare socialt nätverk. 

Samhället tenderar också att se dessa kvinnor som medansvariga för våldet på grund av 

missbruksproblematiken och inte som ett offer. Ett idealiskt offer bör ha ett antal egenskaper, 

såsom att vara svagt, syssla med respektabla handlingar, och befinna sig på en oklanderlig 

plats. Dessutom ska gärningsmannen vara stor och ond, okänd och utan någon personlig 

relation till offret. Detta stämmer sällan in för kvinnor med missbruksproblematik. Vissa 

kvinnor befinner sig i en stark beroendeställning gentemot sina närstående. Detta för med sig 

känslor av skuld och skam som kan vara en orsak till varför det kan vara svårt att söka hjälp. 

Våldet tenderar att ses som en konsekvens av missbruket, som någonting som upphör om 

missbruket upphör. I själva verket kan det vara tvärtom – missbruket kan vara en konsekvens 

av våldet. Utbildningsmaterialet belyser därav vikten av kunskap om kombinationen av 

våldsutsatthet och missbruk (Socialstyrelsen 2011). 
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3. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras en sammanställning av tidigare forskning. Den utvalda forskningen 

fokuserar till stor del på hur kön görs och reproduceras inom socialt arbete vilket ligger i linje 

med uppsatsens syfte.  

3.1 Missbruksbehandling  

Mattson (2005) vill ta reda på hur kön införlivas i det sociala arbetets normaliserande praktik 

genom att undersöka hur personalen på två olika institutioner som bedriver missbruksvård 

arbetar och hur behandlingarna är utformade. Detta görs genom en intersektionell analys om 

hur kön görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet. Resultatet påvisar att det finns en 

stor ambition hos personalen att visa jämställdhet i missbruksbehandling men att arbetssättet 

är oförenlig med ambitionen. Jämställdhetsarbetet består på den ena institutionerna av att 

fokusera på respekten för kvinnor medan den andra om att skapa en jämn fördelning av 

hushållsarbete. När arbetsuppgifter för personalen ska fördelas blir det tydligt att kön skapas 

då de får ansvara över olika områden och könsstereotypiska roller visas upp. I den 

terapeutiska behandlingen håller sig de kvinnliga medarbetarna i bakgrunden medan de 

manliga har en auktoritetsroll vilket leder till att kön görs genom en könsmaktsordning där 

kvinnor är underordnade och männen överordnade. Kvinnorna utgör en majoritet på 

arbetsplatsen vilket leder till att de står tillbaka för att släppa fram männen så de kan ta plats. 

De ständiga försöken till att rekrytera fler män är även detta ett upprätthållande av 

könsmaktsordningen och ger männen ett mervärde. Bland brukarna reproducerar personalen 

föreställningen om kön genom att acceptera och skapa typiska könsroller hos brukarna. 

Kvinnorna i behandling ses som traumatiserade till följd av en svår uppväxt och mäns 

övergrepp. Männen uppfattas ha en negativ kvinnosyn till följd av de destruktiva relationer de 

tidigare haft med kvinnor.  

Studien belyser svårigheten i att skapa jämställdhet och bryta könsmönster på institutionerna. 

Att skapa jämställdhet tycks försvåras av att begreppet i sig är diffust och att personalen 

uppfattar begreppet på olika sätt. 

 

3.2 Könstypisk uppdelning inom det sociala arbetet 

Bruckner (2002) lyfter fram hur normer om genus kan få oss att tänka kring sociala problem. 

Författaren reflekterar om problematiken kring hur normer om hur mannen som överhuvud i 

familjen och kvinnan som den vårdande och uppoffrande modern kan få oss att inte se 

problem, eller att förminska dem, som till exempel att det rör sig om våld i nära relation. 

Studien talar också om att det offentliga sociala arbetet i västra Europa drivs av majoriteten 

kvinnor och att ledarskapet inom området mestadels representeras utav män. Författaren till 

artikeln problematiserar att denna uppdelning reproducerar de normer om genus som 

genomsyrar samhället in till arbetsplatsen. I och med att socialarbetare lever i denna 

verklighet kan det vara svårare att agera normkritiskt i arbetet. Det vill säga att det kan finnas 

svårigheter i att se och vara medveten om att man själv är med och reproducerar dessa normer 

(Bruckner 2002). 
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3.3 Normativa antaganden inom socialtjänsten 

Herz (2012) undersöker hur socialsekreterare på ett socialkontor i en kommun i Sverige 

hanterar och förstår kön i samtal om klienter och ärenden. Huvuddelen av empirin i studien 

har författaren fått genom observationer på formella möten under vilka socialsekreterarna 

diskuterar klienter och ärenden med varandra. På så sätt har författaren kunnat urskilja 

diskurser om kön och etnicitet som förs i samtal mellan socialsekreterarna och därmed också 

kunnat ta del av bedömning och beslut som följt. I studien har också efterföljande kvalitativa 

intervjuer gjorts för att få en djupare förståelse för hur socialsekreterarna hanterar och förstår 

kön. Av studien framkommer det att socialsekreterarna ofta förhåller sig till olika typer av 

normativa antaganden rörande kön. Till exempel förekommer idéer om att en femtio-femtio-

konstellation, alltså en man och en kvinna som arbetar tillsammans, är att föredra i möten med 

vissa klienter. Detta menar författaren reproducerar en heteronormativ diskurs, där män och 

kvinnor antas besitta olika egenskaper som kompletterar varandra. Resultatet påvisar att 

denna heteronormativa diskurs reproduceras i flera olika situationer på arbetsplatsen. Inom 

våld i nära relationer och andra typer av ärenden är det vanligt att kvinnan ses som, men också 

görs till offer. Anledningen till detta är ofta den kunskap som finns tillgänglig och de 

specifika satsningar som gjorts inom ämnet. Då mycket resurser har använts för att fokusera 

på kvinnors utsatthet och situation kan det leda till antaganden om att kvinnan alltid är den 

utsatta. Ett annat tydligt exempel är namnet på den avdelning på socialkontoret som jobbar 

med våldsfrågor – kvinnofridsärenden. Till följd av namnet reproduceras därför också ofta en 

föreställning om en tydlig koppling mellan kön, misshandel och vem som är förövaren. Ofta 

följer beskrivningarna av män och kvinnor detta mönster. Tidigare forskning Herz (2012) 

tagit del av visar att våld i nära relationer som håller sig utanför ramen för en 

heteronormativitet hamna i skymundan. Precis som den “vanliga kvinnan” inte passar in för 

ramen som förövare passar inte heller mannen in i den vanliga rollen som offer. Genom att 

lyfta detta synliggörs vilken syn på män och kvinnor som dominerar. Män ses som starka 

både fysisk och psykisk och kvinnor som svaga. För att det ska vara möjligt att föreställa sig 

det omvända förhållandet sker omskrivningar av manligt och kvinnligt. Män som offer 

handlar därför om specifika typer av män, gamla och svaga. Kvinnor som förövare ses som 

specifika typer av kvinnor, nämligen psykopater. Resultatet påvisar även att 

socialsekreterarna tillskriver och tolkar sina klienter baserat på kön när de kommer till rollen 

som föräldrar. En mamma beskrivs i ett fall som ”en ledsen liten mamma” medan pappan 

beskrivs som ”en speciell pappa”. Liten mamma kan tolkas som att hon behöver skyddas 

medan pappan är lite udda och inte alls i samma behov av omhändertagande. Poängen här är 

dock inte huruvida just dessa klienter ”är” som de beskrivs utan att peka på den diskurs om 

män och kvinnor som med dessa beskrivningar reproduceras i socialtjänsten (Herz 2012). 

Den sammanfattande slutsatsen som Hertz drar av resultatet i sin studie är att 

socialsekreterarna har som mål och uppfattning att behandla klienter där alla ses som unika. 

Detta kommer främst till uttryck som svar på frågor om kön och etnicitet medan det i 

praktiken visar sig att de tenderar att låsa fast klienter i statiska kategorier, som vi gett 

exempel på ovan. Vad som också blir tydligt i studien menar Herz är hur socialsekreterarnas 

förhållande till kön färgas av andra. Hur klienterna själva förhåller sig till kön spelar roll samt 



9 
 

även hur samarbetspartners, exempelvis behandlingshem, förhåller sig till kön. 

Behandlingshemmets kategoriseringar kan tvinga socialsekreteraren att anpassa sin 

verksamhet och även klienten efter utbudet (Herz 2012). 

En annan studie gjord av Kullberg (2004) syftar till att undersöka hur socialtjänsten hjälper 

manliga och kvinnliga klienter att balansera betalt arbete med familj och omvårdnad. Det görs 

genom att undersöka hur socialtjänsten bedömer arbetslösa ensamstående föräldrars problem 

och behov med att hitta jobb och etablera och bibehålla ett socialt nätverk, två arenor som 

visat sig vara betydande för ensamstående föräldrar.   

Ett frågeformulär tillsammans med vinjetten skickades ut till ett antal socialsekreterare och 

415 svar kom tillbaka och analyserades. Deltagarna i studien ansåg att den ensamstående 

pappans behov av en anställning var högre än den ensamstående mammans behov av 

anställning. Det kan utläsas att inkomstkällan inte var det mest primära utan istället de sociala 

aspekter som ett arbete medför. I bedömningen av parternas respektive sociala nätverk kunde 

författaren utläsa att mammans sociala nätverk breddades av socialsekreterarna och att de 

inkluderade betydligt fler som tänkbara stöttepelare än i pappans fall. Författaren menar att 

resultatet indikerar att det finns olika möjligheter för kvinnor och män att balansera betalt 

arbete med familj och omvårdnad, något som inte går i linje med målen för 

välfärdslagstiftningen och den individuella bedömningen som görs av de professionella. Det 

är också rimligt att anta att socialarbetarnas olika bedömningar av kvinnor och mäns problem 

och behov indikerar på heteronormativa värderingar som beskriver ”normala” beteenden i 

olika livssituationer och att socialsekreterarna tar sina egna personliga värderingar kring kön 

med sig in i arbetet. Slutsatsen är att socialtjänsten borde fokusera mer på nätverket när de 

kommer till ensamstående pappor och att mer fokus borde läggas på att få ut ensamstående 

mammor på arbetsmarknaden. Genom att stärka det sociala nätverket runt de ensamstående 

papporna kan det vara effektivt för att få in dem på arbetsmarknaden i det långa loppet 

(Kullberg 2004). 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som används för att analysera 

uppsatsens empiri. De begrepp vi valt att använda oss av har sin utgångspunkt inom 

socialkonstruktivismen och berör hur vi som människor konstruerar vår verklighet. 

4.1 Att göra kön 

I sin bok Att göra kön menar författarna Elvin-Novak och Thomsson (2012) att kategorierna 

kvinnlighet och manlighet är skapade produkter och abstraktioner. Det finns inte något som är 

manligt eller kvinnligt från början. Trots detta är dessa två kategorier mycket centrala och 

genomsyrar i stort sett allt vi är med om, allt vi gör och allt vi förhåller oss till. ”Göra kön”-

processen pågår livet ut. Ett barn kommer till världen med ett biologiskt kön som antingen en 

flicka eller pojke och tilldelas utefter detta färger, kläder och leksaker som är kodade som 

antingen kvinnliga eller manliga. Således är det våra biologiska kön som sätter ramarna för 

den verklighet vi har att förhålla oss till. Processen fortsätter sedan hela livet och kan spela en 

roll i allt ifrån vilka intressen vi får till vilket yrkesval vi gör. Könskategorierna utgör den 

mest grundläggande faktorn för hur vi förstår oss själva och hur vi förstår andra. Genom 

spegling i andra lär individen sig förstå vilka förväntningar omvärlden har på denne, som 

antingen en kvinna eller en man. Elvin-Novak och Thomsson menar att könet alltså är en 

central faktor i vårt identitetsskapande. Huruvida vi uppfattar till exempel en annan människa, 

en yrkesposition eller ett beteende som kvinnligt eller manligt är avgörande för våra 

upplevelser eller bedömningar. Det är en process som ofta är helt omedveten (Elvin-Novak & 

Thomsson 2012).  

 

4.2 Genusordning och den heterosexuella matrisen  

Hirdman beskriver att det utmärkande för det hon gett namnet genussordning är att genus, det 

vi tidigare benämnt som de två olika kategorierna – kvinnlighet respektive manlighet, ordnas 

med utgångspunkt i de två dimensionerna isärhållning och över- och underordning. 

Isärhållande handlar om hur det som ses som typiskt manligt skiljs från det som betraktas som 

kvinnligt. Därav skiljer man också på manliga och kvinnliga aktiviteter. Detta innebär att män 

som grupp har tillgång till fler verksamheter och aktiviteter som ger makt, än vad kvinnor har. 

Detta kan förklaras av den över- och underordning som också ingår i begreppet genusordning 

(Hirdman 2008). 

Ytterligare ett begrepp som spelar en roll för förståelsen av konstruktionen av kvinnlighet och 

manlighet är den heterosexuella matrisen. Butler (2005) myntade begreppet som syftar till att 

förklara föreställningen om att alla människor endera är kvinnor eller män och att dessa två 

kön dras erotiskt till varandra. Här gör sig genusordningen påmind med två tydligt 

identifierbara kön vilka är hierarkiskt ordnade genom vad Butler menar en obligatorisk 

heterosexualitet. För att könen ska dras till varandra är det varandras motpoler och tilldelas 

därmed olika egenskaper utefter detta. Mannen ses som stark medan kvinnan då automatiskt 

ses som svag. Denna heterosexuella norm är ständigt närvarande och strukturerar vår 

upplevelse av verkligheten och vad som kan sägas vara normalt och inte (Butler 2005). 
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4.3 Typifiering och stereotypifiering 

På vilket sätt de fenomen man upplever klassificeras i enlighet med tidigare erfarenheter 

kallas typifiering. Giddens och Sutton (2014) skriver att detta är något högst vardagligt som 

hjälper oss att skapa ordning i vår värld och göra den mer förutsägbar och därmed “trygg”. 

Men en typifiering kan också leda till en stereotypifiering, det vill säga att göra ogrundade 

generaliseringar om människor enbart för att de tillhör en specifik social grupp. När denna typ 

av antaganden blir internaliserade sjunker de ner under den medvetna existensens yta, och 

bildar där basen för den naturliga attityden (Giddens & Sutton 2014). 
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5. Metod 
I detta kapitel redogör vi för de metoder vi valt att använda under uppsatsens uppförande. 

Först presenteras den vetenskapstradition som ligger till grund för uppsatsen. Därefter ges en 

beskrivning över den kvalitativa metoden och dess verktyg. Vi redogör även vårt urval och 

genomförande samt de analysverktyg vi använt oss av för att tolka den data vi samlat in. 

Slutligen diskuteras uppsatsens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt etiskt 

övervägande. 

5.1 Vetenskapstradition 

Vi har valt att utgå från socialkonstruktivismen i vår uppsats då vi vill undersöka om vilket 

synsätt socialsekreterarna har på klienten utifrån föreställningar om kön.  

Weenberg (2010) använder sig av följande metafor för att på ett förenklat sätt förklara vad 

socialkonstruktivism är.  

Vår kunskap om omvärlden kan ses som en ballong som vi blåser upp 

inifrån med hjälp av bland annat språket, begreppen, teknologin och vårt 

sociala liv. Ballongen kanske blir större, men vi kommer aldrig att få 

veta vad som finns på utsidan av ballongen utan att denna kunskap 

påverkas av eller förstås utifrån det som finns inuti ballongen (Weenberg 

2010, s.30).  

Weenberg (2010) menar att upplevelsen av omvärlden är socialt konstruerat och sociala 

processer möjliggör vår uppfattning och upplevelser. Sociala konstruktioner är fenomen 

skapade genom mänsklig interaktion och kollektivt handlande då kommunikation sker mellan 

människor. Kunskapen om omvärlden kommer från det språk vi använder oss av och som 

redan på förhand konstruerat verkligheten för oss. Socialkonstruktivismen ställer sig emot att 

våra handlingar skulle vara bestämda av naturen och hävdar istället att det är ett inlärt 

beteende (Wennberg 2010). Det innebär att kön ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är 

något vi själva konstruerar, det vill säga ett socialt kön.  

 

5.2 Kvalitativ metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket synsätt socialsekreteraren inom området 

missbruk har på klienten utifrån föreställningar om kön. Uppsatsen vill därmed ge en 

förståelse, snarare än en förklaring. För detta lämpar sig den kvalitativa forskningsmetoden. 

Den kvalitativa metoden syftar till att få information om intervjupersonens 

verklighetsuppfattning, dennes upplevelser och tankar (Ahrne & Svensson 2011). Det som är 

framträdande för den kvalitativa metoden är att vara nära intervjupersonen man undersöker 

för att kunna göra en djupdykning utifrån dennes perspektiv. Personens upplevelser och 

tankar blir förmedlade via språket och vi som mottagare kan sedan göra en tolkning av den 

insamlade empirin för att kunna urskönja värderingar, attityder och förhållningssätt. Inom den 

kvalitativa metoden finns flera datainsamlingsmetoder ur vilka vi valt att kombinera 

metoderna vinjett och intervju (Kvale & Brinkmann 2009). 
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5.3 Vinjett 

För att uppnå syftet med vår uppsats och kunna besvara frågeställningen har vi valt att 

använda oss av vinjetter. Enligt Egelund (2008) ska en vinjett bestå av en kort hypotetisk 

berättelse som ska vara så verklighetstrogen som möjligt som alla respondenter ska förhålla 

sig till. På så sätt finns en ram för vad efterföljande samtal kommer att handla om och vilken 

information samtliga respondenter får ta del av. Vinjettstudier är en lämplig metod för att 

kartlägga bestämda typer av värderingar, handlingsval och samband mellan olika attityder 

(Egelund 2008). 

Vi har konstruerat två vinjetter som är likadana till innehållet men huvudpersonen är i vinjett 

1 en kvinna vid namn Elin, och i vinjett 2 en man, Tobias (se bilaga 1 och 2). Vi har även bytt 

ut könet på Elins och Tobias nya partner i de olika vinjetterna. Vinjetten som konstruerats har 

likställts med ett verkligt scenario hos socialtjänstens vuxenenhet, avdelningen för missbruk. 

Att använda oss av två vinjetter gör att vi kan jämföra tolkningarna av de båda vinjetterna 

med varandra och i detta fall se om vissa olikheter föreligger. Enligt Egelund (2008) kan 

vinjetter med fördel användas när socialarbetares eller andra gruppers normativa bedömningar 

av vissa klientgrupper ska kartläggas. Även för att undersöka motiv till interventioner och 

åtgärder är en vinjett användbar. Genom att komplettera vinjetten med andra kvalitativa 

instrument kan en vinjett fånga upp reflektioner kring vad det är som påverkar bedömningen 

och på vilka grunder den gjorts.  

 

5.4 Intervju 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är genom samtal som vi människor lär känna 

varandra och kan förstå varandras erfarenheter och syn på världen. Därför använde vi som 

komplement till vinjetten även intervjuer. Intervjupersonerna fick först läsa vinjetten och 

därefter ställdes frågor utifrån en intervjuguide om innehållet i vinjetten. Genom en 

intervjuguide kunde vi styra samtalet lättare samt öka chanserna till värdefull information (se 

bilaga 3 och 4). Intervjuguiden är upplagd efter de teman vi önskade fokusera på under 

intervjun utan att för den sakens skull vara strukturerad med standardiserade frågor. De teman 

som behandlades var ”Bakgrundsfrågor”, ”Nuvarande situation”, ”Risker”, ”Skydd”, ”Insatser 

och planering” och ”Omvänd situation”. Genom intervjuguiden med öppna frågor kunde vi 

leda respondenten till teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman. Det är just 

uppfattningarna om dessa teman vi önskar att fånga upp. 

 

5.5 Urval 

Totalt genomfördes sex intervjuer med socialsekreterare från sammanlagt fyra olika 

kommuner. Vi valde att ta kontakt med socialsekreterare inom missbruk på socialtjänsten då 

det är dessa uppsatsens frågeställning handlar om. Kontaktprocessen såg olika ut beroende på 

kommunens storlek. I en del av kommunerna arbetade det ett större antal socialsekreterare 

inom missbruk varpå förfrågan om deltagande gick genom en enhetschef eller förste 

sekreterare varpå denne fick ansvar för att föra informationen vidare, ett så kallat 
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tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Informationen gick ut på personalmöten 

varpå den/de socialsekreterare som var intresserade tog kontakt med oss. I en del av 

kommunerna arbetade det ett färre antal socialsekreterare inom missbruksområdet varpå en 

kontakt kunde ske direkt till denne/dessa. Intervjupersonerna bestod av både män och 

kvinnor. Utbildningsbakgrund varierade något då tre av intervjupersonerna var utbildade 

socionomer, två beteendevetare samt en socialpedagog. Tidsramen som intervjupersonerna 

arbetat med missbrukshandläggning sträcker sig från 11 månader till 8 år.  

Innan genomförandet av intervjuerna skickades ett informationsbrev ut via mejl och/eller 

visades i fysisk form direkt på plats (se bilaga 5). Informationsbrevet innehöll mer 

information om studiens syfte, genomförande och de forskningsetiska krav vi förhöll oss till i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002). 

 

5.6 Genomförande 

I kontakten med intervjupersonerna bestämdes tid och plats för deltagandet. Samtliga 

intervjuer skedde på intervjupersonens arbetsplats, vilket föll sig naturligt då det är 

intervjupersonen i egenskap av sin yrkesroll som ska intervjuas. På plats informerades 

intervjupersonen kring de krav som står uttryckta i informationsbrevet för att kunna ge 

muntligt samtycke. Intervjupersonerna fick också samtycka till att intervjun spelades in, vilket 

samtliga gjorde. Materialet spelades in med en dator samt en mobiltelefon för att ha som 

reserv. 

Då vinjetten är utformad som en ansökan fick intervjupersonen ta del av fallet på plats för att 

scenariot skulle bli så verklighetstroget som möjligt. En annan viktig aspekt i att göra fallet så 

verklighetstroget som möjligt och ha en chans att fånga upp de verkliga reaktionerna var att 

intervjupersonerna innan inte skulle prata med varandra om intervjun. Intervjuerna tog mellan 

20-30 minuter. Vi närvarade båda vid samtliga intervjuer men turades om att vara 

frågeställare och intervjuade tre personer vardera. 

 

5.7 Analysmetod 

Vi har använt oss av en deduktiv metod då vi på förhand valt ut teorier för att analysera vårt 

material. När insamlingen av datan var gjord var det dags att transkribera denna till löpande 

text för att få fram den empiri som sedan skulle ligga till grund för uppsatsens analys 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011). Vi transkriberade tre intervjuer vardera. Vi läste sedan 

igenom det transkriberade materialet för att få en känsla av helhet. Vi använde oss sedan av 

kvalitativ innehållsanalys med modifiering. Eftersom vi redan i intervjuguiden hade utformat 

specifika teman kopplade till uppsatsens frågeställning utgick vi från dessa när vi skapade 

kategorier att ha som utgångspunkt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kategorier kan 

vara utvecklade på förhand eller växa fram. De hjälper till att ge en överblick över stora 

mängder utskrifter och underlätta jämförelser. De sex kategorier som skapades var ”Beteende 

och ansvar”, ”Riskfaktorer”, ”Skyddsfaktorer”, ”Missbruk”, ”Insatser och planering” samt 

”Omvänd situation”. Var och en av dessa kategorier fick en varsin färg. Vi gick sedan igenom 
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texterna systematiskt och märkte ut meningar och citat som var relevanta för respektive 

kategori med dennes färg. Dessa meningar och citat drogs sedan samman till kortare 

formuleringar, så kallad meningskoncentrering, och placerades under sin kategori i ett enskilt 

dokument. (Kvale & Brinkmann 2009). Således kunde samma mening få flera markeringar 

och placeras under flertalet kategorier. Varje meningskoncentrering markerades också med 

vilken intervju den hämtats ifrån för att snabbt kunna återgå till transkriberingen och se 

meningen i sin helhet. Det var även viktigt för att kunna jämföra empirin från de två olika 

vinjetterna med varandra. 

 

5.8 Trovärdighet, tillförlitlighet och överföringsbarhet 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överföringsbarhet kan likställas med reliabilitet, validitet och 

generalisering enligt Kvale och Brinkmann (2009) och är de begrepp vi kommer använda i 

detta avsnitt.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver trovärdighet som om studiens resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare och på så sätt få fram samma resultat. 

Det finns en risk att intervjupersonen ger olika svar beroende på vem som genomför intervjun 

och att intervjupersonens svar påverkas av intervjutekniken. Kvale och Brinkmann (2009) 

vidhåller dock att det är viktigt att som forskare vara kreativ och att det finns en 

variationsrikedom och att det riskerar att försvinna om för stor vikt läggs vid trovärdigheten. 

De menar att trovärdigheten är något som forskaren bör reflektera över genom hela processen 

det vill säga under intervjun, utskriften och analysen.  Vi har i vår studie haft trovärdigheten i 

beaktande genom att konstruera vår vinjett så verklighetstrogen som möjligt samt informerat 

intervjupersonerna om att det inte får diskuteras med andra medarbetare. Detta kan anses 

stärka studiens trovärdighet. Samtliga intervjuer har genomförts med samma intervjuguide. Vi 

har båda medverkat och därmed säkerställt att vi fått samma information. När vi skrivit och 

analyserat resultaten har arbetet delats upp men vi har båda korrekturläst och kommit med 

ändringar vilket stärker studiens trovärdighet.  

Gällande tillförlitlighet avses huruvida forskaren har undersökt det hen vill undersöka i 

studien (Kvale & Brinkmann 2009). För att det ska uppnås bör studiens resultat vara hållbart, 

välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Det är upp till forskaren att kritiskt 

utvärdera de metoder och teorier som valts ut för att på så sätt avgöra om de är relevanta för 

studien. Tillförlitligheten ser till i vilken utsträckning metoden undersöker det den ska 

undersöka och om observationerna speglar de fenomen som intresserar forskaren (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

Vi har genom vår studie kontinuerligt reflekterat över vårt syfte och frågeställning i 

förhållandet till vårt material för att på så sätt stärka studiens tillförlitlighet. Vi har försökt 

använda oss av relevant litteratur och teorier samt frångått vår egen förförståelse så mycket 

som möjligt. Under intervjuprocessen har vi närvarat båda två och haft möjlighet att ställa 

följdfrågor om något skulle vara oklart.  



16 
 

Sex stycken intervjuer i fyra olika kommuner har genomförts och vårt syfte har aldrig varit att 

uppnå en överföringsbarhet. Överföringsbarhet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

att resultatet skulle kunna överföras till andra situationer eller undersökningspersoner. Då vårt 

arbete syftar till att undersöka enskilda socialarbetares resonemang och att relativt få 

intervjupersoner deltagit i vårt arbete anser vi inte att resultatet är överföringsbart till andra 

socialsekreterare eller situationer.  

 

5.9 Forskningsetik 

Vi har under arbetets gång haft som avsikt att förhålla oss till de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram för granskning av forskningsprojekt inom humaniora 

och samhällsvetenskap. Under uppsatsens utformning gjordes ett etiskt övervägande vilket 

presenteras nedan. 

5.9.1 Etiskt övervägande 

Vetenskapsrådet menar att forskningen måste förhålla sig till forskningskravet som innebär att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras samt förhålla sig till 

individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Vetenskapsrådet skriver vidare att varken 

forskningskravet eller individskyddskravet är absoluta utan att de alltid måste vägas emot 

varandra. De menar att inför varje vetenskaplig undersökning ska värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet vägas mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

uppgiftslämnare. Den tidigare forskning vi tagit del av har visat att man vid öppna syften 

gällande genusperspektiv fått “skolboksexemplen” på hur man bör svara (Herz 2012). 

Huruvida syftet som ju innebär en granskning utifrån ett könsperspektiv skulle vara dolt eller 

inte blev därmed en etisk fråga då det kan anses gå emot informationskravet. 

Informationskravet är ett av de fyra allmänna huvudkrav inom individskyddskravet som 

innebär att forskaren ska informera de uppgiftslämnare och andra berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Vi valde att vara öppna om att studien skulle undersöka 

bedömningar av missbruksklienter, men att detta skulle analyseras utifrån föreställningar om 

kön valde vi att utesluta. Vi ville på ett trovärdigt sätt kunna fånga upp attityder och 

värderingar från intervjupersonerna. Detta spelar en avgörande roll för hela studiens 

trovärdighet. På så vis har vi haft informationskravet i beaktande utan att äventyra 

trovärdigheten. Detta med stöd av Vetenskapsrådet som skriver att forskningskravet väger 

tungt och att det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som 

kan komma att till exempel förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar 

eller höja människors medvetenhet. Det är denna kunskap vi önskar uppbringa med denna 

studie (Vetenskapsrådet 2002). 

5.9.2 Individskyddskravet - fyra huvudprinciper 

Individskyddskravet kan konkretiseras till fyra allmänna huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). I samband med att kontakten togs med intervjupersonerna 

upprättades ett informationsbrev som skickades ut via mejl och/eller visades på plats. I brevet 
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framgick syftet för uppsatsen samt hur deltagandet skulle gå till. Det informerades även om 

att deltagandet var frivilligt i enlighet med informationskravet. Även samtyckeskravet ställer 

krav på att, i detta fall intervjupersonen, ska känna till villkoren för sitt deltagande och kunna 

avbryta sin medverkan när som helst utan vidare förklaring. Samtycke inhämtades muntligen 

på plats. I enlighet med konfidentialitetskravet är intervjupersonerna anonyma. I detta ingår 

att heller inte skriva ut kommun denne arbetar i eller all annan information som kan avslöja 

dennes identitet. Inte heller i transkriberingen skrevs känsliga uppgifter ut för att skydda 

intervjupersonerna. Transkriberingen samt inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas 

efter arbetets slut. Vi har varsamt hanterat transkriberingen genom att inte låta denna ligga 

öppet hemma eller på universitetet som båda varit vår arbetsplats. Detta för att inga obehöriga 

skulle kunna ta del av materialet. I enlighet med det sista kravet, nyttjandekravet, kommer det 

insamlade materialet endast att användas till denna uppsats (Vetenskapsrådet 2002). 
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6. Resultat 
Resultatet presenteras under rubrikerna “Beteende och ansvar”, “Riskfaktorer”, 

“Skyddsfaktorer”, “Missbruk”, “Planering” samt “Om Elin varit man, om Tobias varit 

kvinna?”. I vissa avsnitt är resultatet indelat under rubrikerna vinjett 1 och vinjett 2. Detta för 

att underlätta läsningen och synliggöra skillnaderna mellan de båda. Vi har valt att inte skriva 

ut kön på intervjupersonerna utan kommer istället genomgående att använda oss av hen som 

pronomen när vi refererar till dessa. Läsaren rekommenderas att ta del av de båda vinjetterna 

(se bilaga 1 och 2) för att lättare få en förståelse över det som redovisas i kapitlet. 

 

Tabell 1. Kort översikt över vinjetterna och dess läsare vid intervjuerna. 

Vinjett 1 (se bilaga 1) Elin, 23 år. 

Ensamstående med två barn. 

Före detta partner Tobias. 

Föräldrar Per och Anette. 

Nuvarande partner Karim. 

Läst av: 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Vinjett 2 (se bilaga 2) Tobias, 23 år. 

Ensamstående med två barn. 

Före detta partner Elin. 

Föräldrar Per och Anette. 

Nuvarande partner Sheila. 

Läst av: 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

 

6.1 Beteende 

Samtliga intervjupersoner tycks ta allvarligt på innehållet i våra vinjetter men framhåller 

samtidigt att informationen som beskrivs inte är ovanlig utan tvärt om. Alla är överens om att 

oavsett vinjett så mår huvudpersonen i vinjetten inte bra men att det är positivt att denne sökt 

hjälp.  

Beteende - Vinjett 1 

Intervjuperson 1 ställer sig lite frågande kring hur stor Elins egen motivation är och 

reflekterar kring om föräldrarna är mer oroliga än Elin själv. Hen anser att Elin är självisk 

som inte tänker på sina barn och sin egen hälsa utan enbart på sig själv. Intervjuperson 2 

framhåller att det är tufft att vara ensamstående och vara en ung förälder och att det inte är 

ovanligt att det blir mycket festande då. 
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Jag får intrycket av att hon har hamnat i en situation att hon mår dåligt då hon står 

ensam med barnen och inte vet hur hon ska hantera det, att hon drar ut med kompisar 

och att det blir mycket fester. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 3 har ett liknande resonemang som intervjuperson 2 om att det är tufft att vara 

ensamstående ung förälder. Hen anser att Elin har en kaotisk situation och att hon har gått in i 

en relationskris efter en jobbig separation. 

Jag förstår att hon mår bra över att dricka alkohol och ta tabletter för att stänga av. 

(Intervjuperson 3)   

Hen tolkar det som att Elin inte vill vara själv och har svårt för ensamhet och att det är därför 

hon skaffar nya vänner och söker sätt för att må bra. Intervjuperson 1 har en teori om att Elin 

kanske är jättekär i Karim och när det är stormigt mellan dem är det lättare att ta till något 

medel för att må bättre för stunden. Hen reflekterar kring om Elin varit utsatt för stress och att 

det är därför situationen ser ut som den gör. 

Beteende - Vinjett 2 

Samtliga intervjupersoner anser att Tobias har ett riskabelt beteende och intervjuperson 6 

reflekterar kring om han inser vilka risker det finns för barnen att vistas i nuvarande miljö. 

Intervjuperson 4 och 5 ser allvarligt på att Tobias lämnar bort sina barn till farmor och farfar. 

Det här att han väljer bort sina barn för att kunna festa, det är ju allvarligt. Det är ju 

också det här hur man tänjer på normerna och att välja bort barnen för festande tyder 

ju på att det har gått ganska långt. (Intervjuperson 4) 

Det är som att han försöker ursäkta sig lite med ”de är ju ändå hos mina föräldrar så 

då är det ju lugnt…”. Jag får ändå upplevelsen av att han skyller lite på att han mår lite 

dåligt och ursäktar sitt bruk, lite undvikande. (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 6 reflekterar kring Tobias och Sheilas stormiga förhållande och menar att 

anhöriga ofta kan vara starkt medberoende. Om det ofta är bråk kan det vara en anledning till 

att dricka mer och om man väljer alkohol istället för relationen kan det leda till konflikter. 

Hen är även orolig för att barnen ska bevittna bråken. Intervjuperson 4 reflekterar kring att 

Tobias är ute och festar till följd av att han blev pappa i ung ålder och inte hann med det då. 

Hen anser att det kan vara tufft att bli pappa när man är ung. 

  

6.2 Ansvar 

Vid frågan vilket ansvar Elin/Tobias har i situationen uppgav samtliga att de har ett väldigt 

stort ansvar. 

Han har ju ett ansvar själv, alltså nu söker han ju hjälp och det är ju ändå ett steg i sitt 

eget ansvar att försöka ordna upp sin egen situation. (Intervjuperson 6) 

Han har ju ett ansvar kring att vara ärlig och uppriktig hur det ser ut och ett ansvar att 

söka hjälp och ta emot den hjälp som erbjuds. (Intervjuperson 4) 
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Oavsett missbruk eller vad du hamnar i så har du alltid ett eget val och du har alltid ett 

eget ansvar och får alltid ta konsekvenserna av ditt eget handlande, så hon har absolut 

ett jättestort ansvar. (Intervjuperson 2)  

Nästintill alla uppgav att Elin/Tobias ansvar var större i och med att de har barn. Ansvaret 

gäller inte enbart dem själva utan de har även ansvar för barnen.  

 

6.3 Skyddsfaktorer  

Samtliga intervjupersoner ser många skyddsfaktorer i vinjetterna. Den främsta tycks vara att 

en myndighetskontakt har påbörjats och att Elin/Tobias har sökt hjälp och inser att de behöver 

stöttning i sin situation. Att Elin/Tobias har ett jobb anser alla också vara en betydande 

skyddsfaktor. 

Hon har ett arbete, två fina barn, hon har en lägenhet, det finns mycket bra att jobba 

på. (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 säger att med rätt stöttning tror hen att situationen kommer lösa sig relativt 

fort vilket gör att hen ser positivt på Elins framtid. Även intervjuperson 1 nämner barnen som 

ett skydd. 

Man skulle kunna se barnen som ett skydd utifrån att de skulle kunna motivera 

henne till att hon väljer en annan väg i livet istället för missbruk. (Intervjuperson 1) 

Flertalet av intervjupersonerna nämner även att tillgång till ett stabilt boende är ett skydd. 

Något som alla anser är en betydande skyddsfaktor är föräldrarna som beskrivs i vinjetten. 

Resonemanget kring föräldrarnas roll och betydelse ser olika ut mellan intervjupersonerna. 

Varken intervjuperson 5 eller 6 talar särskilt mycket om föräldrarnas roll utan konstaterar 

snarare att det finns någon typ av nätverk som tycks ställa upp som intervjuperson 5 beskriver 

det. Övriga tillfrågade pratar mycket om föräldrarnas roll som stöd både till barnen och till 

Elin/Tobias. 

Mamma och pappa har ju verkligen stöttat henne på rätt väg så de verkar ju vara ett 

friskt nätverk. Dom hjälper henne att ta till stöd och tar hand också han om hennes 

barn. (Intervjuperson 3) 

När vi diskuterat riskfaktorer, som presenterar senare i resultatkapitlet, med 

intervjupersonerna nämner flera att det är en risk att Elin/Tobias lämnar bort barnen och 

prioriterar annat istället. Intervjuperson 4 delar den inställningen men resonerar samtidigt att 

det kan vara ett skydd. 

Allt oftare lämnar han barnen till Per och Anette men det är ju inte så konstigt att 

man sover över hos farmor och farfar. (Intervjuperson 4) 

Gällande de övriga nätverken som beskrivs i vinjetterna är det inte många av 

intervjupersonerna som ser några skyddsfaktorer. Intervjuperson 2 är den enda som ser den 

före detta partnern som en skyddsfaktor. Hen kan inte utläsa att han ska ha något destruktivt 

leverne och anser att han är ett skydd även om han inte har varit överdrivet involverad. 
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Intervjuperson 3 resonerar kring att det kan finnas ett jättebra nätverk kring Elins gamla 

kompisar men att hon just nu mår för dåligt för att orka umgås med dem.   

  

6.4 Riskfaktorer 

Några av riskfaktorerna som intervjupersonerna identifierade återkom och tolkades på 

liknande sätt oberoende av vilken vinjett de tagit del av. Andra faktorer återkom men tolkades 

olika. Nedan följer en beskrivning av de riskfaktorer intervjupersonerna uppgett och deras 

resonemang kring dessa. 

6.4.1 Gemensamma riskfaktorer 

Samtliga intervjupersoner uttrycker oro om situationen kring barnen. Alla intervjupersoner är 

överens om att de skulle göra en orosanmälan till Barn och unga1. Enligt flera 

intervjupersoner finns en oro för att klienten riskerar att mista vårdnaden om barnen – nu eller 

i framtiden. 

Hon riskerar att förlora dem (barnen) om hon går in djupare i ett missbruk och inte 

kan ta hand om dem. (Intervjuperson 1) 

Flera intervjupersoner nämner även det faktum att Elin/Tobias är ensamstående och ser detta 

som en riskfaktor i och med den pågående situationen med användandet av alkohol och 

receptbelagda preparat samt den psykiska ohälsan. Även den ekonomiska situationen 

bekymrar. Flera av intervjupersonerna uttrycker oro över att detta kan leda till att 

boendesituationen drabbas.  

Jag ser också en risk kring ekonomin och hyran. Alltså, hon har inte basen i 

ordning, då kommer inget annat heller att fungera. (Intervjuperson 3) 

Det börjar bli dåligt med pengar till hyran. Boendesituationen kan ju drabbas också 

på sikt så att han står utan boende. (Intervjuperson 5) 

Tre av intervjupersonerna resonerar även kring hur klientens beteende skulle kunna leda till 

att hen förlorar arbetet, vilket i sig också skulle utgöra en riskfaktor. En riskfaktor som skulle 

påverka ekonomin ännu mer i en negativ riktning. 

6.4.2 Nuvarande partner och före detta partner 

Situationen kring den nuvarande partnern är något som nämns hos flertalet intervjupersoner 

men huruvida denna ses som en riskfaktor varierar beroende på vinjett. Även den före detta 

partnern nämns och problematiseras utav några av intervjupersonerna. 

                                                           
1
 Enheten som handlägger barn- och ungdomsärenden benämns vid olika namn beroende på vilken kommun som är aktuell, därav har vi valt 

att använda oss av samlingsnamnet Barn och unga.  
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Nuvarande partner - Vinjett 1 

Samtliga intervjupersoner som tagit del av vinjett 1 reagerar och resonerar på liknande sätt. 

Både intervjuperson 1 och 3 har många frågor kring relationen och återkommer till denna ett 

flertal gånger. 

En risk kan också vara den nya killen som är arbetslös och bor hos henne sporadiskt, vad är 

det för snubbe liksom? Vi vet ju inte riktigt vem han är mer än att det är lite stormigt och det 

blir ytterligare en stress för Elin. [...] Hur har hon träffat den nya killen? Vem är han? Är han 

snäll eller är han… [...] Det kan ju vara så att hon behöver en annan typ av hjälp, jag tänker 

våld i nära relation. Det kan ju vara så att hon behöver hjälp av den typen av handläggare 

också. (Intervjuperson 1)  

Den där Karim skulle jag vilja prata med också, vem är han? [...] Hur bidrar han? Bor han 

gratis? Alltså problematisera lite för Elin. Och vad bråkar de om? [...] Jag tänker, hon har ju 

den här nya pojkvännen Karim som Elin själv beskriver som stormigt (förhållandet). [...] Man 

kan screena en FREDA (bedömningsinstrument) eller så. (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 2 anser att det finns mer skyddsfaktorer än risker i det sociala nätverket runt 

Elin men om hen skulle leta efter riskfaktorer i detta skulle det i så fall vara den nuvarande 

partnern i och med “att det är stormigt och ibland kan uppstå bråk” men hen resonerar inte 

vidare kring detta. 

Nuvarande partner - Vinjett 2 

Av de intervjupersoner som tagit del av vinjett 2 nämner två av dem den nuvarande partnern. 

Intervjuperson 5 går igenom Tobias sociala nätverk. 

Nya flickvännen känns väl sådär. Det känns väl som att dom har det ganska tumultigt som det 

är. (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 6 reagerar också på situationen kring den nuvarande partnern. 

Är man i ett aktivt missbruk så blir ju oftast relationerna lidande på olika sätt. Sen skrivs det 

inte här hur relationen ser ut… [...] om hans flickvän är medberoende, men många gånger blir 

ju dom anhöriga indragna och det blir oftast konflikter i relationerna på ett eller annat sätt. 

(Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 resonerar här kring relationen från en annan synvinkel. Hen tolkar inte 

partnern i sig som en riskfaktor utan problematiserar utifrån vilka sociala risker som ett 

missbruk kan medföra. “...han kanske väljer alkohol före relationen, alltså det blir ju mycket 

konflikter i det liksom”. (Intervjuperson 6) 

Före detta partner - Vinjett 1 

Intervjuperson 1 och 3 reagerade liknande kring Elins före detta partner som på den nya, 

nuvarande partnern. De uttrycker att det finns en hel del frågetecken även kring denna relation 

i och med de bråk som står beskrivna i vinjetten. 

Bråk? Var det bara verbalt eller var det fysiskt också? (Intervjuperson 1) 
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Nu är det ju inte uttalat att det är fysiskt våld men jag tänker att det är stormigt och bråkigt 

och… Det är ju två män med i det här. (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 vill därför använda sig utav bedömningsinstrumentet FREDA för att få mer 

information kring båda relationerna.  

Som nämnt under rubriken 6.2 Skyddsfaktorer ser intervjuperson 2 den före detta partnern 

som en skyddsfaktor. Hen resonerar kring honom som en person utan destruktivt leverne och 

som skulle kunna råda över barnen om det skulle vara så att Elin inte får ha dem kvar hos sig 

på grund av missbruket. 

Före detta partner - Vinjett 2 

Både intervjuperson 4 och 5 nämner Tobias före detta partner i egenskap av mamma till 

barnen. Intervjuperson 4 säger att hen inte vet så mycket om Tobias relation till den före detta 

partnern men att han kan behöva stöd och stöttning från familjerätten. Detta resonemang är 

även intervjuperson 5 inne på då hen anser att Tobias och barnens mamma skulle kunna ta 

mer delat ansvar över barnen med vilket familjerätten skulle vara behjälplig. 

 

6.4.3 Riskfyllda situationer 

Riskfyllda situationer - Vinjett 1 

Både intervjuperson 1 och 3 problematiserar Elins nya vänner. Intervjuperson 1 är oroad över 

Elins rädsla inför de personer hon lånat pengar av och gör ett antagande om att dessa personer 

inte är “jättebra”. Hon resonerar vidare kring vad riskfyllda situationer skulle kunna innebära 

och säger att man som tjej är väldigt utsatt i missbruksvärlden. 

Man kan ju bli utsatt för, alltså våldsutsatt, sexuellt utsatt. Hon lånar pengar och där 

tolkar jag det som att hon kanske lånar för att kunna förse sig själv med mediciner 

eller droger av något slag. Då utsätter hon sig ju för ännu mer risk om hon umgås med 

andra missbrukare och är påverkad själv. (Intervjuperson 1) 

Enligt intervjuperson 3 vill hen veta mer om “dom här andra, jag pratar om att hon söker nya 

vänner”. Hen vill göra en nätverksbakgrund för att ta reda på mer kring de nya vänner Elin 

umgås med och se efter om hon eventuellt behöver mer stöd utifrån detta. 

Riskfyllda situationer - Vinjett 2 

Intervjuperson 5 reagerar liksom intervjuperson 1 på det faktum att personen i vinjetten är 

skuldsatt. Intervjuperson 5 oroas över att Tobias kan hamna i kriminalitet på grund av detta. 

Risken kring kriminalitet återkommer hen till två gånger under intervjuns gång. Hen har även 

tankar kring den nya bekantskapskretsen.  

Nya vänner efter att man har utvecklat ett riskbruk brukar sällan vara kompisar som 

man behöver eller som man önskar ha en kontakt med senare heller. (Intervjuperson 

5) 
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6.5 Missbruket 

Attityden kring alkohol och receptbelagda preparat skiljer sig något åt varvid dessa 

presenteras under varsin underrubrik. 

6.5.1 Alkohol 

Vid frågan om intervjupersonerna anser att ett missbruk föreligger svarar alla av dem att det 

är någonting som behöver utredas vidare när det gäller alkoholen. De anser att de saknar 

information som hur länge bruket pågått, hur ofta det pågår, vilken mängd, upplevd abstinens, 

konsekvenser, regelbundenhet etc. Flera intervjupersoner enas om att det kan konstateras att 

det handlar om ett riskbruk som kan leda vidare till ett missbruk. 

Ett riskbruk är det ju i och med att det har börjat påverka sociala faktorer. [...] Rent 

krasst är det en påbörjan till missbruk då han fått konsekvenser av sitt användande i 

form av tajtare ekonomi och att barnen blir bortskickade till Per och Anette. 

(Intervjuperson 5) 

Det är ju också det hur man tänjer på normerna och att välja bort barnen för festande 

tyder ju på att det har gått ganska långt. (Intervjuperson 4) 

6.5.2 Receptbelagda preparat 

Angående användandet av de receptbelagda preparaten är svaren detsamma för flera av 

intervjupersonerna – det saknas tillräcklig information, men de ser allvarligt på situationen. 

Att börja använda mediciner utan att ha recept, då har man gått ganska långt i att man 

har tappat respekten för att man kan utveckla ett missbruk. (Intervjuperson 4) 

De intervjupersoner som tagit del av vinjett 1 har en annan inställning. Intervjuperson 1 är 

överens om att det behövs vidare utredning kring alkoholvanorna då det saknas information 

men anser att bruket med de receptbelagda tabletterna är ett missbruk. 

Alltså, det är ju olagligt. Det blir automatiskt ett missbruk när man köper 

receptbelagda mediciner. Men med alkohol, är det ett missbruk, ett riskbruk eller ett 

beroende, det måste man ju utreda mer. (Intervjuperson 1) 

Även intervjuperson 3 konstaterar ett missbruk. 

Hon dricker ju alkohol och använder sig av mediciner så det är ju ett missbruk, ett 

tablettmissbruk. (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 2 tolkar vinjetten annorlunda och är osäker på om det även finns receptbelagd 

medicin Elin använder. Hen säger att hen inte känner till omständigheterna runt de preparat 

Elin inte har på recept och konstaterar ett skadligt bruk men kan inte säga att det handlar om 

ett missbruk. 

Hade det däremot stått att hon flera kvällar i veckan och regelbundet använder 

mediciner hon inte haft recept på då hade jag mer tolkat det som ett missbruk. 

(Intervjuperson 2) 
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6.6 Planering 

Under denna rubrik skiljer vi på tänkbara insatser, insatser för bruket och övriga insatser.  

6.6.1 Tillvägagångssätt 

Ingen av intervjupersoner blir så pass orolig att de skulle behöva agera omgående utan 

hänvisar till att ett möte kommer bokas in inom en snart framtid . Intervjuperson 3 lyfter i 

intervjun att hen under samtalet med Elin skulle fråga var barnen befinner sig just nu för att 

säkerställa att barnen är säkra. Samtliga intervjupersoner uppger att de i ett tidigt skede skulle 

kontakta socialtjänsten för enheten för Barn och ungdom för att lämna en orosanmälan 

gällande barnen. Även om flera av intervjupersonerna reflekterar kring barnens situation 

påtalar samtliga att ansvaret för barnen ligger på Barn och ungdom och att de kommer 

genomföra sin egen utredning utifrån barnens situation och utreda föräldrarnas 

föräldraförmåga. Flera av intervjupersonerna pratar om att det är viktigt att bygga upp ett 

förtroende till klienten och att det är viktigt att vara ärlig i sitt tillvägagångssätt. 

Det handlar ju om att vara lugn, trygg, börja lotsa, börja fråga och vara tydlig med att 

man behöver koppla in Barn och ungdom eftersom det verkar gå ut över barnen. 

(Intervjuperson 4)  

6.6.2 Tänkbara insatser 

Samtliga intervjupersoner bedömer att det behövs mer information för att med säkerhet kunna 

svara på vilka insatser som skulle kunna vara aktuella.  

Insatser för bruket 

Gällande vilka insatser som skulle kunna bli aktuella angående Elins/Tobias användande av 

alkohol och tabletter uppger samtliga att det är svårt att konstatera vilka insatser som skulle 

tillämpas. De behövs mer information, framförallt om hur länge bruket har pågått och i vilka 

mängder. Intervjupersonerna delar alla samma uppfattning om att arbetsgivaren bör vara 

delaktig i situationen och att arbetsgivaren har en skyldighet att vara behjälplig i situationen. 

Även om Elin/Tobias själva inte vill att arbetsgivaren ska blandas in vill de flesta försöka 

motiver Elin/Tobias till ett samarbete. Om de absolut inte vill ta hjälp av arbetsgivaren så är 

socialtjänsten behjälplig. Intervjuperson 6 hänvisar till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

och uppger att det kan bli diskussioner om vem som är ansvarig om behoven av hjälp hade 

varit större och om det hade varit aktuellt med mer kostsamma behandlingar utanför 

öppenvården. 

Gällande Elins/Tobias situation anser samtliga att de troligtvis skulle klara sig med 

öppenvårdsbehandling till en början. De resonerar kring alla olika insatser inom öppenvården 

i form av olika samtalsbehandlingar.  

Det känns som att det inte har pågått så himla länge och att hon inte är så långt in i 

missbruket eller ja problemen än. Jag tänker spontant att en samtalskontakt med 

öppenvården och provtagning skulle vara tillräckligt inledningsvis och så har vi ju 

uppföljningsmöten och så och kollar hur det går för henne helt enkelt. (Intervjuperson 

1) 
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Intervjuperson 4 och 6 uppger att det inte skulle vara något krav på utandningsprover eller 

drogtester utan att de istället skulle gå via Barn och ungdom om de ansåg de nödvändigt. Flera 

andra ville själva ställa krav på drogtester och utandningsprov. Samtliga är överens om att 

andra insatser kan behövas om behovet är större, något man får reda på under utredningstiden. 

Övriga insatser - Vinjett 1 

Både intervjuperson 2 och 3 diskuterar om vikten att involvera nätverket. 

Det är viktigt att nätverksarbeta, försöka få med nätverket så mycket som möjligt. Att 

försöka få Elin att tycka att det är bra att mamma och pappa och Tobias är med i 

nätverksjobbet runt. (Intervjuperson 2) 

Hen funderar kring om barnen kan bo hos Tobias under tiden och på så sätt utnyttja nätverket. 

Intervjuperson 3 uppger att även hen vill involvera nätverket men främst då Elins föräldrar 

men också prata med Karim. Hen anser att det är familjeenheten som får sköta kontakten med 

Tobias och att han inte ska vara med i Elins planering. Hen ser gärna att fler handläggare 

medverkar i Elins ärende och har gemensamma möten såsom familjeenheten och ekonomisk 

bistånd och eventuellt arbetsgivaren och psykiatrin på sikt.  

Intervjuperson 2 tolkade vinjetten annorlunda än de andra intervjupersonerna och uppfattade 

det som att Elin även hade preparat med recept på utöver de hon saknade recept på. Hen ansåg 

att det var av stor vikt att psykiatrin och läkarvården skulle kontaktas till följd av detta. Hen 

hänvisar även till psykiatrin till följd av att Elin är deprimerad. 

Intervjuperson 1 nämner inget om att jobba med nätverket men anser att Elin utöver kontakt 

med missbrukshandläggare även behöver stöd med ekonomin. Hen reflekterar över våld i nära 

relation och att Elin eventuellt behöver hjälp med det. Även intervjuperson 3 nämner våld i 

nära relation men reflekterar inte kring det när insatser diskuteras. 

Övriga insatser - Vinjett 2 

Intervjuperson 4 är den enda som svarat på vinjett 2 som pratar om nätverket och då främst 

möjligheten att Tobias föräldrar kan delta i anhörigstöd. 

Om de anhöriga som finns runtomkring samtidigt får stöd så ökar ju chanserna för den 

enskilde att kunna hantera sitt liv och missbruk. (Intervjuperson 4) 

Hen anser även att Tobias kan behöva stöd från familjerätten gällande hans och Elins relation 

och det är något som intervjuperson 5 även uppger. Intervjuperson 5 uppger att hen har tankar 

på att remittera Tobias till psykiatrin utifrån familjesituationen och att han är deprimerad. 

Intervjuperson 4 och 5 nämner ett eventuellt samarbete med enheten för ekonomisk bistånd 

men är båda tveksamma till om han skulle få någon hjälp då han har ett arbete. Intervjuperson 

4 uppger att skuld och budgetrådgivning skulle kunna vara aktuellt om det har gått långt.  

 

6.7 Om Elin varit en man, om Tobias varit en kvinna? 

Vid frågan om hur intervjupersonerna skulle tolkat situationen och resonerat vid ett omvänt 

läge i vinjetterna, det vill säga om Elin hade varit en man i vinjetten eller Tobias en kvinna, 



27 
 

lyder tre olika svar. Tre av intervjupersonerna svarar nej - de hade inte tolkat eller resonerat 

annorlunda. Intervjuperson 5 utvecklar en aning och beskriver att det är vårdbehovet som styr. 

Det är vårdbehovet vi ska se till och även fast det är svårt att bedöma utifrån så kort 

information så är det samma oavsett man eller kvinna. (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 3 ställer sig först osäker till frågan. Men hen berättar vidare att 

bedömningsinstrument som till exempel FREDA även ska användas för män och därför blir 

svaret att det inte hade varit någon skillnad. Två andra intervjupersoner svarar att utifrån 

denna fallbeskrivning blir svaret ja. Intervjuperson 4 säger att hen hade varit mer misstänksam 

mot den nuvarande partnern. Hen beskriver hur hen inte tänkte på den nya partnern alls i detta 

fall men om Tobias hade varit en kvinna hade hen velat ställa frågor kring den nuvarande 

partnern för att ta reda på om det skulle kunna röra sig om ett hot- och våld-ärende.  

På så vis har man ju förutfattade meningar om att mannen är den starkare och inte blir 

utsatt för våld och hot och om det är ett problem i förhållandet så är det kvinnan som 

blir utsatt. (Intervjuperson 4) 

Även intervjuperson 1 tänker i liknande banor i Elins fall. 

Jag tänker utifrån det här bråket hade jag kanske inte automatiskt tänkt att mannen 

hade blivit utsatt för våld men det är en sådan förutfattad mening att det oftast mannen 

som slår men så behöver det ju absolut inte vara. (Intervjuperson 1) 

Hen resonerar vidare kring att hen tänker lika kring till exempel ansvaret för barnen men att 

hen nog hade sett annorlunda kring vissa risker. 

Ja, men riskfyllda situationer… Om det hade stått att han utsätter sig för riskfyllda 

situationer då hade man kanske inte tänkt sexuella övergrepp på samma sätt. Sen så 

finns det ju fler män i missbruksvärlden och det känns ju som att tjejer är mer utsatta. 

(Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 6 ställer sig osäker till frågan. Enligt denne ligger det mer tabu för kvinnor i 

missbruk och hen menar därför att det kan dröja längre tid innan kvinnor söker hjälp frivilligt. 

Hen problematiserar också att kvinnor som är aktiva i missbruk oftast är mer utsatta i 

relationer. 

...men jag vet inte om jag hade tolkat den (vinjetten) annorlunda eller inte, det är svårt 

att säga. (Intervjuperson 6) 
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7. Analys  
I detta kapitel kommer resultatet som framkommit under studien att analyseras utifrån de 

teorier och begrepp som presenterats i den teoretiska referensramen och den tidigare 

forskningen. Detta presenteras under rubrikerna: ”Tolkning av situation”, ”Det sociala 

nätverket” och ”Missbruksetikett”. 

7.1 Tolkning av situation  

I resultatet framkommer det att synen på Elin och Tobias situation skiljer sig åt. Det blir 

tydligt när Tobias är huvudperson i vinjetten att hans beteende skuldbeläggs i högre grad och 

det finns en underton som vittnar om en större förståelse för Elins situation. Tobias uppfattas 

som en person som aktivt väljer bort sina barn och att han gjort ett ställningstagande om att 

aktivt försätta sig i nuvarande situation. Elin antas å andra sidan vara ett offer för situationen 

och omständigheterna runt omkring. Elin konstateras använda alkohol och andra preparat för 

att hon mår dåligt medan det i Tobias fall snarare är alkoholen och preparaten som medför att 

han handlar på ett visst sätt. Att en av intervjupersonerna verkar förminska Tobias psykiska 

mående kan tyda på att det inte passar in i den stereotypiska könsrollen och därmed sorteras 

bort då den inte stämmer överens med den föreställning som finns om en man (Elvin-Novak 

& Thomsson 2014).  

Elvin-Novak och Thomsson menar att uppfattningen av en annan människa och dess beteende 

som kvinnligt respektive manligt är avgörande för vilka upplevelser eller bedömningar som 

görs vilket kan utläsas ur vårt resultat. Resonemanget som förs kring situationen och hur den 

har uppstått kan kopplas till begreppet genusordning (Hirdman 2008). Intervjupersonerna 

håller isär manligt och kvinnligt. Tobias handlingar uppfattas vara mer beteendemässiga 

medan Elins tycks vara mer djupgående och psykologiska i sin natur. Tobias är man vilket 

genom genusordningen tillskriver honom makt. Därmed betraktas han göra aktiva val medan 

Elin inte har denna makt att göra dessa val. Som kvinna anses hon vara mer bräcklig och är 

underordnad och kan inte själv hållas ansvarig för situationen. 

 

7.2 Det sociala nätverket 

Det som framgår av resultatet i uppsatsen är att könet på klienten sätter ramen för hur 

intervjupersonerna uppfattar situationen i sin helhet och det sociala nätverket. Det sociala 

nätverket tillskrivs olika egenskaper beroende på vinjett. I vinjetten där Elin är huvudperson 

läggs större vikt vid att diskutera föräldrarnas roll som skyddsfaktorer än i den vinjett där 

Tobias är huvudperson. Kullberg (2004) menar att socialsekreterare ofta fokuserar mer på 

ensamstående mammors nätverk än ensamstående pappors nätverk vilket går i linje med vårt 

resultat.  

I det sociala nätverket finner intervjupersonerna inte bara skyddsfaktorer utan även flera 

riskfaktorer. Flera av de riskfaktorer intervjupersonerna nämner är gemensamma för båda 

vinjetterna medan andra faktorer skiljer sig nämnvärt. Synen på den nuvarande partnern 

skiljer sig åt beroende på vinjett. Det är framförallt två av intervjupersonerna som tagit del av 

vinjetten där Elin är huvudperson som återkommande under intervjuerna nämner Karim och 

har många frågor kring honom, men även den tredje ser Karim som en riskfaktor. De undrar 
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bland annat över vem han är, hur de har träffats, hur han bidrar ekonomiskt och vad de bråkar 

om. Det framgår att de ser Karim som en potentiell våldsutövare och nämner även begreppet 

våld i nära relation. Resultatet i vår uppsats går i linje med det som Herz (2012) beskriver i sin 

avhandling. Han skriver om hur normativa antaganden reproduceras i samtal kollegor emellan 

och hur personer tillskrivs egenskaper utifrån könstillhörighet. Dessa antaganden 

reproduceras inom andra områden på socialtjänsten, till exempel inom våld i nära relation. 

Det normativa antagandet är att kvinnan är utsatt och mannen är våldsutövare. Detta stämmer 

överens med de antaganden som de tre första intervjupersonerna gör i denna uppsats. Detta 

fenomen belyser också Bruckner (2002) när hon problematiserar hur normer om kvinnligt och 

manligt kan få oss att inte se problem eller förminska dem. En tänkbar tolkning av detta skulle 

kunna vara det begrepp som Butler myntat - den heterosexuella matrisen (Butler 2005). I och 

med den knappa information som intervjupersonerna har gör de egna antaganden som går i 

linje med normen för hur ett heterosexuellt “stormigt” parförhållande är. Elin, som en vanlig 

kvinna, passar väl in i rollen som offer. Dessa antaganden görs däremot inte av de 

intervjupersoner som tagit del av den vinjett där Tobias är huvudperson. Av dem är det endast 

en intervjuperson som reagerar negativt på Tobias relation med Sheila och beskriver 

relationen som “sådär”. En annan intervjuperson tolkar relationen som att det kan vara Tobias 

som är den utlösande faktorn till bråken och han som bär skulden då han väljer missbruket 

före relationen. Intervjupersonen säger dock inget om att det skulle kunna röra sig om ett 

våldsärende, även fast denna vinjett innehåller samma scenario i ett heterosexuellt förhållande 

som den vinjett som handlar om Elin. Om intervjupersonerna för Tobias vinjett skulle ha följt 

samma resonemang som intervjupersonerna för Elins vinjett torde frågor om Sheilas situation 

uppkommit. En av frågorna som därför måste ställas utifrån detta resultat blir hur det kommer 

sig att intervjupersonerna inte tycks reflektera över denna risk när klienten är en man? Enligt 

Herz (2012) kan våld som sker i nära relationer och som håller sig utanför ramen för en 

heteronormativitet hamna i skymundan. Herz menar att precis som den vanliga kvinnan inte 

passar in som rollen som förövare passar inte heller den vanliga mannen in som offer. 

Resultatet indikerar dock på att Tobias inte verkar passa in i rollen som förövare heller. 

Tobias är en hjälpsökande man, som vill ta emot hjälp från både socialtjänsten och från sina 

föräldrar. Han är ensamstående med sina barn. En möjlig förklaring av ovanstående fråga är 

att intervjupersonerna ser Tobias som en “mjukare” typ av man som avviker något från den 

typiska maskuliniteten som beskrivs som stark, icke-hjälpsökande och ej heller omvårdande. 

Det blir därför svårt att se Tobias passa in i rollen som en våldsutövare utefter dessa 

egenskaper. Resultatet tyder också på att det är svårt att se Tobias som ett offer medan Elin 

som hjälpsökande kvinna och ensamstående med barn passar bättre in i normen för hur ett 

offer är (Hirdman 2008). 

Mönster av kategorisering återkommer då även den före detta partnern kommer på tal. Före 

detta partnern i vinjetten om Elin upplevs även han vara en potentiell risk där frågetecken 

kring de bråk som står beskrivna uppstår. Två av intervjupersonerna har funderingar kring om 

dessa bråk även var fysiska. Undantaget var en intervjuperson, som likt de intervjupersoner 

som tagit del av vinjetten om Tobias, som istället resonerar kring den före detta partnern som 

en person som kan vara med för att bidra som stöd till sina barn. Elvin-Nowak och Thomsson 

(2012) skriver om hur kön är en central och grundläggande faktor för hur vi förstår oss själva 
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och andra. Det som blir tydligt i detta är hur klientens kön påverkar hur intervjupersonerna 

förstår den sociala omgivningen. Situationen tolkas här olika och till följd av detta skiljer sig 

även resonemanget kring planering av övriga insatser åt. Elin ses enligt normen om hur en 

kvinna bör vara enligt genusordningen (Hirdman 2012) som utsatt, som någon som eventuellt 

behöver skyddas från sin nuvarande samt före detta partner som även är pappan till hennes 

barn. Tobias ses som den person som utlöser bråken. Hans före detta partner och mamman till 

barnen ses inte som en potentiell våldsutövare, alltså en riskfaktor. Tvärtom anser 

intervjupersonerna att ett samarbete med familjerätten skulle kunna leda till ett mer 

gemensamt ansvar för barnen.  

När den före detta partnern är en kvinna tillskriver de henne egenskaper som pålitlig och 

ansvarsfull. När den före detta partnern är en man anser majoriteten att han kan betraktas som 

farlig, i brist på övrig information om honom. Detta visar tydligt på hur intervjupersonerna 

”gör kön” (Elvin-Nowak & Thomsson 2014). Även detta resultat leder vidare in på en 

diskussion om våld i nära relation och hur intervjupersonerna tenderar att låsa in sina klienter 

i statiska roller likt de socialsekreterare Herz (2012) undersökte i sin studie. 

Socialstyrelsen (2011) har tagit fram underlag som visar att kvinnor med 

missbruksproblematik befinner sig i en mer utsatt position i förhållande till män i samma 

situation. Till detta hör ett utbildningsmaterial som fokuserar på att höja medvetenheten och 

kompetensen hos personal som möter dessa kvinnor vilket möjligen skulle kunna vara en 

förklaring till det fokus som riktats mot våld i nära relation hos de intervjupersoner där Elin 

var klienten. Vid frågan om intervjupersonerna hade resonerat annorlunda i en omvänd 

situation, det vill säga om deras klient hade haft det andra könet, visar flera en medvetenhet 

om dessa strukturella mönster genom vilka kvinnor innehar en underordnad position. Extra 

utsatt blir denna position i kombination med missbruk som i sig redan utgör en riskfaktor 

vilket flera av intervjupersonerna påtalar (Socialstyrelsen 2011). 

Vi har uppmärksammat att samtliga intervjupersoner ser allvarligt på den situation som 

beskrivs i vinjetterna. Det är ingen tvekan utifrån resultatet om att nuvarande situation 

uppfattas som ohållbar och att det råder en utsatthet. Utsattheten i vinjetterna har uppfattats på 

olika sätt beroende på om det gäller Elin eller Tobias. Riskerna gällande Elins situation 

uppfattas som mer påtagliga av intervjupersonerna och det läggs mer fokus i samtal kring 

detta när det kommer till hennes situation. Två av intervjupersonerna visar tydligt hur de 

skiljer på manlig och kvinnlig utsatthet genom att de uttrycker oro över att Tobias ska falla in 

i kriminalitet medan Elin riskerar att bli sexuellt utnyttjad. Här skiljer de än en gång mellan 

typiska manliga handlingar från typiskt kvinnliga. Detta kan kopplas till Butlers (2008) 

genusordning där isärhållande är en central del för begreppet.  

 

7.3 Missbruksetikett 

Samtliga intervjupersoner anser att det behövs mer information för att med säkerhet kunna 

göra en korrekt bedömning av bruket av alkohol och receptbelagda preparat. Flera 

intervjupersoner är överens om att det rör sig om ett riskbruk som på sikt kan utvecklas till ett 

missbruk. Det tycks vara en skillnad på bedömningen gällande om bruket handlar om alkohol 
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eller receptbelagda preparat samt en skillnad på om vinjetten rör Elin eller Tobias. Gällande 

Elin anses tablettbruket automatiskt bli ett missbruk av en intervjuperson då tabletterna 

införskaffats på olaglig väg och en annan intervjuperson tolkar in tablettbruket som ett 

tablettmissbruk. Den tredje intervjupersonen som läst vinjett 1 anser att det är ett skadligt bruk 

för att sedan säga att det är ett missbruk om de sker flera kvällar i veckan. Elin tycks dömas 

hårdare som en tablettmissbrukare medan det i vinjett 2 där Tobias är huvudperson inte läggs 

större vikt vid det avseendet. Det ses som allvarligt och konsumtionen av receptbelagda 

preparat utan recept anses öka risken för ett missbruk på sikt men ingen konstaterar att det 

skulle vara ett pågående missbruk. Enligt Göransson och Magnusson (2012) använder kvinnor 

i större utsträckning än män receptbelagda preparat utan recept och en kombination med 

alkohol är lika vanligt förekommande mellan könen. En tänkbar tolkning är att utgå från 

typifiering som Giddens och Sutton (2014) beskriver. I och med att kvinnor i högre grad har 

ett tablettmissbruk finns risk för att intervjupersonerna klassificerar Elin utifrån sina tidigare 

erfarenheter om deras uppfattning är att kvinnor är överrepresenterade gällande 

tablettmissbruk. Typifieringar kan ses som ett sätt för intervjupersonerna att skapa ordning i 

och därmed göra situationen mer förutsägbar. Det finns tendens att detta kan leda till 

generaliseringar om människor enbart för att de tillhör en specifik grupp, i det här fallet 

kvinnor respektive män.  

Till följd av att många uttryckt oro för Elins sociala situation kan det antas att många 

reflekterar kring kvinnors utsatthet. En koppling till detta kan vara Socialstyrelsens (2011) 

utbildningsmaterial där det framgår att kvinnor i missbrukarkretsar är en av de mest utsatta 

sociala grupperna i samhället. Socialstyrelsen (2017) tydliggör hur kvinnor i missbruk löper 

en ökad risk att utsättas för våld. Det kan innebära att intervjupersonerna är medvetna om 

detta faktum och att de därmed ser fler risker i Elins bruk utifrån att de uppfattar mer 

omfattande sociala risker. Socialstyrelsen (2017) hävdar att klienter ska få en jämlik och god 

vård men att det finns stöd för en könsdifferentierad behandling - bland annat för personer 

som utsatts för sexuella övergrepp och våld. Även Herz (2012) beskriver kunskapssatsningar 

inom området för att höja medvetenheten om kvinnors utsatthet. Det kan leda till ett synsätt 

om att kvinnan alltid är den utsatta vilket skulle kunna medföra en typ av generalisering till 

följd av att Elin är en kvinna.  

Från resultatet kan vi konstatera att oavsett om bruket av receptbelagda preparat har en 

tendens klassas som missbruk för Elin och ett riskbruk för Tobias skulle de erbjudas samma 

insatser för sitt bruk.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel skildras resultaten på ett mer generellt plan och de viktigaste slutsatserna 

utifrån vårt syfte sammanfattas. Val av metod samt studiens styrkor och svagheter diskuteras. 

Även avslutande diskussion och förslag till framtida forskning presenteras. 

8.1 Resultatdiskussion  

Utifrån uppsatsens syfte, att undersöka vilket synsätt socialsekreterare inom området missbruk 

har på klienten utifrån föreställningar om kön, kan vi konstatera att kön är en central faktor för 

tolkningen av klienten och dennes situation. Detta kan vi konstatera då intervjupersonerna 

inom en rad olika områden tillskriver klienterna typiska kvinnliga respektive manliga 

egenskaper.  

Intervjupersonernas bedömningar av klientens situation och hur klienten hamnat i denna 

skiljer sig åt beroende utifrån vilket kön klienten har. I de fall klienten är en kvinna tycks 

intervjupersonerna se hennes situation som ett resultat av dåligt mående. Den manliga 

klienten anses aktivt ha försatt sig i sin situation. Utifrån vårt resultat och analys ser vi även 

hur det sociala nätverket tillskrivs olika egenskaper och byter karaktär beroende på klientens 

kön. Intervjupersonerna upplever mer risker i nätverket för den kvinnliga klienten då de ser att 

hon löper större risk att utsättas för våld. De intervjupersoner som har den manliga 

huvudpersonen identifierar inte några risker för våld men upplever att han kan vara utsatt på 

andra sätt. Intervjupersonerna tenderar också att mer lättvindigt sätta en missbruksetikett på 

den kvinnliga klienten, vilket kan tolkas som typifiering (Giddens & Sutton 2014) utifrån den 

statistik som beskrivs av Göransson och Magnusson (2012), om hur kvinnor i större 

utsträckning än män har ett tablettmissbruk. Att intervjupersonernas bedömningar och 

beskrivningar skiljer sig åt inom dessa områden beroende på klientens kön kan vi koppla till 

genusteorier som genusordning (Hirdman 2008), den heterosexuella matrisen (Butler 2005) 

och det som Elvin-Novak och Thomsson (2012) benämner som “att göra kön”. “Att göra kön” 

redogör för hur könet ses som en central faktor i vårt identitetsskapande och hur vi skiljer på 

kvinnligt och manligt i två kategorier för att skapa ordning i vår verklighet.  

8.1.1 Alternativa tolkningar  

Intervjupersonerna arbetar alla med att dagligen träffa klienter och göra bedömningar gällande 

deras situation. I vårt resultat har det framkommit att det görs olika bedömningar utifrån vilket 

kön klienten har. Vi har i studien inte tagit hänsyn till att inkludera ett intersektionellt 

perspektiv som följd av de avgränsningar vi behövt göra i arbetet.  

Gällande vinjett 1 där nuvarande partnern heter Karim uppfattas han av intervjupersonerna 

som en potentiell våldsutövare. Där kan andra förklaringsmodeller appliceras utöver de som 

används utifrån ett genusperspektiv. Mattssons (2005) forskning visar att det finns en 

uppfattning bland behandlare att män med utländsk härkomst har en negativ kvinnosyn till 

följd av deras kulturella bakgrund. Samtliga intervjupersoner identifierar Karim som en 

riskfaktor och det hade vid en intersektionell analys varit nödvändigt att analysera om Karims 

etnicitet påverkar denna bedömning. Förklaringen behöver nödvändigtvis inte ligga i att han 

enbart är en man, utan andra faktorer spelar roll, som i detta fall hans namn som kan härledas 

till hans etnicitet.  
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I båda vinjetterna har huvudpersonen barn och är boendeförälder. Herz (2012) har i sin studie 

uppmärksammat hur socialsekreterare tolkat sina klienter utifrån kön när det gäller rollen som 

föräldrar. Det är svårt att med bestämdhet säga om socialsekreterarna i denna studie gör 

skillnad beroende på kön, föräldraskap eller om det är en kombination av de båda. Det skulle 

kunna göras vidare tolkningar och analyser av resultatet med fokus på föräldraskap men 

oavsett finns det en stark koppling till kön.  

Då denna uppsats haft sin grund inom socialkonstruktivismen har vi inte tagit hänsyn till 

eventuella biologiska skillnader mellan könen utifrån ett missbruksperspektiv. Vi har inte 

tagit del av tidigare forskning inom detta område eller annan bakgrundsinformation och vet 

således inte om det finns några skillnader mellan könen av till exempel effekterna av alkohol- 

och droger. Det kan hända att intervjupersonernas expertis innehåller kunskap om detta som 

de tagit med i bedömningen. De har inte framfört någon sådan information och vi har heller 

inte tagit i beaktande med tanke på uppsatsens avgränsning. 

 

8.2 Metoddiskussion 

8.2.1 Styrkor och svagheter 

Vi har i uppsatsen strävat efter att referera till litteratur med vetenskaplig grund. Detta genom 

att söka efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi har även valt att använda oss av den 

statistik och sakkunskap som Socialstyrelsen tagit fram genom diverse rapporter som även 

dessa vilar på vetenskapliga studier. Detta anser vi höja trovärdigheten för vår studie. 

Flera källor vi hänvisar till är studier gjorda i Sverige vilket vi anser är en styrka. Den tidigare 

forskning vi tagit del av tillhör samma vetenskapliga tradition som vi tagit avstamp i. Detta 

anser vi kan styrka vår studie och dess syfte samt tillvägagångssätt. Det skulle också kunna 

innebära en svaghet då det kan anses som att vi aktivt letat upp enbart de källor som kan 

styrka vår studie. 

Vi har valt att använda begrepp från genusteorier som kan anses vara välkända begrepp 

myntade av erkända genusforskare. Dessa olika begrepp går in och förklarar varandra vilket 

styrker trovärdigheten och tillförlitligheten för dessa. Då vi båda är intresserade av 

jämställdhet har vi en förförståelse för ämnet som kan påverka vårt synsätt och våra 

värderingar. Vi har strävat efter att förhålla oss neutrala i arbetet med att redogöra för vårt 

resultat och analys men är medvetna om att detta inte är en enkel sak att göra. 

Ett förarbete till studien innefattade en pilotintervju med en socialsekreterare för att testa vår 

vinjett och intervjuguide. Vi valde medvetet att vända oss till den arbetsplats där en av oss 

genomfört sin praktik. Till följd av att en av oss kände intervjupersonen upplevdes intervjun 

som öppen och att det var lätt att diskutera kring vinjetten, intervjuguiden och även om 

förbättringsåtgärder. När vi genomförde intervjuerna som ligger till grund för empirin i 

uppsatsen valde att vi att kontakta andra kommuner där ingen av oss hade någon förankring. 

Detta för att vi ville ha ett resultat som skulle vara så tillförlitligt som möjligt och som inte 

skulle påverkas av personliga relationer. 
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Vårt urval bestod av både män och kvinnor i varierande ålder med olika utbildningsbakgrund 

och erfarenhet. Ett varierat urval kan anses vara mer representativt än en mer homogen grupp 

i vilken det är troligare att liknande värderingar och attityder delas (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne 2011). Något vi hade i åtanke när vi valde olika kommuner i studien var att undvika att 

deltagarna skulle arbeta på samma arbetsplats. I och med att det är upp till varje kommun hur 

socialtjänsten ska bedrivas kan det finnas riktlinjer kring arbetssätt vilket skulle kunnat leda 

till liknande svar om urvalet varit från samma kommun.  

I framtagandet av vårt urval har vi heller inte aktivt tagit hänsyn till faktorer som kön, etnicitet 

etc. Tidigare forskning vi tagit del av som innehåller en intersektionell analys visar att dessa 

faktorer kan spela en roll i hur vi bedömer andra (Mattsson 2005) men vi har inte hittat någon 

forskning om huruvida synen på oss själva spelar en roll för detta. Elvin-Nowak och 

Thomsson (2012) skriver dock om identitetsskapande och om hur vi uppfattar oss själva 

spelar en roll för hur vi uppfattar andra och vice versa. Detta torde tyda på att hänsyn till ett 

intersektionellt perspektiv även i urvalet kan spela en roll för studiens resultat. Viktigt att 

notera är att urvalet för studien är litet och dess resultat bör också tolkas därefter. 

Gällande val av metod ska en vinjett enligt Egelund (2008) vara en kort berättelse som ska 

vara så verklighetstrogen som möjligt. Samtliga intervjupersoner uppgav att situationen som 

var beskriven i vinjetten var vanlig och att den uppfattades som trovärdig. Egelund skriver att 

det finns risk för att en vinjettstudie undersöker vad intervjupersonen kan tänka sig att göra 

istället för vad de gör i praktiken. Likt Herz (2012) menar Egelund (2008) att det finns risk för 

att studien blir ett “skolboksexempel” då vinjetten är ett fiktivt fall.  Vinjetten kompletterades 

med en intervjuguide som vi upplevde hjälpte till att skapa struktur i intervjuerna. Frågorna 

var utformade för att lämna utrymme för resonemang och reflektion för intervjupersonerna. 

Att komplettera vinjetten med mer kvalitativa inslag menar Egelund (2008) stärker 

tillförlitligheten i studien och vi anser därför att studien i sin helhet har ett trovärdigt resultat. 

Då vi använt oss av två vinjetter som utformats på samma sätt där enda skillnaden är könet på 

huvudpersonen, förstärktes möjligheten till en jämförelse utifrån föreställningar om kön. Det 

gjorde att det blev enklare att se skillnader i resonemang mellan de olika vinjetterna. Vi anser 

att vinjett som metod var det mest lämpliga tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte 

och besvara frågeställningen.  

Vid valet av analysmetod för framtagning av den empiri som skulle ligga till grund för 

uppsatsens analys ansåg vi att inget tillvägagångssätt som gick att följa steg för steg lämpade 

sig för vår studie. Vi valde därför en kvalitativ innehållsanalys med modifiering. Kategorierna 

som vi valt ut på förhand hjälpte till att skapa ordning och ge en överblick. Genom att dela 

upp datan i olika kategorier och även skilja vinjetterna åt blev det enkelt att urskönja mönster 

och upptäcka skillnader men även likheter. Genom att inte följa en mall utan istället använda 

ett sätt som för oss var mer begripligt och hanterbart anser vi kan stärka resultatet och göra 

studien mer tillförlitlig.  

Man bör dock vara försiktig med att generalisera studiens resultat till följd av att urvalet är 

relativt litet. Det finns risk för att för stor vikt läggs vid enskilda intervjupersoners 
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förhållningssätt istället för att spegla en hel yrkesgrupp. Överlag anser vi att studien innehar 

en hög trovärdighet och tillförlitlighet. 

8.2.2 Förslag till framtida forskning 

I vårt resultat framkommer det att det görs skillnader utifrån om situationen handlar om en 

man respektive kvinna. Det hade dock varit en intressant infallsvinkel att undersöka synen på 

klienten utifrån vilket kön socialsekreteraren har. Mattsson (2005) skriver om hur 

behandlingspersonal tenderar att dela upp arbetsuppgifter mellan könen som återspeglar den 

genusordning som finns i samhället. Bruckner (2002) skriver även hon om svårigheten i att 

vara objektiv när man själv är en del av systemet. Det hade därmed varit av intresse att 

undersöka om resultaten har något att göra med intervjupersonens kön. Fler faktorer kan 

också spela in för vilket man skulle kunna utveckla studien ytterligare och anlägga ett 

intersektionellt perspektiv. Då hade en analys utifrån klass, etnicitet och ålder kunna 

genomföras och därmed kunna bidra till att ge ytterligare förklaringar till studiens utfall och 

viktiga insikter. 

Det hade även varit intressant att genomföra observationer på de arbetsplatser våra 

intervjupersoner arbetar. Genom observationer skulle vi kunna få tillgång till mer material och 

möjlighet till insikt i hur bedömningar om människor i missbruk genomförs i praktiken då 

denna studie endast är baserat på ett fiktivt fall.   

Vi har genom studiens gång tagit del av tidigare forskning kring kön och uppmuntrar att 

fortsatt forskning inom ämnet fortlöper. Vår studie är relativt liten och avgränsad men trots 

detta är resultatet intressant och med tanke på vikten av att hålla en jämlik omsorg är det 

viktigt att fortsätta forskningen med fokus på föreställningar om kön. Vi efterfrågar en mer 

omfattande studie likt denna, med större urval som även tar hänsyn till ett intersektionellt 

perspektiv, inom bedömningar i missbruksvården och andra fält inom det sociala arbetet. Vi 

hoppas att forskningen når ut och kan bidra och inspirera till att skapa ett jämlikt samhälle 

oavsett könstillhörighet. 

 

8.3 Avslutande diskussion 

Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1§ ställer upp de mål och värderingar som ska råda. 

Dessa mål och värderingar är viktiga då socialtjänsten utgör en grundpelare för vårt 

välfärdssamhälle. Socialtjänsten som instans bör anpassa sig efter det rådande samhället men 

vi ser även att socialtjänsten kan vara en aktör för att påverka och ifrågasätta detta. 

Lagstiftningen och det underlag som presenterats i denna uppsats definierar inte hur målen 

och värderingarna ska uppnås i praktiken, vilket är något vi diskuterat mycket med varandra 

under arbetets gång. Vi har ställt oss frågan – är jämställdhet något som skapas genom total 

likabehandling, eller bör hänsyn tas till könstillhörighet utifrån dess olika positioner och 

förutsättningar i samhället? Tidigare forskning i denna uppsats visar att det görs skillnader 

inom socialtjänsten utifrån ett könsperspektiv vilket även denna studie styrker.  

Det finns både positiva och negativa aspekter utifrån studiens resultat. Socialstyrelsen (2011) 

uppmärksammar kvinnor i missbruk som en särskilt utsatt grupp. Vår studie tyder på även 
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intervjupersonerna vi har varit i kontakt med är medvetna om detta, vilket kan ses som 

övervägande positivt. Vi anser att det inom det sociala arbetet är viktigt att inkludera ett 

makroperspektiv för att få en förståelse för hur yttre faktorer såsom kön påverkar individen. 

Att se en persons samhälleliga position utifrån kön innebär också att se dennes förutsättningar 

och begränsningar. Utifrån dessa förutsättningar och begränsningar kan det uppstå specifika 

behov. Utan att veta vilka behov som finns är det en omöjlighet att hitta de mest lämpade 

hjälp- och stödinsatserna. Detta motiverar vikten av att se människan ur ett helhetsperspektiv. 

Det kan innebära att utforma behandling och insats olika beroende på kön och andra 

individuella förutsättningar. 

Det kan också innebära negativa aspekter att fokusera på kön. Att kategorisera klienten utifrån 

könstillhörighet bör ske med en viss grad av försiktighet för att undvika generalisering och 

stereotypifiering. En nackdel med alltför stora generaliseringar kan vara att klienter som inte 

passar in i normen hamnar i skymundan och att deras problematik inte uppmärksammas. Ett 

exempel på detta är att även män kan utsättas för våld. En risk är också att en stereotypifiering 

leder till att socialsekreterare ser problem som i själva verket inte finns, vilket kan leda till att 

klienten på sikt internaliserar detta synsätt på sig själv. Det hela kan ses som en lina på vilken 

socialsekreteraren balanserar mellan att ta hänsyn till kön, utan att för den sakens skull vara 

med och reproducera föreställningar om kön. 

En fråga som denna studie landar i och som måste ställas är om klintens kön bör beaktas vid 

en bedömning och om inte alla socialsekreterare i sådana fall bör arbeta och handla på samma 

sätt? Vår studie visar att socialsekreterare svarar olika på frågan om de resonerat annorlunda 

om deras klient hade varit av det andra könet. Vissa svarar ja, medan andra svarar nej. För att 

uppnå jämställdhet inom socialtjänsten kan det tyckas vara en grund att dess personal bör vara 

av samma uppfattning om hur man skapar detta. Det kan skönjas två olika uppfattningar: ”Här 

tar vi hänsyn till könet och dess samhälleliga position” eller ”Här behandlar vi alla lika, 

oavsett könstillhörighet”. Båda uppfattningar är genuina men vi anser inte att dessa är 

förenliga att tillsammans uppnå jämställdhet. Även om vi skönjer två olika uppfattningar visar 

resultatet att hänsyn tas till kön oavsett. Socialsekreterare gör skillnad på klienten utifrån 

dennes kön, oavsett om socialsekreterarna medger att detta är medvetet eller inte. Det kan vi 

konstatera utefter att intervjupersonerna 1-3 som läst vinjett 1 svarat på liknande sätt, precis 

som intervjupersonerna 4-6 gjort om vinjett 2. Det kan diskuteras om genusordningen är så 

djupt rotad inom oss alla att vi handlar utifrån denna vare sig vi tänker på det eller inte.  

Avslutningsvis hoppas vi att denna studie kan inspirera till att diskussioner lyfts på 

arbetsplatser om hur vi tillsammans kan skapa jämställdhet. Mer fokus bör läggas på att alla 

socialsekreterare arbetar utifrån samma riktlinjer så att klienten kan få samma möjlighet till 

hjälp oavsett socialsekreterare. Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till kön men samtidigt 

vara medveten om de negativa aspekter som kan komma med det, då alla inte passar in i 

normen för hur en kvinna respektive man ska vara.  
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Bilaga 1 – Vinjett 1 
 

Fallbeskrivning  

Elin, 23 år, har på inrådan av sina föräldrar Per och Anette ringt till missbruksenheten på 

socialtjänsten. Hon berättar att hon bor som ensamstående i en lägenhet med två barn som är 2 

och 4 år gamla. Barnens pappa Tobias bor sedan 3 månader på en annan adress efter att bråk 

uppstått som barnen inte bevittnade. Bråket handlade om att Elin på senare tid skaffat en del 

nya vänner vilka Tobias känt sig tveksam till. Tobias tror att Elin varit otrogen. Tobias träffar 

sällan barnen och bidrar inte heller ekonomiskt. Elin berättar att sedan separationen har hon 

känt sig deppig. Det har varit stressigt att vara ensamstående. För att varva ner har hon vissa 

kvällar druckit alkohol och använt mediciner som hon inte har haft recept på. Allt oftare 

lämnar hon barnen till Per och Anette för att kunna festa på helgerna. Barnen får då sova hos 

dem och Elin brukar hämta dem sent på söndagen. Per och Anette är oroliga för Elin och 

tycker att hennes festande har eskalerat och att hon försätter sig i riskfyllda situationer. Elin 

berättar vidare att hon har det tufft ekonomiskt och att hon är skyldig folk pengar, pengar som 

hon har använt för att köpa mat och betala hyran. Hon är rädd för vad som ska hända om hon 

inte betalar. Hon erkänner dock att en del av pengarna har gått till alkohol och receptbelagda 

preparat. Elin berättar att hon nu inte har några pengar till mat och att hon inte vill fråga sina 

föräldrar om pengar då hon redan är skyldig dem sedan tidigare.  

Elin jobbar som industriarbetare på en fabrik men har varit borta mycket på sista tiden till 

följd av sitt mående. Hon har en ny pojkvän som heter Karim. Han är arbetslös och bor hos 

henne och barnen sporadiskt. Elin beskriver förhållandet som ”stormigt” och att det ibland 

kan uppstå bråk. 

Elin vet inte hur hon ska gå vidare i situationen och behöver hjälp. Hon känner sig hopplös 

inför hur livet har blivit på senaste tiden. Hon är bestämd i att hon inte vill blanda in sitt 

arbete.  
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Bilaga 2 – Vinjett 2 
 

Fallbeskrivning  

Tobias, 23 år, har på inrådan av sina föräldrar Per och Anette ringt till missbruksenheten på 

socialtjänsten. Han berättar att han bor som ensamstående i en lägenhet med två barn som är 2 

och 4 år gamla. Barnens mamma Elin bor sedan 3 månader på en annan adress efter att bråk 

uppstått som barnen inte bevittnade. Bråket handlade om att Tobias på senare tid skaffat en 

del nya vänner vilka Elin känt sig tveksam till. Elin tror att Tobias varit otrogen. Elin träffar 

sällan barnen och bidrar inte heller ekonomiskt. Tobias berättar att sedan separationen har han 

känt sig deppig. Det har varit stressigt att vara ensamstående. För att varva ner har han vissa 

kvällar druckit alkohol och använt mediciner som han inte har haft recept på. Allt oftare 

lämnar han barnen till Per och Anette för att kunna festa på helgerna. Barnen får då sova hos 

dem och Tobias brukar hämta dem sent på söndagen. Per och Anette är oroliga för Tobias och 

tycker att hans festande har eskalerat och att han försätter sig i riskfyllda situationer. Tobias 

berättar vidare att han har det tufft ekonomiskt och att han är skyldig folk pengar, pengar som 

han har använt för att köpa mat och betala hyran. Han är rädd för vad som ska hända om han 

inte betalar. Han erkänner dock att en del av pengarna har gått till alkohol och receptbelagda 

preparat. Tobias berättar att han nu inte har några pengar till mat och att han inte vill fråga 

sina föräldrar om pengar då han redan är skyldig dem sedan tidigare.  

Tobias jobbar som industriarbetare på en fabrik men har varit borta mycket på sista tiden till 

följd av sitt mående. Han har en ny flickvän som heter Sheila. Hon är arbetslös och bor hos 

honom och barnen sporadiskt. Tobias beskriver förhållandet som ”stormigt” och att det ibland 

kan uppstå bråk. 

Tobias vet inte hur han ska gå vidare i situationen och behöver hjälp. Han känner sig hopplös 

inför hur livet har blivit på senaste tiden. Han är bestämd i att han inte vill blanda in sitt 

arbete. 
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Bilaga 3. Intervjuguide för vinjett 1 
 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du jobbat inom vuxenenheten för missbruk? 

Vad har du gjort innan?  

Fallbeskrivning 

Nuvarande situation: 

Hur tolkar du Elins situation?  

Hur känner du inför Elins situation?  

Vilka frågor skulle du vilja ställa till Elin under detta telefonsamtal? 

Risker: 

Vilka risker ser du finns för Elin? 

Eventuella följdfrågor: 

Anser du att Elin har ett missbruk? Kan du utveckla?  

Hur ser du på Elins beteende? 

Hur ser du på Elins ansvar? 

Vad tolkar du in som riskfyllda situationer? 

Hur tolkar du ”stormigt”? 

Skydd: 

Vilka skyddsfaktorer ser du finns för Elin? 

Eventuella följdfrågor: 

Hur ser på Elins sociala nätverk? 

Hur ser du på Elin som förälder? 
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Insatser & planering: 

Hur skulle planeringen kring Elin se ut framöver?  

Utifrån de tidigare nämnda riskerna, vilka insatser skulle kunna bli aktuella?  

Skulle du samarbeta med någon annan enhet gällande Elins ärende? I så fall vilken/vilka?  

Finns det någon information du saknar om Elin och hennes situation för att kunna göra en 

bedömning? 

Omvänd situation: 

Om Elin hade varit en man, tror du att du hade tolkat och resonerat annorlunda? 
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Bilaga 4. Intervjuguide för vinjett 2 
 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du jobbat inom vuxenenheten för missbruk? 

Vad har du gjort innan?  

Fallbeskrivning 

Nuvarande situation: 

Hur tolkar du Tobias situation?  

Hur känner du inför Tobias situation?  

Vilka frågor skulle du vilja ställa till Tobias under detta telefonsamtal? 

Risker: 

Vilka risker ser du finns för Tobias? 

Eventuella följdfrågor: 

Anser du att Tobias har ett missbruk? Kan du utveckla?  

Hur ser du på Tobias beteende? 

Hur ser du på Tobias ansvar? 

Vad tolkar du in som riskfyllda situationer? 

Hur tolkar du ”stormigt”? 

Skydd: 

Vilka skyddsfaktorer ser du finns för Tobias? 

Eventuella följdfrågor: 

Hur ser på Tobias sociala nätverk? 

Hur ser du på Tobias som förälder? 
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Insatser & planering: 

Hur skulle planeringen kring Tobias se ut framöver?  

Utifrån de tidigare nämnda riskerna, vilka insatser skulle kunna bli aktuella?  

Skulle du samarbeta med någon annan enhet gällande Tobias ärende? I så fall vilken/vilka?  

Finns det någon information du saknar om Tobias och hennes situation för att kunna göra en 

bedömning? 

Omvänd situation: 

Om Tobias hade varit en kvinna, tror du att du hade tolkat och resonerat annorlunda?  
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Bilaga 5. Informationsbrev 
 

Informationsbrev om deltagande i studie 

 

Hej! Vi heter Caroline och Linn och läser termin sex på socionomprogrammet vid Karlstads 

universitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete som kommer beröra ämnet missbruk. Vi 

söker därför socialsekreterare som arbetar inom detta område och som skulle vara intresserade 

av att delta i vår studie. 

Vi träffas på en plats som du föreslår. Du kommer på plats att få en fiktiv fallbeskrivning som 

handlar om en inkommen ansökan. Utifrån denna kommer du att få ett antal frågor. Vårt syfte 

är att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till fallbeskrivningen och hur bedömningar 

och utredningar inom missbruk kan se ut. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

Innan genomförandet av studien vill vi informera dig om följande: 

● Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under intervjuns gång välja att avbryta 

ditt deltagande utan att förklara varför. 

● Med ditt godkännande kommer intervjun att spelas in. Det inspelade materialet samt 

transkriberingen kommer att raderas efter arbetets slut. 

● Inga obehöriga kommer att ha åtkomst till det insamlade materialet. 

● Det insamlade materialet kommer endast att användas som grund till examensarbetet. 

● Vi kommer inte att skriva ut ditt namn eller någonting annat, till exempel kommun, som 

kan avslöja din identitet. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig! 

Med vänlig hälsning Caroline Johansson & Linn Johansson 


