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Förord  

Ett stort tack till den missbruksenhet i Stockholms stad som vi fick äran att samarbeta med. 

Ett särskilt tack riktas till de socialarbetare som deltog i intervjuerna och bidrog med 

intressanta och berikande samtal. Mats, tack för dina förslag och för din givande handledning.  

 

Eva, Patrik, Calle och Hedda – Ert stöd gjorde denna uppsats möjlig.  

 

Denna uppsats tillägnas Karin Pettersson (1972 – 2018). Fru, förälder, socionomstudent och 

socialarbetare sedan många år tillbaka. Saknad och älskad.  
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Titel Swe: ”Det är helheten man kollar på, så om det är hon, han, hen, det spelar ingen roll”: 

En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares förhållningssätt till genusskillnader i 

missbruksvården 

Titel Eng: "It is the whole picture that matters, if it’s a she, he, them, it doesn’t matter": A 

qualitative interview study on social workers' approach regarding gender differences in 

addiction treatment 

Authors: Anneli Pärnänen & My Cim Pettersson  

 

Abstract 

Social workers make decisions about client’s treatment. Problems arise when these 

assessments are not based on different needs, but rather a result of different biases towards 

gender. The purpose of this thesis is to study social workers in the addiction treatment field’s 

reasoning behind their justification concerning gender differences in their work. We used a 

vignette as a common reference for two group interviews and one individual interview, which 

were carried out on a social service office and an outpatient clinic. The interviews resulted in 

three forms of legitimacy: organizational requirements, professionalism and the will to do 

right. Organizational requirements refer to social workers relying on guidelines and research 

to justify their actions. Professionalism means that social workers reinforce their reasoning 

through previous experiences or other profession’s knowledge. The will to do right refers to 

the determination to live up to the ideals of society. Participants struggle with a complex and 

sometimes conflicting task, and to act justifiable they use reasoning based on different 

premises. The social workers are motivated and educated on the subject, and their goal is to 

make assessments based on individual needs. But it appears to be difficult to fully utilize 

these skills in practice. 

 

Nyckelord: Genus, Legitimitet, Missbruk, Missbruksvård, Socialarbetare, Socialtjänst  

 

Keywords: Addiction, Addiction treatment, Gender, Legitimacy, Social Services, Social 

Workers 
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1 Inledning 

I dagens samhälle har den ökande tillgången till alkohol lett till att allt fler får alkoholskador. 

Då alkohol förekommer inom flera sociala sammanhang riskerar de individer som har en ökad 

sårbarhet för alkohol att utveckla ett alkoholberoende. De stora förändringarna i 

konsumtionsmönstret under 1900-talet har inneburit att antalet kvinnor med alkoholproblem 

kraftigt ökat, även om män med alkoholproblem fortfarande är förhållandevis större i antal 

(Johansson & Wirbing, 2005). När det gäller narkotika skedde en kraftig användarökning 

under 1990-talet, som sedan avtog under 2000-talet. Det är framför allt ungdomar som toppar 

användningsstatistiken. När man ser till vuxna brukare så är användningen av narkotika 

vanligare bland män (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2017). Oavsett 

bostadsort har individer med beroendeproblematik rätt till behandling (Riksförbundet för 

hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, 2008), men missbruksvården i Sverige kan se 

olika ut beroende på var individer med missbruksproblematik söker hjälp. Det kan 

förekomma stora variationer i organisering och hur ansvarsfördelningen ser ut 

(Socialstyrelsen 2017). Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) utgår från en helhetssyn och bygger 

på frivillighet och närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär enligt (SOU 2011:6) att insatser 

ska ske i former av öppenvård i medborgarnas närmiljö. Missbruksvården innefattar 

behandling, både medicinsk och terapeutisk samt öppenvård (SOU 2011:6). I 

socialtjänstlagen (SoL) uppges att “socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket”. SoL är en så kallad ramlag vilket innebär att den är tolkningsbar och ger ett 

relativt stort utrymme för individuella bedömningar (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och 

läkemedelsberoende, 2008). Dessa bedömningar faller i händerna på de socialarbetare som 

kommer i kontakt med brukarna. Socialarbetarnas handlingsutrymme gör det möjligt att fatta 

beslut och påverka insatser och den service som brukarna får ta del av (Johansson, 2007). Det 

finns på så sätt även ett utrymme där socialarbetarnas egna värderingar har möjlighet att färga 

arbetet, eftersom det är utefter deras egna bedömningar som brukare blir kategoriserade som 

”värdiga” eller ”ovärdiga” till insatserna (Hasenfeld & English, 1974). 

Genus, den svenska motsvarigheten till engelskans gender, används för att beskriva den 

sociala process som tillskriver individer och symboliska förhållanden könsegenskaper. Att 
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vissa människor och saker uppfattas manliga eller kvinnliga är alltså ett resultat av denna 

process (Hirdman, 2003; Connell, 2009). Utvecklingen för att integrera ett genusperspektiv 

inom det sociala arbetet har liknat den utveckling som ägt rum inom många andra områden. 

Till en början lades fokus framför allt på kvinnors situationer och hur dessa skilde sig från 

männens situation. Under 1970- och 1980-talet kunde forskare redogöra för att den 

behandling som gavs de missbrukande kvinnorna var bristfällig och inte anpassad för kvinnor. 

Detta eftersom behandlingen i första hand var utvecklad utifrån vårderfarenheter av män. Det 

är först på senare tid som genusdiskussionen har kommit att inkludera män och maskulinitet, 

och därigenom inte enbart fokusera på kvinnornas perspektiv (Mattsson, 2015). 

I rapporten Kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i 

Stockholms Stad (Socialförvaltningen, 2012) framkommer att det inom det sociala arbetet 

finns en upplevelse av att genusfrågor borde lyftas fram mer inom verksamheten. Det 

framkommer även att diskussioner om genus som drivs inom socialförvaltningarna tenderar 

att bejaka kvinnor och deras specifika behov. Exempel på detta är att mäns faderskap inte 

synliggörs på samma sätt som kvinnors moderskap. Utöver detta så tenderar även 

socialtjänsten att prioritera yngre kvinnor över män vilket tar sig form i att enskilda kvinnor 

får fler insatser. Diskussioner om genus på en övergripande eller strukturell nivå inom 

verksamheterna är ovanliga trots att det finns en önskan om att lyfta ämnet för att få en 

djupare förståelse för hur genus eventuellt påverkar praktiskt socialt arbete 

(Socialförvaltningen, 2012). 

1.1 Problemformulering 

Socialarbetarna har möjlighet att göra bedömningar, fatta beslut och samarbeta tillsammans 

med andra professioner kring en brukares situation. Detta är menat att ske utifrån brukarens 

individuella förutsättningar. Olika behandling mellan individer är något som uppmuntras 

inom det sociala arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Problemet som kan uppstå 

är när dessa skillnader inte sker som följd av olika behov utan som en följd av olika 

förväntningar eller fördomar kring kön och genus - vad en kvinna/man behöver eller löper för 

särskilda risker. Förutfattade meningar kring kön och samhällets uppfattning kring genusroller 

är med och påverkar männen och kvinnorna med missbruksproblematik under deras 

behandlingsresa, detta i huvudsak i mötet med professionella. Socialstyrelsen uppger att när 

det kommer till de insatser som socialtjänsten bistår med är majoriteten av de som deltar i 
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frivillig vård, öppenvårdsinsatser såväl som heldygnsvård, män. Männen står för 66 % - 76 % 

av alla vårdbrukare (Socialstyrelsen, 2018). Om det sociala arbetet är menat att utgå från 

individuella behov och förutsättningar är denna könsfördelning att förvänta om män och 

kvinnor har olika vårdbehov. Denna fördelning blir dock problematisk om den sker som en 

följd av att personer missbruksproblematik särbehandlas inom missbruksvården utifrån sin 

könstillhörighet.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur socialarbetare inom missbruksvården 

argumenterar kring eventuella genusskillnader, eller likheter, som uppkommer i 

missbruksvården. I samarbete med en av stadsdelsförvaltningarna och en 

öppenvårdsmottagning inom Stockholms stad ämnar denna uppsats att försöka få en ökad 

förståelse för hur skillnader/likheter mellan könen motiveras och rättfärdigas inom 

missbruksvården. Stadsdelsförvaltningen önskar få en förståelse för hur könsskillnader tar sig 

uttryck inom deras verksamhet för att kunna vidareutveckla arbetsmetoder. Vi författare är 

intresserade att se hur socialarbetare, både handläggare samt behandlingspersonal, legitimerar 

sina resonemang och handlingar gentemot brukare i förhållande till genus. Hur förs 

resonemang kring klienters behov, förutsättningar och möjligheter, och hur legitimeras dessa 

ståndpunkter i förhållande till yrkesrollen? Detta görs utifrån följande forskningsfrågor. 

1.2.1  Forskningsfrågor 

▪ Hur resonerar socialarbetare inom missbruksvården om brukares behov och 

förutsättningar i relation till genus?  

▪ Hur legitimerar socialarbetare sina perspektiv på och ställningstagande kring genus? 



 

 8 

2 Forskningsområdet och 

kunskapsläget 

2.1 Sökprocess 

För att finna passande forskning och litteratur för att kontextualisera området har författarna 

till denna uppsats använt sig av Stockholms universitetsbibliotekets databaser, Google samt 

Google scholar. Artiklar har även hämtats från Socialvetenskaplig tidskrift, Socialmedicinsk 

tidskrift och Nordisk alkohol och narkotikatidskrift. Sökord som använts har varit; missbruk, 

genus, socialtjänst, socialt arbete, behandling, utredning, alkohol, narkotika, könsskillnader, 

män, kvinnor, riskbruk, legitimering, legitimitet, organisering - dessa i olika kombinationer 

såväl som enskilt. Även engelska motsvarigheterna såsom gender, drug abuse, alcohol abuse, 

addiction, treatment och legitimation har använts. Lämpliga referenser valdes delvis ut genom 

att studera vilka andra forskare ofta refererade till samt ifall studierna i sig visade på en 

intressant vinkling för den egna uppsatsen. Vi valde att begränsa omfattningen av missbruk 

till att endast beröra alkohol och narkotikaanvändning. Detta för att få ett djupare perspektiv 

snarare än en generell beskrivning gällande fler missbrukstyper. Några andra avgränsningar i 

denna uppsats har att göra med etnisk tillhörighet och klassperspektivet. Dessa perspektiv 

berörs ofta inom den tidigare forskningen när könsskillnader inom missbruksvården studeras 

men kommer inte att vara utgångspunkter för denna uppsats. Målet har varit att studera det 

svenska sammanhanget, därav har inte utomsvenska kontexter behandlats. Denna uppsats har 

även valt att se över både äldre och nyare studier. Detta för att få en bild av hur genus, 

missbruk och legitimitet tar sig form i dag men också för att få en inblick i hur denna bild har 

formats över tid. 
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2.2 Kunskapsläget 

I sammanställningen av den tidigare forskning har vi lyckats finna fyra övergripande teman, 

vilka vi valt att benämna: konsumtionsmönster, kvinnoperspektiv, likheter och skillnader - 

män och kvinnor samt genusforskning inom missbruksområdet. 

2.2.1 Konsumtionsmönster 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), har sedan 1970-talet 

publicerat sammanställningar över substansanvändningen i Sverige. Publikationerna bygger i 

huvudsak på statistiska uppgifter. Dessa uppgifter är framtagna av CAN men publikationerna 

bygger även på statistik inhämtad från bland annat Polismyndigheten, Socialstyrelsen, 

Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten. Det huvudsakliga syftet i dessa 

publikationer är att ge en överblick av konsumtionsmönstret av alkohol, narkotika och övriga 

substanser i Sverige (CAN, 2017). Det som statistiken visar gällande könsrelaterade 

konsumtionsmönster är att män dricker mer alkohol än kvinnor. Under senare år uppskattas 

285 000 män och 161 000 kvinnor vara i ett missbruk (CAN, 2017). Trulsson (2003) menar 

att kvinnor och män har närmat sig varandra när det gäller alkoholvanor under de senaste 

decennierna, trots detta dricker kvinnor fortfarande mindre än hälften av det män gör. CAN 

(2017) visar att när det kommer till behandling skedde det en ökning av antalet kvinnor och 

män som vårdades för alkoholrelaterade diagnoser år 2000 - 2012. Narkotikaklassade 

läkemedel såsom smärtstillande och lugnande medel har blivit allt vanligare på den illegala 

marknaden vilket bidrar till den höga tillgängligheten i samhället (CAN, 2017). Statistiskt sett 

så är det yngre personer som vanligen använder narkotika, men när det kommer till vuxna 

användare så är användningen vanligare bland män (CAN, 2017; Green 2006).   

2.2.2 Kvinnoperspektiv 

Scheffel - Birath, DeMarinis & Hansagi (2005) redogör för hur kvinnors allmänna status i 

samhället påverkar utarbetandet av kvinnors olika vårdprogram. Forskarna vill visa hur en 

vårdfilosofi kan påverka verksamhetens syn på patienten och dennes problem. Den 

vårdfilosofi som råder påverkar bland annat vilka behandlingsmetoder som används. 

Forskarna är intresserade av att se vad ett specifikt vårdprogram för kvinnor med 
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missbruksproblematik kan bidra med i form av nya kunskaper och arbetsmetoder. I studien 

undersöks EWA – mottagningen (Early treatment of Women with Alcohol addiction). Utifrån 

olika teoretiska resonemang och forskningsresultat ifrån EWA-mottagningens olika studier, 

däribland en pilotstudie på mottagningen där empirin bestod av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, drar Scheffel - Birath et al. slutsatsen att kvinnor i behandling inte enbart 

kan definieras utifrån sitt biologiska kön. Scheffel - Birath et al.  menar att de även bör 

uppmärksammas utifrån ett kultur- och genusperspektiv. Först när detta sker kan kvinnornas 

erfarenheter hjälpa utvecklingen av en vårdfilosofi (Scheffel - Birath et al., 2005). 

Helhetssynen är även något som Trulsson (2000) talar om. Trulsson har fokus på hur 

kvinnor upplever behandlingen på ett kvinnokollektiv i Malmö (Sofia behandlingshem). I 

artikeln använder hon sig av en tidigare kvalitativ forskningsstudie som består av hennes eget 

material. Det som lyfts fram i kvinnornas berättelser ger en inblick i vad som är specifikt i 

kvinnobehandlingen, och vad i behandlingen som gynnar kvinnorna. Resultatet av studien 

visar att helhetssyn är det viktiga när det kommer till goda behandlingsresultat. Sofia 

behandlingshem erbjöd många olika typer av behandlingsformer, både i grupp och enskilt, 

vilket innebar att de enskilda kvinnorna hade stora möjligheter att välja sin behandlingsform. 

Nätverket hade ett stort fokus på behandlingshemmet och de kvinnor som var föräldrar kunde 

ha en fortsatt kontakt med barnen under hela sin behandling. Det är värt att poängtera att 

Trulsson har studerat sitt eget material inhämtat av henne själv, med avsikt att se över vad i 

behandlingen som har gynnat deltagarna, och det finns ett tydligt riktat mål med studien och 

en partiskhet som kan ha format resultatet. Trulssons studie, likt Green (2006), pekar också på 

att kvinnors missbruk i högre grad blir stigmatiserat och detta speciellt utifrån mammarollen. 

Dock kommer denna slutsats om föräldrarollen ifrån teorier och är inget som de själva berör i 

deras empiri eftersom de endast fokuserar på kvinnors perspektiv. Att föräldrarollen inte 

tillskrivs samma betydelse för män kan förklaras i Trulsson (2000) av den idealbild som råder 

i vårt samhälle, vilket Trulsson beskriver genom att använda sig av Hirdmans teorier om 

genussystemet. Hirdman beskriver genussystemet som ett nätverk av processer som bildar 

mönster och ordnar kön vilket formar den grundläggande ordning och förutsättningarna som 

finns tillgängliga för män och kvinnor (Trulsson, 2000). Trulsson (2000) kommer fram till att 

det generellt sett fattas en dialog inom behandling om hur ett visst behandlingsprogram ska 

kunna anpassas till den enskilde kvinnans behov. Det som bidrar till de positiva 

behandlingsresultaten på Sofia behandlingshem är just att de enskilda kvinnornas hela 

livssituation sätts i fokus samt att behandlingen är anpassningsbar för målgruppen. 
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Trulsson lyfter även en fråga om hur kvinnornas önskemål kring egen behandling 

kanske inte är könsspecifik. Dessa önskemål skulle även kunna vara aspekter som män skulle 

lyfta fram som relevanta, ifall det blev tillfrågade. Missbrukande kvinnor blir ofta avskräckta 

av familjemedlemmar att söka hjälp för sin problematik, och Green (2006) menar att 

missbrukande kvinnor har en tendens att söka behandling först när deras livssituation blivit 

riktigt akut. När en individ har ett missbruksproblem och beslutar sig för att söka behandling, 

existerar det ofta en del barriärer/hinder att övervinna för att kunna finna vägar till 

behandlingsresurser (Ibid.). Den missbrukande kvinnan kan uppleva det svårt att finna tid för 

behandling i en vanlig behandlingsform, och speciellt, enligt Green (2006), då det finns barn 

med i bilden. Detta är även något som Trulsson (2000) styrker och menar att då kvinnor går i 

behandling på behandlingshem kan kvinnor tvingas avstå ifrån eller minska kontakten med 

sina närstående, vilket kan utgöra ett hinder för kvinnor som söker hjälp för sin problematik. 

Trulsson (2000) poängterar att den behandling som kan gå kvinnorna till mötes och som utgår 

från de nära relationer som kvinnor månar om har ökad möjlighet till att nå kvinnorna. 

2.2.3 Likheter och skillnader - män och kvinnor 

Trulsson (2003) bygger vidare på frågeställningar om det manliga perspektivet inom 

missbruks- och genusforskning. Trulsson gör en forskningsöversikt på central 

forskningslitteratur från missbruks eller genusfältet för att få en ökad förståelse av manligt 

och kvinnligt missbruk. Hon vill även studera vilka likheter/skillnader man kan se mellan 

mäns och kvinnors livsvillkor och missbruk. I artikeln framkommer det att det finns många 

likheter mellan mäns och kvinnors missbruk, där det mest relevanta har att göra med det 

faktum att dessa män och kvinnor i allra högsta grad påverkas av samhällets idealbilder kring 

kön. Männen och kvinnorna med missbruksproblematik är medvetna om de idealbilder som 

existerar i samhället och försöker leva upp till dessa traditionella roller. De som inte klarar av 

att leva upp till det gällande idealet riskerar att marginaliseras. I sin studie belyser Trulsson 

(2003) att det finns flera former av maskuliniteter och feminiteter och att bristen på medvetet 

könsperspektiv inom vårdsystemet begränsar behandlingsmöjligheterna. Den dominerande 

forskningen kring behandling behöver enligt Trulsson (2003) kompletteras med ett dynamiskt 

perspektiv som bättre fångar upp individens unika position både utifrån kön och klass. 

Storbjörk (2011) studerar skillnader och likheter mellan könen inom alkohol och 

narkotikabehandling utifrån mäns och kvinnors egna upplevelser. Storbjörks metod var 

strukturerade intervjuer med 1865 individer som under 2000 – 2002 påbörjade en ny 
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behandlingsprocess i Stockholm. Svaren från intervjuerna behandlades genom en multivariat 

logistisk regressionsanalys för att se hur mäns och kvinnors problem skiljer sig åt i olika 

livsområden. I studien framkom att män och kvinnors upplevelser inte skilde sig så mycket åt 

från varandra. Män och kvinnor visade sig vara relativt lika i konsumtionsmönster kring 

alkohol och narkotika. Det var även möjligt att se att mäns och kvinnors erfarenheter av 

hinder kring att söka behandling var lika. Skillnaderna som studien fångar påvisar ändå att 

könsskillnader fortfarande existerar vid tiden för studien, menar Storbjörk. Det är fler män 

som injicerar och män uppger sig oftare ha finansiella problem. Män är även den grupp som 

oftare kommer i kontakt med kriminalitet (Green, 2006; SOU 2011:6), och har ofta erfarenhet 

av fängelsevistelser (Skogens & Von Grieff, 2016), medan kvinnorna oftare kommer i kontakt 

med psykiatrin under deras behandling (SOU 2011:6). Kvinnor använder sig i större 

utsträckning av läkemedel och uppger oftare att deras missbruk har en skadlig effekt för 

familjelivet. Storbjörks studie kommer fram till att män ofta är mer socialt marginaliserade 

och att detta är till stor nackdel för återhämtning, det vill säga deras förmåga till att skapa en 

positiv livsförändring. Bilden av missbrukande kvinnor som mer marginaliserade har gjort 

männens marginaliserade position mer dold. Storbjörk argumenterar för att det fokus som 

lagts på kvinnor inom missbruksfältet kan ha förödande effekter för männen. Hon ifrågasätter 

varför vi inte ser till mäns upplevda missbruk som något som kan ta sig form både fysiskt och 

emotionellt.  

 Mäns högre kriminalitet tas för given, och frågan Storbjörk ställer är ifall detta är 

eftersom männen får mindre stöd från samhället och därmed måste ägna sig åt kriminella 

aktiviteter. Genom sin forskning finner Storbjörk inte något resultat som påvisar att kvinnan 

skulle ha flera problem när de går in i behandling, eller att kvinnan skulle ha ett större 

behandlingsbehov i sig. Detta är dock inget som alla forskare håller med om, vissa menar 

exempelvis att det finns belägg för att kvinnan kan ha ett större behandlingsbehov (SOU 

2011:6). Underlaget för denna statliga offentliga utredning var vetenskapliga publikationer 

och intervjuer genomförda med representanter för forskning och professions- och 

intresseorganisationer. Antalet kvinnor med missbruksproblem som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp visar enligt statens offentliga utredning (2011:6) stor variation i olika 

undersökningar, och det finns uppgifter om att mellan 6 - 62 % av de missbrukande kvinnorna 

beräknas ha blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Statens offentliga utredning 

(2011:6) nämner en svensk enkätstudie av 103 missbrukande kvinnor från olika verksamheter 

i Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna studie visade det sig att 75 % av de tillfrågade 

kvinnorna hade varit utsatta för fysiskt, sexuellt och/eller psykiskt våld från en manlig 
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förövare under de senaste två åren. I de fall de missbrukande kvinnorna vet att det kan finnas 

en möjlighet att möta sin förövare i behandling eller som medpatient kan detta, vara en orsak 

till att kvinnan drar sig för att söka vård (SOU 2011:6). Vid en könsblandad behandlingsform 

kan kvinnor riskera att utsättas för (ytterligare) sexuella trakasserier och/eller övergrepp och 

detta kan få kvinnorna att återuppleva eventuella tidiga trauman. Gravida kvinnor är även en 

grupp som sägs behöva specifik behandling/vård (Ibid.).  

Green (2006) talar om att missbrukande män och kvinnor är utsatta för ett antal 

fördomar, så kallade stigman, men enligt Green har kvinnor en tendens till att känna sig mer 

stigmatiserade. Barriärer som är kopplade till stigma anses svårare för kvinnan och påverkar i 

sin tur var någonstans kvinnan söker hjälp. Något annat som kan medföra att missbrukande 

kvinnor inte söker den hjälp de behöver är att deras skam och skuldkänslor över missbruket 

beskrivs vara större (Green 2006; Trulsson 2003). Skilsmässan från sina barn på grund av 

missbruk är för kvinnan, oftare än för mannen, förknippad med upplevelser av social 

degradering och en känsla av värdelöshet (Trulsson, 2003). Trulsson (2003) menar att 

moderskapet för kvinnan har samma självklara prioritet som arbetet har för männen. För män 

sägs ett liv utanför arbetsmarknaden vara förknippat med personlig katastrof och detta kan 

innebära liknande skam och skuldkänslor som för kvinnor (Ibid.). Det är värt att notera att 

Trulsson gärna använder sig av teorier som bygger på mycket klassiska bilder av kön och 

genus. Trulsson är noga med att reflektera över att dessa är bristande i vissa aspekter, såsom 

klass och etnicitet men vi författare vill även poängtera att hennes texter blir färgade av en 

dikotomi kring kön. Hennes argument utgår ifrån denna indelning utan att föra någon kritisk 

reflektion över den.  

2.2.4 Genusforskning inom missbruksområdet 

Genusforskningen är ett etablerat men relativt litet fält. De genusvetenskapliga studier som 

gjorts inom missbruksforskningen belyser enligt Mattsson (2005) i första hand två områden: 

kvinnor som missbrukar samt hur missbruksvården förhåller sig till kön. Forskningen är ofta 

klientorienterad vilket visar sig i att kvinnor står i centrum snarare än behandling och personal 

(Mattsson, 2005). Hedin & Månsson (2000) ger också en beskrivning av att könsforskningen 

framförallt fokuserat på kvinnor och kvinnors utsatthet. Forskarna menar att tidigare 

forskning inom ämnet inte uppmärksammat de könsspecifika livsvillkor som föreligger eller 

hur livsloppet för män och kvinnor kan utvecklas olika. En fokusering på de sociala 
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problemens könsspecifika aspekter saknas, i och med detta kan sociala insatser komma att få 

helt olika utfall för manliga och kvinnliga klienter (Ibid.). 

Mattsson (2005) beskriver den föreställning som existerar angående kvinnor som 

särskilt utsatta och annorlunda. Denna föreställning av kvinnor menar Mattsson är 

problematisk då den ger ett ensidigt fokus på trauman, kvinnor som passiva och beroende av 

män. De positiva inslagen kommer i skymundan och oftast i andra hand. Denna föreställning 

har en tendens att göra missbrukande kvinnor dubbelt avvikande, både som missbrukare och 

som kvinnor. Då missbrukande kvinnor uppmärksammas utifrån dessa negativa erfarenheter 

innebär det att de kommer att tolkas som mer förtryckta än andra kvinnor. Vidare beskriver 

Mattsson (2005) att de missbrukande kvinnorna inte får stöd att lära sig att tala om sitt 

missbruk och sina relationer utifrån ett könsperspektiv. Istället får kvinnor ofta relatera själva 

missbruket till sina egna kroppar och själsliv. Forskningen redogör även för att män inte 

synliggörs utifrån kön. Detta kan ha att göra med att genusperspektivet då är frånvarande. Då 

män synliggörs som kön är det ofta genom studier som även inkluderar kvinnor (Ibid.). 

Laanemets (2009) använder sig av begreppet den manliga grammatiken, vilket innebär att 

mannen anses som normen samt att det är det manliga förhållningssättet och dess värden som 

dominerar inom organisationer. Genom sin avhandling vill Mattsson (2005) få en inblick i hur 

socialarbetarna resonerar och agerar kring kön. Ofta när ett genusperspektiv ska integreras i 

det sociala arbetets praktik integreras detta många gånger i en praktik som egentligen inte 

syftar till någon förändring. Istället innebär detta ofta en ambition att återanpassa individer 

enligt samhällets normer och värderingar (Ibid.). Laanemets (2009) bekräftar också att vården 

istället för att motverka stereotypa uppfattningar har en tendens att förstärka uppfattningar om 

vad som är manligt och kvinnligt. Hedin & Månsson (2000) menar å sin sida att många 

socialarbetare är fast i en så kallad kulturell stereotyp bild av kön vilken bygger på den enkla 

uppdelningen av kvinnligt och manligt. För att kunna komma vidare från detta föreslår 

forskarna en mer komplex förståelse av kön. De menar att denna förståelse främst går att 

finna i de könsteorier som utvecklats genom den feministiska postmodernismen och inom 

mansforskning. Dessa teoriers gemensamma synsätt innebär att den könsmässiga över och 

underordningen på olika nivåer i samhället finns förankrad inom kulturella, sociala och 

materiella omständigheter (Ibid.). Enligt Mattsson (2005) skulle socialarbetarna behöva utföra 

fler återkommande reflektioner och kritiska analyser, och genom detta skulle samhällets 

maktstrukturer komma att bli mer tydliga. Socialarbetarna har då möjlighet att finna nya sätt 

att verka inom, både på struktur- och individnivå (Ibid.). 
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2.3 Sammanfattning av kunskapsläget  

Den forskning som finns gällande könsskillnader i konsumtionsmönster visar att män är 

överrepresenterade när det kommer till användandet av både alkohol och narkotika. När det 

gäller alkoholkonsumtion så kan forskningen däremot visa att kvinnor allt mer närmar sig 

männens konsumtionsmönster men detta innebär fortfarande att männen nyttjar alkohol 

betydligt mer. Forskning med fokus på kvinnoperspektiv menar att de missbrukande 

kvinnorna bör blir betraktade utifrån ett bredare perspektiv och inte enbart utifrån kön. Olika 

behandlingsformer krävs för att kunna bejaka de missbrukande kvinnornas olika 

behandlingsbehov, att de missbrukande kvinnorna ska få möjlighet att behålla kontakten med 

sina barn och anhöriga under behandlingen. Utöver detta kan det konstateras att vården rent 

allmänt brister i medvetenhet om könsperspektiv och att detta starkt begränsar 

behandlingsmöjligheterna för både män och kvinnor. Det finns forskning som pekar på att 

skillnaden inte är så stor gällande missbrukande mäns och kvinnors olika behandlingsbehov, 

medan annan forskning menar att det finns skillnader och beskriver män som mer socialt 

marginaliserade. Andra forskare menar däremot att kvinnans situation är mer sårbar, då det 

bland annat är fler missbrukande kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp och 

därav även skulle behöva specifika behandlingsmetoder. Genusforskningen har framförallt 

fokuserats på kvinnor och kvinnors utsatthet. Detta fokus som läggs på kvinnan påverkar 

samhällsbilden och kvinnan anses vara mer passiv och beroende av män. Många 

socialarbetare är enligt forskarna fast i en stereotyp bild av kön med en relativt enkel 

uppfattning om kvinnligt och manligt. Enligt forskningen behöver socialarbetarna en djupare 

förståelse kring genusaspekter. Denna uppsats är menad att vara med och utveckla 

kunskaperna kring socialarbetares praktiska arbete kring män och kvinnor med 

missbruksproblematik. Vi har med hjälp av den tidigare forskningen konstaterat vilka 

förutsättningar och tendenser för män och kvinnor med missbruksproblematik som finns i 

samhället, och vi har även konstaterat att denna forskning i viss mån är bristande när det 

kommer till socialarbetarens egna roll i genusperspektivet. Därför kommer denna studie att 

försöka fylla en del av denna kunskapslucka genom att rikta blicken mot hur socialarbetare 

kan resonera kring sitt arbete med män och kvinnor med missbruksproblematik. Vad lyfts 

fram som centralt och hur kan vi få en djupare förståelse kring deras rättfärdiganden av hur de 

säger sig tänka kring och bemöta genusaspekten? 

 



 

 16 

3 Teoretiska perspektiv 

Denna uppsats ämnar se hur professionella legitimerar sig i sitt arbete. För att kunna förklara 

resultaten har författarna använt sig av fyra teorier och perspektiv som på bästa sätt kommer 

fånga och tolka empirin. Dessa är nyinstitutionell organisationsteori, Legitimitetsteori, 

Suchmans legitimitetsteori samt Hirdmans teori om genussystemet. Dessa teorier sätter 

perspektiv på de dimensioner som är med och påverkar de individuella deltagarnas handlingar 

och resonemang inom organisationens arbete. Nyinstitutionell organisationsteori förklarar i 

relation till genus den organisatoriska kontexten, hur organisationens identitet skapas och 

återskapas. Legitimitet blir där en nyckelkomponent i arbetet för att arbetet ska ske på ett 

acceptabelt sätt, både gentemot samhället, organisationen och brukarna. Suchmans teori om 

legitimitet exemplifierar hur legitimitet kan ta sig uttryck inom en organisation och i 

förhållande till samhället, medan Hirdmans teorier hjälper oss att förstå den samhälleliga 

kontexten som existerar kring genus.  

3.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

Organisationer som arbetar med människor och som har det som sitt arbetsmaterial kallas för 

människobehandlande organisationer. Socialtjänsten är ett exempel på en sådan organisation. 

Human service, eller människobehandling sker inom många olika typer av organisationer men 

främst inom det som kallas välfärdsstatens organisationer. De är unika i sitt slag vad gäller 

deras moraliska karaktär, då socialarbetarna behöver besluta över knappa resurser i form av 

bland annat tid och pengar (Linde & Svensson, 2013). New Public Management (NPM) står 

för nya och förändrade krav för hur offentliga organisationer ska styras och kontrolleras. 

NPM har även inneburit en förändring av många yrkesutövares arbetsvillkor och har i sin tur 

påverkat flera aspekter av socialarbetarnas arbetsmoment. Detta kan till exempel påverka hur 

arbetet kommer att organiseras, vem som får förtroendet att fatta beslut, vilken kunskapssyn 

som ska sätta sin prägel på arbetet, hur verksamheten ska följas upp, samt vilken typ av 

legitimitet verksamheten ska baseras på. Evidensbaseringen är ett exempel på en av dessa 

förändringar som inneburit ett nytt sätt att se på socialarbetarnas arbete (Liljegren & Parding, 
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2010). Det evidensbaserade arbetet innefattar en stor tilltro till metoder som styrks av den 

vetenskapliga forskningen. Olika typer av bedömningsinstrument ska inom det sociala arbetet 

användas lika för att på så vis minska osäkerheten, samt öka rättssäkerheten för klienterna 

(Ponnert, 2013). 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) talar om den nyinstitutionella 

organisationsteorin. Denna teori redogör för att organisationer har identitet. Inom teorin är det 

själva sammanhanget, det organisatoriska fältet som är viktigt, inte den enskilda 

organisationen i sig (Ibid.). Levin (2013) menar att den nyinstitutionella teorin är unik på så 

sätt att den lämnar tidigare uppfattningar om vad det är som skapar legitimitet, tanken om att 

det finns ett speciellt och rätt sätt att organisera arbetet på. För organisationer som 

socialtjänsten, vilka är verksamma i en institutionell omgivning, introduceras en viss typ av 

effektivitet. Här speglar den formella strukturen främst omgivningens förväntningar på att 

organisationen är vad den utger sig för att vara (Ibid.). Levin (2013) menar att denna spegling 

samt att ge intryck av att motsvara allmänhetens förväntningar är lika med kulturell och 

institutionell anpassning. 

Inom ett organisatoriskt fält verkar olika organisationer med liknande uppdrag och det 

är just här den gemensamma identiteten skapas. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) 

menar att identiteten ligger i de handlingar och tolkningar som finns inom organisationen. 

Lagstiftning, budget och arbetsfördelning ses endast som yttre förutsättningar vilka är 

nödvändiga för att skapa en förståelse för organisationen. Det sätt som socialarbetarna 

resonerar på, samt de handlingar som utförs, har ett stort inflytande över hur organisationens 

identitet formas (Ibid.). Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) talar om att då massmedia 

uppmärksammar socialtjänstens agerande inom en specifik enhet blir detta även en del i 

uppfattningen om hela socialtjänsten. Organisationens identitet har således en förmåga att 

återskapas varje gång en handling sker i organisationens namn. Det är här som 

organisationens administrativa praktik och föreställningar om organisationen faller samman 

och det är här det kan visa sig ifall organisationen är så som den förväntas vara. Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008) menar att en organisations identitet inte tillåts utvecklas 

utanför den institutionaliserade bilden av den, i de fall den gör det, kommer detta att uppfattas 

som att organisationen utövar fel saker. Levin (2013) menar att socialtjänsten är en 

organisation som överlever och utvecklas då den har förmåga att anpassa sig till 

omgivningens krav och förväntningar, den blir därmed legitimerad av de omgivande 

samhällsinstitutionerna. Sammanfattningsvis talar nyinstitutionell organisationsteori om 

organisationens identitet, att denna är något som skapas via handlingar och att fältet för 



 

 18 

organisationen är avgörande. Nyinstitutionell organisationsteori förklarar organisationers 

beroende av andra organisationer och samhällets utformning. Legitimitet kan här hjälpa oss 

att förstå hur dessa organisationers aktiviteter rättfärdigas.  

3.2 Legitimitet 

Levin (2013) talar om legitimitet. Han menar att legitimitet handlar om något som rättfärdigar 

en organisations effekter och resultat. Han beskriver att socialtjänsten kan ses som en 

moraliskt reglerande praktik, där socialarbetares bedömningar, beslut och kategoriseringar 

utgör delar inom både ett politiskt och moraliskt samhällsuppdrag. Socialarbetarna ska 

hantera flertalet mänskliga problem samt olika problemsituationer på ett acceptabelt sätt, både 

för samhället, organisationen och individen. Den moraliskt reglerande praktiken ingår i en 

byråkratisk organisation i form av administrativt arbete med ärenden som kräver bedömningar 

och beslut utifrån lagstiftning (Ibid.). Levin (2013) menar att legitimitet och organisatorisk 

överlevnad inte är kopplat till mätbara behandlingseffekter eller den effektiva behandlingen 

av sociala problem. Det sociala arbetet kan, enligt Levin (2013), förstås som att det bidrar till 

samhällsordningen genom moraliska bedömningar. Suchman (1995) menar att legitimitet kan 

ses utifrån ett föränderligt perspektiv, och att denna legitimitet kan ta olika former. Vissa 

legitimitetsformer grundar sig i varaktiga frågor som politik, organisationsstruktur och 

kunskap. Andra legitimiteter formas istället av de mer tillfälliga personliga övertygelser, 

erfarenheter, intressen, samt specifika metoder. Liljegren & Parding (2010) talar i sin tur om 

organisations och yrkesprofessionalism. Forskarna menar att det kan förekomma olika 

metoder inom det sociala arbetet och att de bäst kan förstås genom dessa två idealtypiska 

begrepp. Organisations- samt yrkesprofessionalism speglar på så vis vilken typ av legitimitet 

som har företräde. Yrkesprofessionalismen bygger på en kunskapssyn som är baserad på den 

tysta kunskapen. Detta är den kunskap som socialarbetarna får genom utbildning samt genom 

erfarenhet inom yrket. Detta skapar den professionella legitimiteten. Det är socialarbetarna 

som själva reglerar verksamheten och detta kan beskrivas som en ickehierarkisk 

organisationsform. Organisationsprofessionalism bygger i sin tur på en byråkratisk kontroll av 

socialarbetarna. Denna kontroll utförs via dokumenterad kunskap och regleringar. Detta kallas 

för byråkratisk legitimitet, och innebär att organisationsprofessionalismen har företräde 

gällande hur verksamheten ska styras. Denna logik kan beskrivas som den mer hierarkiska 

organisationskulturen (Ibid.). Levin (2013) talar om de moraliska bedömningar som 
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socialarbetare gör och att dessa bedömningar är det som förväntas av samhället. De politisk - 

moraliska värden som organisationerna förväntas upprätthålla är både motsägande och 

växlande över tid, därför tvingas socialtjänsten att organisera sitt arbete för att kunna överleva 

eventuella påtryckningar (Ibid.). Legitimitet kan ha många beskrivningar och förklaringar, för 

att kunna använda legitimitet på ett effektivt sätt i denna uppsats blir det viktigt att få en 

djupare förståelse för hur legitimering kan se ut i praktiken. Suchmans teori om legitimitet 

(1995) förklarar när organisationer anses vara legitima samt vad denna legitimitet kan grunda 

sig i.  

3.3 Suchmans teori om legitimitet 

Enligt Suchman (1995) innebär legitimitet att organisationer, genom att inkorporera 

samhällets moral, förväntningar och värderingar i verksamheten, kan uppfattas som rätt och 

riktiga. Att organisationens arbete stämmer överens med samhällets tryck gentemot 

organisationen kallar Suchman för ett legitimt tillstånd. Detta legitima tillstånd blir viktigt för 

att samhället ska fortsätta acceptera organisationens verksamhet. Enligt Suchman finns det tre 

former av legitimitet: pragmatisk, kognitiv och moralisk legitimitet. Pragmatisk legitimitet 

utgår från individens egenintresse, det handlar om vad organisationen kan bidra med till de 

berörda individerna rent praktiskt. Det handlar om utbytet mellan individ och organisation. 

Detta innebär att individen utvärderar organisationens aktiviteter och gör en bedömning 

utifrån hur hen själv kan gynnas. Låt säga att en organisation bakar pizza och säljer dem till 

alla mörkhåriga i samhället. Individer med mörkt hår kan komma att uppskatta 

organisationens aktiviteter och ge den pragmatisk legitimitet. Moralisk legitimitet innebär att 

organisationen blir bedömd utifrån vad som generellt anses vara rätt eller fel i samhälle. 

Denna legitimitet kan därmed se väldigt olika ut beroende vad det finns för värderingar i 

samhället. Den moraliska legitimiteten har fokus på hur organisationen påverkar samhället 

som stort. Låt säga att pizzaorganisationen säljer pizza till dem med mörkt hår, men att detta 

innebär att de med blont hår svälter. Beroende på samhällets värderingar kan detta agerande 

gå emot samhällets moral och därmed lämnar organisationen det legitima tillståndet. Den 

kognitiva legitimiteten handlar om individers grunduppfattning kring en organisations 

aktiviteter, och inte om organisationens faktiska handlingar. Om en person rent allmänt 

avskyr pizza så spelar det ingen roll hur bra pizzan kanske är i verkligheten, 
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grunduppfattningen är djupt rotad och individen kommer inte att vidareutveckla sin 

uppfattning kring organisationen. 

Det intressanta här blir att se vilka strategier individen i organisationer använder för att 

bibehålla ett legitimt tillstånd, vilka handlingar och ställningstaganden som görs. Med grund i 

Suchmans former av legitimitet har denna uppsats valt att bygga vidare och se över olika 

legitimeringsstrategier. Hur professionella inom organisationen agerar och uttrycker sig för att 

upprätthålla organisationens legitimitet, och därmed även legitimiteten för den professionella 

rollen. Suchmans teori förklarar vad individen anser om de olika aktiviteter som förekommer 

inom organisationer, hur samhället ställer sig till dessa aktiviteter och vad det finns för 

underliggande attityder gentemot aktiviteterna. Samhällets och individens attityder blir därför 

viktiga att förstå för att organisationer ska kunna bemöta attityderna på bästa sätt. Beroende 

på hur samhället eller individer ser på genus eller kön så blir detta avgörande för hur 

organisationens aktiviteter blir legitimerade eller ej. Det gäller för organisationen att 

reflektera över det samhället strävar efter och vill komma åt. Det finns idag olika krav för 

organisationer att följa, könsneutralitet och motverkandet av fördomar är en övergripande 

målsättning i samhället (Socialstyrelsen, 2015). Utifrån uppsatsens resultat har författarna fått 

fram tre olika strategier som deltagarna använder för att legitimera sina påståenden och sitt 

agerande. Dessa teman är organisatoriska krav, professionalitet samt viljan att göra rätt och 

dessa presenteras utförligt i uppsatsens resultatdel. Vi kommer nedan att presentera Hirdmans 

teori om genussystemet för att kontextualisera hur samhället eller individers syn på genus kan 

ta sig till uttryck för att applicera detta på våra egna teman i resultatdelen.  

3.4 Genusteori - Hirdmans genussystem 

Hirdman (2003) har myntat begreppet genussystem. Detta begrepp visar att samhället 

genomsyras av idén att män och kvinnor ska hållas isär och att mannen är norm. Hirdman 

menar att isärhållandeprincipen innebär att könen separeras, hålls isär. Kvinnor gör somliga 

saker och existerar på vissa platser medan män gör andra saker och återfinns på andra platser. 

Kvinnor blir ofta anpassade till det privata, män återfinns ofta i det offentliga (Ibid.). Denna 

kulturella konstruktion har stor betydelse för skapandet av manliga och kvinnliga stereotyper. 

Hirdman (2003) talar även om att det finns många föreställningar angående kön. Dessa 

föreställningar handlar om vad en kvinna bör vara och göra, och även vad en kvinna inte kan 

göra. När det gäller föreställningar om mannen handlar det mer om vad en man är och vad 
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han har på jorden att göra. Dessa föreställningar, menar Hirdman illustrerar ett dominant 

tänkande, det tänkande som finns i den allt mer empiriskt tunga kvinno- och genushistorien. 

Något annat som Hirdman (2003) talar om är den naturliga ordningen, detta med hur det 

bör/ska vara mellan kvinna och man. Relationer som sätts i centrum där mannen ska ta hand 

om kvinnan som ses som den mindre och svagare. Hon som kan föda barn. Förmågan att föda 

barn blir för kvinnan hennes enda öde och detta är en förmåga som sällan, genom historien, 

gett kvinnan sociala vinster. Tvärtom har detta styrkt förståelsen av kvinnan som en sort som 

befinner sig närmare jorden, som mer djurlik än mannen - den riktiga människan. Det 

stereotypa genuskontraktet är en beskrivning av dessa inbyggda självklarheter mellan män 

och kvinnor. Detta genuskontrakt ska enligt Hirdman (2003) ses som en idealtyp som är 

jämförbar med till exempel idealtypen, marknaden. Ett starkt och även styrande begrepp som 

har fått sitt innehåll från verkligheten, men som enligt Hirdman inte kan beskrivas som 

verkligheten utan sin situations kontext. Själva poängen med att begreppet genuskontrakt har 

skapats är att det ska existera som en grund att teoretisera utifrån. Det viktiga är att kunna 

binda detta begrepp och denna orörlighet som har präglat könens villkor genom historien. 

Orörlighetens konsekvenser och tendenser behöver fokuseras för att vi överhuvudtaget ska 

kunna se en förändring (Ibid.). Hirdman (2003) menar att de normer och förväntningar som 

existerar i vårt samhälle genomsyrar hur vi ser på kön, ibland helt omedvetet, vare sig vi vill 

eller inte i vissa sammanhang. Hirdmans teori om genus bidrar till en förståelse av den 

grundläggande könsstrukturen i samhället, detta blir relevant för att förstå den samhälleliga 

kontexten kring kön, men det blir också viktigt att förstå att denna endast är en av många 

teorier kring genus. Denna teori beskriver den rådande könsstrukturen och är inte 

nödvändigtvis en reflektion av samhällets övergripande målsättningar för hur samhället borde 

se ut. Den förklarar hur vissa förväntningar är med och formar resonemang och legitimering. 

Ett sista begrepp att definiera för resultatdelens analys är heteronormativitet. Mattsson 

(2015) menar att begreppet används för att beskriva heterosexualitetens överordning i 

samhället. Denna överordning innebär att heterosexualiteten anses vara normen. Mattsson 

menar att eftersom samhället anses vara heteronormativt påverkar detta 

jämställdhetspolitiken, lagar och hur det sociala arbetets praktiker organiseras (Ibid.). 
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4 Metod och genomförande  

4.1 Förförståelse 

Människor träder in i nya situationer med vissa vanemässiga handlingssätt och en 

förförståelse, utifrån vad hen tidigare varit med om. Denna förförståelse innebär att det finns 

en del förväntningar eller tolkningar rotade i individen som är med och påverkar individens 

agerande. Det viktiga i ett forskningssammanhang är att tydliggöra den förförståelse som 

forskarna bär med sig. Genom att medvetandegöra dessa skapas ett reflektivt förhållningssätt 

som innebär ett kritiskt granskande kring den egna positionen i arbetet (Thomassen, 2007). 

De perspektiv och värderingar som vi författare tar med oss in i uppsatsen som påverkar vår 

förförståelse är att vi båda är kvinnor. Vi har båda vuxit upp med föräldrar som haft 

alkoholmissbruk och har därför med oss en specifik förståelse och koppling till området. Båda 

författarna har praktiserat inom missbruksområdet, Pärnänen inom utredning och Pettersson 

inom ett behandlingshem. Pettersson har även arbetet inom behandlingshem för 

missbruksproblematik. Detta är med och påverkar hur vi tolkat och ställt oss till resultaten, 

och vårt mål ha varit att försöka synliggöra detta i största möjliga mån. Exempel på detta har 

varit att vi i början på uppsatsarbetet noggrant gick igenom hur vi själva ser på personer med 

missbruksproblematik, vad de har för egenskaper eller förutsättningar. Detta var viktigt för att 

medvetandegöra vad vi själva har för förutfattade meningar kontra vad deltagarna i uppsatsen 

skulle komma att uttrycka. Genom att tydliggöra våra egna förväntningar kunde vi försäkra 

oss om att dessa inte skulle smyga sig in i resultatdelens tolkningar utan att det fanns stöd i 

empirin. Hur vi själva ser på genus, kön och i viss mån även sexualitet har också varit med 

och påverkat. Vi som författare kom fram till att vi ser kön som ett spektrum snarare än som 

binärer eller motpoler. Vi ansåg denna tolkning vara den “rätta”. Därför har vi fått påminna 

varandra om att detta inte är fallet, och att alla utlåtanden kring kön som binär inte per 

automatik bör kritiseras som felaktig.  
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4.2 Kvalitativ metod och fallstudie 

Denna uppsats är av kvalitativ karaktär vilket innebär att målet är att fånga särskilda yttranden 

i en situation för att i sin tur kunna analysera dessa. Till skillnad från kvantitativ forskning 

önskar denna uppsats inte att mäta omfattningen av en viss företeelse, utan vill istället fånga 

människors perspektiv, åsikter och handlingar, men även dessa handlingars innebörder. Detta 

kommer i huvudsak att ske genom att lyssna till utvalda gruppers diskussioner kring en 

specifik företeelse (Ahrne & Svensson, 2015).  

En fallstudie är en studie avgränsad i tid och rum och innebär studerandet av en specifik 

enhet. Det kan handla om studerandet av en enhet som en organisation. En fallstudie är 

lämplig då forskaren vill studera hur samspelet ser ut mellan en specifik kontext och 

individen/gruppens uppfattningar om en situation. Denna metod innebär att forskaren kan gå 

på djupet och eventuellt upptäcka saker som inte varit tydliga från start (Jacobsen, 2012). 

Denna uppsats är genomförd i samarbete med en av Stockholms stadsdelsförvaltningar vilket 

innebär att uppsatsen berör en specifik enhet som är avgränsad i rum och tid. Denna uppsats 

önskar finna så många nyanser som möjligt av den enskilda gruppens tolkning av fenomenet, 

vilket är varför både utredare, utförare och chefer inom stadsdelsförvaltningen involverats i 

uppsatsen. Inom stadsdelen är missbruksvården uppdelad. Det finns en myndighetssektion 

och en utförande verksamhet. Handläggarna som arbetar på myndighetssektionen har det 

övergripande ansvaret att utreda och bedöma ärenden som rör individer med beroende och 

missbruksproblematik. Då ett ärende är aktuellt ansvarar handläggaren för beslutet om ärendet 

ska utredas eller ej. I de fall utredning är aktuellt går handläggaren vidare för att få fram ett 

beslut. I de fall handläggaren beslutar att individen kan tilldelas hjälp och stöd via 

öppenvården slussas individen vidare till enhetens utförarenhet. På utförarsidan arbetar 

terapeuter, arbetscoacher och kontaktpersoner. De erbjuder i dagsläget individer med 

missbruksproblematik enskilda samtal, men ska genom ett samarbete med övriga stadsdelar 

ge brukarna möjlighet till att få genomföra behandling i grupp. De insatser som idag finns på 

utförarsidan ska syfta till att förebygga ohälsa samt förbättra individers hälsotillstånd.    

 

 

 



 

 24 

4.3 Urval 

Stadsdelsförvaltningen som denna uppsats har samarbetat med kontaktade Stockholms 

universitet med ett uppsatsuppdrag gällande könsskillnader inom missbruksenhetens 

öppenvård. I samråd med ansvariga chefer inom missbruksenheten kom uppdraget även att 

involvera utredningsenheten inom missbrukarvården. Denna uppsats öppnade upp för att 

intervjua alla involverade socialarbetare både inom utredningsenheten, öppenvården samt de 

två ansvariga enhetscheferna. I slutändan genomfördes det två gruppintervjuer, en med fyra 

deltagare ifrån utredningsenheten och den andra med sex deltagare från öppenvården, samt en 

individuell chefsintervju. Dessa personer är tillsammans över hälften av arbetsgruppens alla 

anställda. Totala antalet deltagare i uppsatsen var 11 personer, könsfördelningen var 45 % 

kvinnor och 55 % män. Deltagarna har varit anställda inom stadsdelsförvaltningen olika lång 

tid, allt ifrån några månader och upp mot decennier. Bland deltagarna fanns det många olika 

yrkeskompetenser representerade, bland annat socialsekreterare, boendesamordnare, 

kontaktperson, arbetskonsulent och terapeut. 

4.4 Datainsamling - vinjett och gruppintervju 

Datainsamlingsmetoden för denna uppsats har två grundpelare; vinjett och gruppintervju. 

Vinjetter är kortare historier som presenterar en person eller social situation. Vinjetterna 

innehåller information som kan vara viktig för respondenterna för att kunna göra 

ställningstaganden eller bedömningar i förhållande till den gällande situationen. Utifrån 

vinjetterna skapas en gemensam utgångspunkt för alla deltagare, som efter vinjetten får 

möjlighet att tycka till om fallet i fråga (Egelund, 2008). Vinjettstudier är därmed en mycket 

lämplig metod för att undersöka värderingar och olika attityder inom bestämda grupper 

(Ibid.). Författarna i denna uppsats skapade gemensamt en vinjett om en fiktiv person, Alex, 

som låg till grund för gruppdiskussion. Alex (Se Bilaga 1), presenterades utan pronomen för 

att kunna öppna upp för diskussioner gällande båda könen, men även för att höra hur 

grupperna skulle diskutera kring Alex som på pappret varken var han eller hon. Innan 

gruppintervjuerna skickades vinjetten till två utomstående socialsekreterare som fick 

möjlighet att tycka till om vinjetten och komma med förslag på hur vinjetten borde justeras 

för att bättre uppmuntra till diskussion. 



 

 25 

Fokusgruppmetoden definieras som diskussioner i grupp där fler individer möts och 

diskuterar olika aspekter av ett tema. Då våra teman för uppsatsarbetet var missbruk och 

genus, passar denna metod bra för att fånga intervjudeltagarnas gemensamma tankar och 

erfarenheter över temana (Dahlin-Ivanoff, 2015). Gruppintervjuer ger en annan sorts 

information än individuella intervjuer (Jacobsen, 2012). Denna form av intervjuer lämpar sig 

väl för att få fram gruppens tolkning av ett visst fenomen, hur gruppen uttrycker sina åsikter 

och vilket värde som tillskrivs olika företeelser. Genom gruppintervjun får vi också möjlighet 

att sätta igång tankeprocesser hos deltagarna så att de, för att föra diskussionen framåt, kan 

vidareutveckla sina påståenden under intervjun (Ibid.). 

Den ursprungliga planen var att genomföra tre gruppintervjuer – en inom vardera enhet 

och en bestående av de båda enhetscheferna. Dock fick den ena enhetschefen förhinder dagen 

då intervjun skulle genomföras och intervjun genomfördes då endast med en person. Intervjun 

utgick fortfarande från vinjetten om Alex, men författarna fick bidra mer aktivt med frågor 

och respons än vad som hade varit nödvändigt under de båda gruppintervjuerna. 

4.5 Dataanalys 

Denna uppsats har använt sig av en tematisk analys för att på bästa sätt kunna tolka resultat. 

Tematisk analys är en metod som används för att identifiera, analysera och redogöra för 

mönster som finns i data. Med tematisk analys kan man organisera och beskriva materialet på 

ett utförligt sätt (Braun & Clarke, 2006). Teman skapas genom att man flertalet gånger går 

igenom materialet och försöker identifiera återkommande ämnen eller mönster. Dessa 

mönster tolkas och namnges för att sedan sorteras och organisera teman och subteman för att 

få en bild kring de viktigaste aspekterna i empirin (Bryman, 2011). Tematisk analys strävar 

efter att hitta återkommande mönster som är genomgående för all insamlade data, snarare än 

teman som är specifikt för en intervju eller utlåtande (Braun & Clarke, 200). 

4.6 Genomförande 

Genomförandet av denna uppsats går att sortera in i sex olika faser: Den planerande fasen, 

förberedande arbetet, intervjuerna, transkribering, tematisering och analys samt skrivandet. 

Den första fasen innebar ett planerande, det var under denna fasen som uppsatsens 
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preliminära mål och utformning diskuterades. Det var även under denna fas som samarbetet 

med stadsdelsförvaltningen etablerades. När datumen för intervjuerna var satta kom det 

förberedande arbetet inför intervjuerna. Författarna satte sig in i hur vinjetter framställs, hur 

intervjuer och gruppintervjuer genomförs samt hur analyser senare kommer att genomföras. 

Författarna skapade en rudimentär intervjuguide (Se Bilaga 2) för att ha ett underlag under 

gruppintervjuerna ifall diskussionerna var tunna eller kortfattade. Målet var att låta gruppen 

föra diskussionerna dit de drog sig naturligt. Intervjuerna i sig genomfördes under tre dagar 

med en intervju per dag. Dessa spelades in med mobiltelefon och diktafon. När vardera grupp 

var samlad presenterade vi uppsatsens syfte och metod för att sedan inhämta samtycke från de 

individuella deltagarna innan inspelningen startades. Deltagarna fick tid att läsa igenom 

vinjetten om Alex individuellt innan en av författarna läste upp vinjetten högt för alla 

deltagare. Efter detta påbörjade samtalen gruppen sinsemellan. Författarna gav sig sällan in i 

diskussionen men den förkonstruerade intervjuguiden användes då diskussionen dog ut. När 

alla intervjuerna var genomförda påbörjades transkriberingen som genomfördes av båda 

författarna. I ett första stadium var transkriberingen bokstavlig, där pauser, stamningar och 

hummande skrevs ut. Vid senare skeden bearbetade vi texten för att bli tydligare och 

lättläslig. Braun och Clarke (2006) beskriver transkriberingen som ett första steg av 

analysfasen. Braun och Clarke (2006) presenterar den tematiska analysens sex faser, vilket 

denna uppsats har strävat att följa för att uppnå bästa möjliga analys. Efter transkriberingen 

tillbringade författarna tid på egen hand med att individuellt läsa igenom alla transkriberingar, 

gång på gång, för att till slut börja skissa ner initiala koder (Fas 1 och 2). Efter detta moment 

gick författarna gemensamt igenom dessa initiala koder i intervjuerna, jämförde sinsemellan 

och diskuterade eventuella teman (Fas 3). Utifrån dessa eventuella teman gick författarna 

återigen igenom materialet flertalet gånger för att se över hur olika teman passade in i 

materialet som helhet och vilka justeringar eller ändringar som skulle krävas (Fas 4). Slutligen 

namngavs dessa teman och citat valdes ut för att exemplifiera dessa teman i uppsatsens 

resultat (Fas 5). När väl analysen var bearbetad påbörjades den slutliga fasen, själva 

skrivandet (Fas 6). Under de föregående faserna kom författarna över en hel del forskning och 

litteratur rörande missbruksområdet, genus och legitimitet som successivt fördes in i 

uppsatsen, men det var under denna slutliga skrivfas som merparten av texten producerades. 

Uppsatsens mål var från början att undersöka hur socialarbetare inom missbruksvården 

gemensamt konstruerar och diskuterar genus i arbetet med brukarna. När det insamlade 

materialet väl började bearbetas blev det tydligt att en analys av genuskonstruktion inte skulle 

vara givande, då konstrueringen och synen på kön bland intervjudeltagarna till stor del 
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speglade det som tidigare forskning redan fastställt. Därför valde författarna i denna uppsats 

att i stället för att fokusera på vad som sägs, fokusera på varför det sägs. När socialarbetare 

väljer att uttrycka sig kring kön på ett visst sätt, vad är det då som ligger till grund för att hen 

uttrycker sig på det sättet? Vilka argument är det som används och när används dem? Detta 

beskrivs som socialarbetarnas sätt att legitimera sitt arbete. 

4.7 Tillförlitlighet  

När det kommer till samhällsvetenskapliga studier finns det vissa kriterier som är viktiga vid 

bedömning av kvaliteten som en undersökning uppvisar. För de som är bekanta inom 

kvantitativ forskningsmetod är dessa kriterier reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Dessa begrepp är möjliga att överföra till kvalitativa studier, om något justerade (Bryman, 

2011). Denna uppsats kommer däremot att använda sig av begreppet tillförlitlighet eftersom 

detta är specifikt framtaget för kvalitativ forskning. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Ibid.). Nedan följer en 

genomgående förklaring kring dessa delkriteriers innebörd samt hur författarna förhållit sig 

till begreppen för att på bästa sätt kunna garantera studiens kvalitet.  

Trovärdigheten refererar till hur trolig eller sannolik en studies resultat är. Detta handlar 

då inte om statistiska sannolikheter utan om hur troliga forskarnas beskrivningar är i andras 

ögon. Det finns många olika beskrivningar kring den sociala verkligheten och det är upp till 

forskarna att i största möjliga mån fånga beskrivningen så som subjekten i studien upplever 

den. Ju närmare forskarens beskrivningar kommer subjektens förståelse av en företeelse desto 

mer acceptabel är studien i andra människors ögon. Ett sätt att uppnå detta är att använda sig 

av respondentvalidering, vilket innebär att forskarna rapporterar resultaten till deltagarna i 

studien för att de ska kunna bekräfta att forskarna har uppfattat den sociala verkligheten på ett 

korrekt sätt. En annan metod för att styrka trovärdigheten är triangulering. Triangulering 

innebär att forskare använder sig av mer än en metod, datakälla eller teoretiska perspektiv. 

Det innebär att forskarna kombinerar olika metoder/data/teorier/forskarutlåtande för att 

försöka nå en mer komplex bild av studieobjektet i och med att det kan ses från olika håll med 

olika teoretiska glasögon (Bryman, 2011). Vår uppsats har varit en fallstudie av en 

missbruksenhet inom en av Stockholms stads socialtjänster. Vi har använt oss av både 

fokusgruppsintervjuer och en individuell intervju där de involverade personerna har varit allt 

ifrån kontaktperson och socialsekreterare till enhetschef. Detta innebär att vi har hämtat 
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yttranden från flera olika delar inom ett och samma fält, samt att vi har inhämtat dessa 

yttranden via olika metoder vilket skapar en nyansering i materialet som gör det lättare för oss 

att tolka empirin enligt deltagarnas perspektiv. I fokusgrupperna har det även varit möjligt för 

deltagarna att diskutera med varandra och gemensamt bygga upp en tydligare bild kring 

situationens komplexitet, vilket i sin tur bidrar till att skapa en bild i enlighet med deltagarnas 

faktiska upplevelser. Sedan när det kommer till analysen har vi använt oss av flera olika 

teoretiska perspektiv både om genus och om legitimering, för att på ett bättre sätt kunna få en 

fördjupad förståelse kring empirins möjliga innebörder.   

Överförbarheten handlar om hur resultaten kan tillämpas i andra kontexter än den 

kontext som studien är genomförd i. Kvalitativa forskningsstudiers resultat är oftast mycket 

bundna till en specifik plats under en specifik tid. Även om ett visst resultat är riktigt för en 

socialtjänst inom Stockholms stad behöver resultatet inte vara gällande för en socialtjänst i 

Malmö eller ens vid en annan socialtjänst inom Stockholms stad. Det finns till skillnad från 

kvantitativa studier ingen större population som resultaten är överförbara till. Istället strävar 

kvalitativa studier att skapa så kallade fylliga beskrivningar angående studiens kontext. Dessa 

beskrivningar gör det möjligt för utomstående personer att själva, utifrån givna fakta, göra 

bedömningen hur väl överförbara resultaten är i en annan miljö (Bryman, 2011). Författarna i 

denna uppsats har strävat efter att på ett så detaljerat sätt beskriva den gällande 

uppsatskontexten, samtidigt som vi önskat skydda deltagarnas och stadsdelsförvaltningens 

identitet och integritet. Våra resultat, det faktum att deltagarna önskar legitimera sitt agerande 

och att de använder olika strategier för att uppnå detta, är något som vi anser skulle kunna 

överföras till flera organisatoriska kontexter, men i synnerhet till andra områden i nära 

relation till socialtjänsten.  

Pålitligheten handlar om huruvida man får likartade resultat om man skulle göra om 

studien (Bryman, 2011). För att kunna försäkra att studien är pålitlig krävs det ett granskande 

synsätt, där man försäkrar sig om att alla faser i forskningsprocessen är rikligt redogjorda. I 

slutändan har man en uppsättning faser som är väl utvecklade, vilka skulle fungera som en 

mall för att upprepa studien (Ibid.). Dessa beskrivningar finns utspridda genom hela uppsatsen 

men går framför allt att finna i delavsnittet “Genomförande” här ovan. För att kunna förstärka 

pålitligheten kan kollegor agera granskare under forskningens gång och vara med och bedöma 

kvalitén på de procedurer som valts och hur dessa genomförts. Innan denna uppsats 

påbörjades har brainstorming skett i samarbete med andra studenter som också skulle skriva 

c-uppsats. Tankar om problemformulering, metod och teori presenterades och diskuterades i 
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grupp för att kunna få fram det utförandet som bäst skulle kunna fånga uppsatsens 

forskningsfråga. 

Sist men inte minst har vi konfirmering vilket berör studiens objektivitet (Bryman, 

2011). Det innebär att författarna har haft sina egna värderingar och fördomar under kontroll 

så att de inte varit med och påverkat undersökningen på något avgörande eller skevt sätt. Det 

handlar inte om att forskaren helt ska radera sina egna värderingar, eftersom detta inte vore 

möjligt, utan handlar snarare om att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar 

påverka utförandet av och slutsatserna från undersökningen (Bryman, 2011). Detta har vi 

redogjort för i uppsatsdel: förförståelse. När det kommer till vår egen koppling till 

alkoholområdet ansåg vi oss båda kapabla att kritiskt reflektera kring våra egna värderingar 

och fördomar. Vi har aktivt ifrågasatt varandra i uppsatsens olika skeden för att på så vis se 

till att inget uppenbart vinklat ska påverka slutsatser och resultat (Se Förförståelse). 

4.8 Etiska överväganden 

Denna uppsats utgår ifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Författarna i denna uppsats har 

tagit del av de etiska krav som ställs i förhållande till hur intervjudeltagare bör behandlas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Den grundläggande förståelsen är att deltagarna ska skyddas från 

skador eller kränkningar i samband med medverkan i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra principer som är menade att skydda deltagare från 

kränkning. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet uppmanar forskare att informera deltagarna om 

uppsatsens mål och omfattning samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Gällande 

vår egen uppsats inkluderades att deltagandet var frivilligt och att de även i efterhand kunde 

be om att avbryta sin medverkan, samt att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas. 

Detta var också en viktig aspekt för samtyckeskravet. Varje enskild individ gavs möjlighet att 

lämna samtycke till sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ges 

största möjliga konfidentialitet vilket innebär att personuppgifter skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på så sätt att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av utomstående. Det 

innebär även att inga utomstående ska kunna ta del av empirin. Detta har i praktiken inneburit 

att alla transkriberingar och citat har anonymiserats, personuppgifter har uteslutits samt att 

alla dokument med viktiga uppgifter har hållits borta från moln-servrar. I Resultatdelen har vi 

även valt att inte uppge vilka citat som kommer från vilka intervjuer, samt att inte uppge 
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några detaljer om vem som sagt vad. Varje nytt citat presenteras som Intervjuperson - IP1, så 

alla deltagare kan vara IP1 och det är inte ekvivalent med en specifik person. Första personen 

som pratar i ett citat blir IP1 och den nästa blir IP2 och så vidare. Slutligen har vi 

nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter inte får användas i andra syften än det 

överenskomna forskningsändamålet. Även detta presenterades innan intervjuerna började 

tillsammans med övriga premisser för intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011). 

Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att uppmärksamma det etiska 

ställningstagandet i alla forskningens olika stadier, allt ifrån planeringen och intervju till 

analys och rapporteringen. De menar att etiken inte är ett engångsbeslut utan ett 

ställningstagande som kräver ett aktivt utvärderande genom hela arbetsprocessen. Då denna 

uppsats var ett uppdrag från en av socialtjänsterna i Stockholm, ett uppdrag från chefsnivå, 

var det extra viktigt att se till att de socialarbetare som kom att ingå fokusgrupperna hade full 

förståelse för att deras deltagande var frivilligt och att de närsomhelst hade möjlighet att dra 

sig ur. Detta eftersom vi var osäkra på hur vida cheferna hade presenterat intervjudeltagandet 

som obligatoriskt eller ej. Det har även varit betydelsefullt att utelämna vilken 

stadsdelsförvaltning vårt uppdrag gäller, detta för att säkra konfidentialiteten för deltagarna. 
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5 Resultat och analys 

Nedan följer en kort introduktion kring hur män och kvinnors olikheter kom till uttryck under 

gruppintervjuerna. Då arbetet till en början var menat att undersöka könsskillnader kommer 

dessa att presenteras i korthet här nedan, för att introducera läsaren till den kontext kring kön 

som existerade inom grupperna. Detta för att underlätta förståelsen för resultat och analysen 

kring legitimitet. Där fann vi tre återkommande former av legitimering: organisatoriska krav, 

professionalitet och viljan att göra rätt. 

5.1 Kön och könsskillnader 

Vinjetten om Alex togs emot olika i de skilda intervjuerna. I två av intervjuerna behandlades 

Alex till en början som “Alex” - och saknade pronomen. Ju längre intervjuerna pågick, desto 

oftare blev Alex benämnd som en han, ofta i följd av “eller hon”. I den första intervjun blev 

Alex från start benämnd som han, och det var först vid en uppföljningsfråga från författarna 

om hur deltagarna skulle ha agerat om Alex hade varit kvinna, som gruppen började etablera 

“han… eller hon” i diskussioner kring Alex. I alla intervjuer fanns det en möjlighet att 

diskutera kring Alex som både man eller kvinna. Deltagarna växlade mellan dessa 

definitioner av Alex (ibland på förfrågan från författarna) och diskuterade skillnader, likheter 

och andra detaljer som blir relevant för Alex situation. 

Det som framkommer gällande genus i gruppintervjuerna bör inte tas som några 

absoluta sanningar. Inom alla intervjugrupper var deltagarna noga med att uttrycka att dessa 

egenskaper och tendenser kan förekomma hos båda könen. När en deltagare diskuterat något 

om kvinnor fyllde gruppen ofta in med förslag eller exempel om hur detta kunde vara 

gällande även för män. Följande bör därför ses som övergripande sammanfattningar av de 

tendenser och mönster som finns i materialet och inte strikta gränsdragningar. 

Männen som deltagarna kommer i kontakt med beskrivs ha svårt att öppna upp sig, dels 

för att det finns krav på dem att de ska vara starka och dels för att de kan ha brist på 

självinsikt om den egna problembilden. Männen tenderar att vara “ensamvargar” vilket 
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beskrivs innefatta att de lever själva utan några starkare nätverksrelationer, framför allt inte 

till sina barn. Det finns tankar om att män har tendens att vara mer kriminella.   

Om det enbart är män som är våldsamma i möte med de professionella eller ifall 

kvinnor också brukar agera våldsamt är oklart bland deltagarna, där vissa har erfarenhet av 

våldsamma män och kvinnor medan andra bara har erfarenhet av våldsamma män. I 

behandlargruppen ger man även uttryck för att många män är utsatta för våld, och då en annan 

form av våld än kvinnorna. Deltagarna kommer här in på de många skjutningar som 

förekommit i Sverige den senaste tiden och menar att detta våld till största del är förknippat 

med män. När det kommer till missbruket beskrivs cannabisanvändning vanligare hos män. 

Rent allmänt så uttrycks det finnas mer riktad behandling och behandlingshem för män. Män 

uttrycks vara överrepresenterade på socialtjänsten och beskrivs överlag ha svårare för att ta till 

sig behandlingen. 

 

IP1: Jaa, generellt skulle jag nog sådär, bara mina egna tankar, säga att 

män i större utsträckning kanske tappar kontakten med familj och 

släktingar, framförallt sina barn. Att kvinnor i större utsträckning 

fortfarande har kontakt med sina barn, faktiskt. 

 

IP1: [...] och män är ju, de är ju ensamvargar hela högen som kommer. De 

bor själva, de lever själva och de gör allt själva, så är det i väldigt stor 

utsträckning i alla fall. 

 

IP1: Ja, just det. Jag har fått jättemånga- både personer som har skrikit på 

mig och varit riktigt läbbiga som har varit män. Också, med liksom en 

underton såhär lite passivt aggressivt såhär "ah, ja du, du ska bara veta att 

jag känner jättemånga jurister" [...] Det kan ju va, det behöver inte bara ha 

att göra med manligt och kvinnligt utan det kan vara en åldersfråga som 

väger in i det också, det är ofta äldre personer… alltså jag har aldrig blivit 

hotad av en kvinna... kom jag på nu, så att det är bara män som har betett 

sig såhär och personer som har varit väldig mycket äldre. 

  

Kvinnorna som deltagarna kommer i kontakt med beskrivs vara i större beroendeställning än 

vad män i samma situation är, då kvinnor ofta löser sin boendesituation med hjälp av män. 

Kvinnorna har oftare större nätverk och beskrivs vara relationsfokuserade. När det kommer 
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till utsatthet beskrivs kvinnorna vara mer utsatta för både psykiskt och fysiskt våld, även 

sexuellt våld. Det finns få behandlingshem som är specialinriktade för kvinnor och ser man 

till kvinnornas omfattning anses generellt sett färre kvinnor få stöd hos socialtjänsten. 

Kvinnorna upplevs känna större skuld och skam över sitt missbruk på ett sätt som männen 

inte upplevs göra i samma utsträckning, vilket leder till att kvinnor gömmer undan sitt 

missbruk längre. Att missbruka tabletter ses som en kvinnlig egenskap. 

 

IP1: Kvinnor klarar sig bättre, samtidigt kommer färre antal kvinnor, får ett 

biståndsbeslut och färre kvinnor söker förmodligen hjälp också, får jag 

hoppas, för om det inte är så, då är vi illa ute. 

 

IP1: Och utsatthet då? Utsatthet för våld och övergrepp av olika slag, det 

måste ju ändå vara kvinnor ordinerat. De är så himla tydliga där. 

IP2: Framförallt i yngre, alltså, när de är yngre tror jag... Så är det nog 

mer tjejer som blir utsatta utav häftiga män. Det är liksom utifrån det som 

har varit och då blir de ju, alltså, han ser ju till att göda henne så länge tills 

det att hon behöver gå ut själv då och fixa åt honom... så där tror jag att 

kvinnor är mer utsatta både för fysiskt och psykiskt våld. 

 

Vägarna till missbruket beskrivs kunna vara olika beroende på kön men de flesta av 

deltagarna uttryckte att själva missbruket i sig inte skiljer sig åt. Deltagarna är noga med att 

förklara att det inte (ska) förekomma skillnader i bemötande och behandling. Istället lyfter 

deltagarna upp att det som är i fokus är hur själva missbruksproblematiken, omfattningen, ser 

ut och att kön inte är med och påverkar utformningen av insatserna. Våld i hemmet anses vara 

lika vanligt hos män som hos kvinnor om det finns barn med i bilden, antingen att den 

missbrukande själv utövar våldet eller att det utövas av en partner. 

 

IP1: Det kan jag nog säga alltså att just det här med våld i hemmet när de, 

när de har barn, det är någonting som är väldigt vanligt förekommande 

både bland män och kvinnor, det är inte någon större skillnad där, kan jag 

ju säga, enligt min erfarenhet. Och med tanke på det, på den erfarenheten 

så tänker man såhär, finns det barn i det här förhållandet så är det 

jätteviktigt, då blir det mer akut för ungarnas skull. 
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När deltagarna fick frågan om de ansåg att det kan finnas fördelar med att vara en kvinnlig 

eller manlig missbrukare inom deras enhet, ansåg deltagarna att det i stort var omfattningen 

av missbruket som granskas, ej individen i sig. Det var även personliga drag som påtalades 

som viktiga. Att klienten kan tala för sig eller att det fanns anhöriga som kunde föra klientens 

talan för att på så vis kunna få hjälp och eventuella önskade insatser.  

 

IP1: Näh, eftersom vi utgår ifrån omfattningen av missbruket när vi gör 

liksom, bedömning av insatser... jag tänker mer att det handlar om i så fall 

hur man kan uttrycka sig själv.. och vilket stöd man har runt omkring, för 

har man ett missbruk så kanske man inte är den som är mest på och man 

kanske inte vill ha jättehjälp, så då är det anhöriga runt runtomkring som 

kan prata i så fall för.. men utifrån ett specifikt kön nej. Det tror jag inte. 

5.2 Organisatoriska krav 

För socialarbetarna innebär det att följa de regler och riktlinjer som finns inom 

organisationen. Denna hierarkiska organisationskultur som den även beskrivs av Liljegren & 

Parding (2010) innebär att socialarbetares bedömningar och beslut utgör delar i ett politiskt 

och moraliskt samhällsuppdrag (Levin, 2013). Liljegren & Parding (2010) talar om att 

organisationsprofessionalismen bygger på en byråkratisk kontroll av socialarbetarna där 

dokumenterad kunskap används. Denna struktur som råder samt den uppsättning regler som 

finns inom organisationen innebär även att socialarbetarna kan komma att ansvariggöras i de 

fall de organisatoriska kraven inte efterföljs, både gentemot organisationen men även 

gentemot medborgarna. Denna kunskapssyn utmärker därav en byråkratisk legitimitet (Ibid.). 

Dessa regler som existerar inom organisationen innebär även ett samspel tillsammans 

med andra verksamma som behöver rätta sig efter denna byråkratiska kontroll (Liljegren & 

Parding, 2010). Faller man som socialarbetare utanför dessa regler och riktlinjer är det tydligt 

att hen snabbt önskar rätta in sig i ledet igen (Ponnert, 2013). Ponnert beskriver detta som en 

form av “ängslighetskultur” som råder bland många yrkesutövare idag. Den ökande 

specialiseringen, vilket handlar om en organisatorisk avskiljning av huvudområden med 

utgångspunkt från klientgrupp eller problematik inom socialtjänsten (Bergmark & Lundström 

2005), har lett till en expert och förenklingskultur där socialarbetarna, enligt Ponnert (2013), 

inte längre känner lika stor tillit till sin egen bedömningsförmåga. 
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När det gäller våra deltagare kunde vi tydligt se en önskan att kunna hålla sig 

könsneutral när det gällde vinjettpersonen Alex. Att kalla hen vid namn var givet i alla fall i 

två av intervjuerna. Ibland hände det att någon utav deltagarna snubblade till och satt ett 

pronomen på Alex men rättade sig sedan relativt snabbt för att återigen benämna Alex som 

könsneutral. Många gånger kom andra i gruppen att försöka rätta individuella avvikelser från 

detta könsneutrala förhållningssätt. 

 

IP1: Skulle först kalla honom el- honom alltså.. 

IP2: Henom 

IP3: Det kan ju vara en hen också- 

IP1: Henom. Eh, kalla Alex på ett möte helt enkelt och prata, vad Alex vill. 

Vill man ingenting ja då som sagt så avslutas man, sen vill man ha hjälp då 

går man vidare. 

 

Det finns stunder där deltagarna blir osäkra kring vilka riktlinjer som gäller och vilka 

förväntningar det finns på socialarbetarna inom det berörda ämnet som tas upp. När detta 

uppkommer söker gruppen oftast svar gemensamt. Uttryck som “jag tror”, “jag vet inte” och 

“jag hoppas”, börjar träda fram i språket, något som inte alls var framträdande i diskussionen 

som berörde de gällande riktlinjer som finns när det gäller anmälan till enheten barn och 

ungdom vid oro över att ett barn far illa, eller anmälan till enheten för våld i nära relation vid 

misstanke om våld. Citatet nedan kan utgöra två exempel på när deltagarna tycks reproducera 

en så kallad ängslighetskultur. Citatet svarar på en frågeställning gällande enhetens arbetssätt 

vid kontakt med en missbrukande gravid kvinna. Här diskuterar deltagarna huruvida det finns 

riktlinjer att följa när det gäller omsorg om det ofödda barnet och hur pass allvarligt de 

egentligen ska se på detta.  

 

IP1: Fast jag tror att vi borde säga att den ska vara jätteallvarlig, det känns 

som att det finns riktlinjer som säger att vi ska göra allt, allt, allt 

IP2: Förmodligen, förmodligen, förmodligen  

IP1: Ah, hur kan, jag vet inte hur.. funkar det typ såhär vi-vilan 

IP2: Jag ve- jag har ingen aning 

IP3: Ingen aning, nej 

IP2: Jag... har inte haft någon klient som har… 
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5.2.1 Evidensbaserad praktik, instrument och verktyg 

Genom New Public Management, blev det evidensbaserade arbetet ett exempel på en 

förändring som inneburit ett nytt sätt att se på och verka inom det professionella arbetet 

(Liljegren & Parding 2010). Det finns idag krav på att socialarbetare ska arbeta utifrån en 

evidensbaserad praktik, vilket kan ses som ett sätt att minska osäkerheten och godtyckligheten 

inom det sociala arbetet, samt öka rättssäkerheten för klienterna när val av insats ska beslutas 

(Ponnert 2013). Enligt Ponnert (2013) inrymmer begreppet evidensbaserad praktik tre 

huvudsakliga faktorer: socialarbetarens kunskaper, klientens önskemål och interventionens 

effekter. Via evidensbaseringen har socialarbetarna således en stor tilltro till metoder vars 

effekter styrks av vetenskapliga studier (Ibid.). Något som är återkommande när deltagarna är 

osäkra på gällande riktlinjer är att de förklarar osäkerheten med att de saknar statistik eller 

gällande siffror om samtalsämnet. I och med detta saknas en kunskapsbas för att kunna yttra 

sig inom området. När de gällande organisatoriska förväntningarna är otydliga vill deltagarna 

istället söka svar hos forskning eller statistik, och när fakta inte finns att tillgå lämnar det 

deltagarna svarslösa. Deltagarna väljer då att inte uttrycka sig alls eller återgår till ett annat 

ämne som är mer tydligt. 

 

IP1: Det vågar jag faktiskt inte riktigt svara på, känner inte riktigt att jag 

har den statistiken i huvudet. 

 

IP1: Nej det tror jag inte, miss- näh. 

IP2: Vi har ju ingen statistik 

IP1: Nej precis, statistik, nej det har vi inte så att... jag upplever- näh men 

missbruket är individuellt... så det får man se att det skulle vara mer eller 

mindre åt det ena hållet att man använder mer eller mindre, eller att man 

någon använder alkohol och jag menar Nej..  jag tycker nog att det ser lika 

ut. Har man en en missbruksproblematik så har man och 

IP2: Oavsett kön. 

IP3: Omfattningen som avgör 

IP1: Insatserna.  

 

När det kommer till de verktyg och bedömningsinstrument missbruksvården använder 

uttrycker deltagarna att det existerar skillnader mellan män och kvinnor. Verktygen som 
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kommer på tal och som går att finna på Socialstyrelsens hemsida är AUDIT, DUDIT och ASI. 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders 

Identification Test) är båda verktyg vars mål är att snabbt identifiera problematiskt alkohol- 

och drogbruk, så som Socialstyrelsens hemsida definierar dem. ASI - intervjun (Addiction 

Severity Index) är i sin tur en bedömningsmetod för utredning och uppföljning (Abrahamsson 

& Tryggvesson, 2009). Intervjudeltagarna beskriver hur poängtalen är olika för män och 

kvinnor och berättar att kvinnor behöver ett högre poängtal för att bedömas ha ett missbruk i 

AUDIT och DUDIT. Deltagarna menar många gånger att det inte ska göras skillnad på män 

och kvinnor inom missbruksvården, utan att det är omfattningen som avgör. I förhållande till 

dessa verktyg talar deltagarna om skillnader mellan könen. Detta kan ha att göra med det 

faktum att dessa verktyg är implementerade i verksamheten och inom organisationen. Då 

verktygen hör till de regler och riktlinjer socialarbetare har att följa, uppstår det ingen 

avvikelse från reglerna när deltagarna talar om dessa, och därmed även poängterar att kön 

faktiskt påverkar. Detta trots att det i sig går emot det könsneutrala arbetsidealet som uttrycks 

existera inom missbruksvården. 

 

IP1: AUDIT och DUDIT är besiktningsinstrument som vi använder, där ger 

ju poängtalen olika för kvinnor och män, ju lägre eller män behöver lägre 

poäng för att bedömas som att ha ett missbruk medans kvinnor behöver ett 

högre poängtal för att bedömas som ett missbruk så det är väl möjligtvis där 

man gör skillnad i så fall. 

IP2: Det är helheten man kollar på. Hur man kan hjälpa personen, helhet 

så, så om det är hon, han, hen, det spelar ingen roll. 

5.3 Professionalitet 

Det förekommer under intervjuerna att deltagarna hänvisar till sina egna erfarenheter eller 

upplevelser inom sitt arbete. Antingen från deras nuvarande position och arbetsroll eller ifrån 

tidigare arbetslivserfarenheter inom det sociala fältet. De styrker sina påståenden genom att de 

själva har upplevt det vara på ett visst sätt. Deltagarna hävdar sig utifrån sin egna erfarenhet 

och som expert på området. Utifrån detta blir det som sägs trovärdigt. 
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5.3.1 Yrkesprofessionalism 

Till skillnad från organisationsprofessionalismen bygger yrkesprofessionalism på en 

kunskapssyn som är baserad på den tysta kunskapen. Detta handlar om den kunskap som 

professionen införskaffat sig genom utbildning och erfarenheter inom yrket. Inom denna 

professionalism är det själva professionen, arbetarna, som utgör verktyget (Liljegren & 

Parding, 2010). När deltagarna refererar till sina egna erfarenheter från tidigare arbete är det 

för att kontrastera till hur situationen ter sig på den nuvarande arbetsplatsen. Antingen i 

förhållande till fakta eller situationer som skulle kunna hjälpa till att argumentera för att en 

viss situation även skulle kunna förekomma på den nuvarande arbetsplatsen, eller för att med 

säkerhet kunna säga att någonting inte alls förekommer som det kanske förekom på den 

tidigare arbetsplatsen. 

 

IP1: Däremot så kan jag nog säga såhär utifrån erfarenhet att det inte 

tillhör vanligheten eller vad jag ska säga, nu ska jag inte, jag har inte 

jobbat rent med missbruk de sista åren men just att det är en kvinna som 

röker hasch till och från så här, det är ganska ovanligt. 

 

Citatet nedan beskriver en förklaring till en frågeställning ifall socialarbetarna på enheten 

gör/ser några skillnader på missbrukande män och kvinnors tillgång till insatser. Deltagaren 

ger en beskrivning av hens erfarenheter från vårdyrket, och att det där förekom skillnader 

mellan könen, vilket innefattade fördelar för männen.   

 

IP1: Jag vet att när jag jobbade i (Omsorgsarbete) så fick […] Men jag 

upplever inte riktig att det är så här, alltså varken för män eller kvinnor, 

skulle jag väl inte säga. 

 

En annan möjlighet är att de tidigare erfarenheterna, inom samma fält, används för att styrka 

och markera en utveckling som ägt rum. Denna förändring uttrycks som riktig och sann 

eftersom deltagarna själva har tagit del av den. I citatet nedan betonar deltagaren att 

utbildningarna och arbetet gällande jämställdhet har utvecklats och att detta skapat en större 

medvetenhet i hur professionen talar till/med varandra och till klienterna. 
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IP1: Jag upplever att det är stor skillnad, jag har jobbat ungefär fjorton år 

inom den här branschen så att säga, det är stor skillnad, nu och för fjorton, 

tio år sen. 

 

I intervjuerna framkommer det situationer där det kan verka lämpligare för deltagarna att 

referera till sådant som faktiskt har hänt inom den aktuella verksamheten.  

 

IP1: Jag tänker mer att det är för att dom jag träffar är mest män, typ 90% 

av mina klienter är män. 

IP2: Jag har varit med om att.. att ha blivit liksom hotad eller skriken på 

vilket har fått mig att liksom sätta igång dom runt omkring så att hela 

socialtjänsten har nästan stått i givakt för att liksom bemöta den här arga 

mannen. 

 

I citatet ovan uppger intervjupersonen anledningen till att hen tänker sig att vinjettpersonen 

Alex är en man. I citatet beskriver en deltagare att manliga klienter tenderar att vara mer 

hotfulla och högljudda då de inte tilldelas önskade insatser. Deltagaren poängterar att genom 

detta agerande kan dessa klienter komma att få en större uppmärksamhet från socialarbetarna 

än vad andra “tysta” klienter får.   

5.3.2 Samarbete  

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) talar om att samarbete och samverkan under lång tid 

varit centralt inom det sociala arbetet och under de senaste decennierna har allt fler 

samverkansprojekt skapats inom välfärdssektorn. Det finns många anledningar till att 

samverkan och samarbete fått stor betydelse. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar 

att ett sätt att förstå varför organisationer eftersträvar samarbete är att den i sig ger en ökad 

legitimitet till den egna organisationen. Samverkan blir ett sätt att komma åt resurser som den 

egna enheten själv saknar. Samverkan mellan olika människobehandlande organisationer kan 

vara en strategi i konkurrensen mellan organisationer där man i sin tur förhandlar om olika 

attraktiva resurser och ansvarstaganden. Det finns en ekonomisk aspekt i samverkan och de 

olika organisationerna strävar efter att ha ett tolkningsföreträde samt att få gehör för egna 

intressen. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att många organisationer ofta vill 

samarbeta för att kunna nå den andra organisationens resurser snarare än att dela med sig av 
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sina egna, men framförallt ska samverkan och samarbete leda fram till fler fördelar för 

klienterna som är i behov av hjälp. Ett sätt att förstå hur socialarbetarna på den studerande 

enheten stärker upp sin legitimitet är att studera hur de resonerar när de använder sig av andra 

professioner, samt hur de bygger upp sina resonemang för hur de agerar. De organisatoriska 

krav som finns visar på vilka sätt socialarbetarna kan agera, och när deltagarna refererar till 

någon annan enhet/organisation visar det på skicklighet och full kontroll över vart de ska 

vända sig. Detta stärker således deltagarnas legitimitet inom den egna enheten.    

När intervjupersonerna får frågan om hur de skulle gå vidare i det fall det finns barn 

kopplat till vinjettpersonen Alex, redogör de för att barnperspektivet är något som deltagarna 

på enheten behöver uppmärksamma i varje enskilt fall. De har även skyldighet att anmäla oro 

till Barn- och Ungdomsenheten. Det ges en beskrivning av att barnperspektivet ska finnas 

med och genomsyra arbetet med klienten men det är inte missbruksenheten som har det 

övergripande ansvaret i barnfrågan.  

 

IP1: [...] Vi jobbar ju inte med barn så att vi skickar ju vidare det till-  

IP2: Ja en orosanmälan blir det ju, för det har vi skyldighet att göra men- 

IP3: Men att ha- ta det i beaktning också 

IP2: Ja, barnperspektivet. 

 

Något som alla intervjugrupper diskuterar och analyserar är våld i nära relation. Utifrån 

vinjetten med Alex och sambon fanns det en hel del tankar och funderingar kring våld. Även 

då författarna inte hade angett att det förekom våld i vinjetten blev det ändå relevant för 

gruppen att analysera och spekulera i denna fråga. Detta var något som flera av deltagarna 

inom vardera grupp återkom till och ville utforska mer. En anledning till att deltagarna ofta 

återkom till tankar om våld kan vara att det på senare tid förekommit en hel del utbildningar 

och kurser inom ämnet för deltagarna. Liksom när det gäller att vända sig till Barn och 

Ungdomsenheten vid oro över barn, har deltagarna en skyldighet till att anmäla misstankar 

om våld till enheten för våld i nära relationer. 

 

IP1: [...] Jag vet inte, "lättretlig, att det ofta förekommer bråk" alltså det 

kanske förekommer våld i deras relation 

IP2: Då får man ta kontakt med våld i nära relationer så får de göra en 

bedömning. 
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Vissa av deltagarna talar om andra professioner och deras ibland negativa syn på klienter. De 

menar att missbrukande klienter kan komma att kommenteras som struliga och krävande. Det 

blir här väldigt viktigt för deltagarna att deklarera att de själva inte skulle anta ett sådant 

bemötande och detta är alltså något som beskrivs som icke existerande på den egna enheten.    

 

IP1: [...] sen kommer vi ju i kontakt med andra professionella kring våra 

klienter och där kan det ju finnas andra jargonger skulle jag kunna säga, så 

det kanske inte riktigt har med oss att göra men att det finns idéer om att 

killar är lite, dom är lite strulputtiga men att dom värsta knarkartjejerna är 

bara jävla jobbiga på något sätt, krävande och.. Så. 

5.4 Viljan att göra rätt 

Slutligen kommer vi till det tredje temat: Viljan att göra rätt. Flera gånger under intervjuerna 

talade deltagarna om vissa aspekter som självklara eller med en förståelse om att “det bara är 

så”. Deltagarna talade inte utifrån organisatoriska strukturer eller professionalitet. Det 

handlade snarare om en något mer abstrakt syn över hur verkligheten är betingad som säger 

något om de ideologiska ståndpunkter som kommer till uttryck i empirin. Inom den tidigare 

forskningen som presenterats i uppsatsen beskrivs kvinnor generellt mer utsatta och beroende 

av män. De ses som dubbelt avvikande och de anses ha en tendens till att vara mer förtryckta. 

Mattsson (2005) menar att den generella bilden som existerar av kvinnor är att de får större 

problem av sitt missbruk än vad män får, och de beskrivs ofta som mer passiva än männen. 

Trulsson (2000) talar om ytterligare faktorer när det gäller det kvinnliga könet vilka handlar 

om att missbrukande kvinnors självkänsla är lägre och att den missbrukande kvinnan har en 

större skam och skuldbörda. Män beskrivs som lättare att ha att göra med rent allmänt och har 

en tendens att ha starkare relationer med personalen inom olika behandlingsformer, i alla fall 

med den manliga personalen (Mattsson, 2005). 

En utav deltagarna ger en beskrivning av att det existerar skillnader i hur manliga och 

kvinnliga missbrukare upplevs rent generellt. Det finns en föreställning om att de rutinerade 

missbrukande männen är “sköna” och mer givande att arbeta med. När det kommer till de 

missbrukande kvinnorna beskrivs de som jobbiga, och det “sköna” som männen står för 

existerar inte för kvinnorna. Deltagarna menar att missbrukande män och kvinnor ges etiketter 
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och de försöker själva distansera sig från detta. Själva försöker de stärka legitimiteten på 

enheten med att uttrycka att alla individer ska behandlas lika oavsett kön.      

 

IP1: En bild av att så här, gamla rutinerade snubbarna dom är liksom 

sköna dom vill man snacka med men inte deras kvinnliga motsvarigheter 

dom är lite mer såhär jobbig ah. Men jag vet inte varför, kanske är- nej, 

men, ja...  jag vet inte vart jag ska komma med det, men jag tycker att det 

finns en sån föreställning. 

 

En annan aspekt då vi diskuterar missbrukande män och kvinnor är vad det finns för krav på 

vardera kön då det finns barn med i bilden. Enligt Trulsson (2000) är det fortsatt så att 

kvinnan förknippas som den mer ansvarsfulla föräldern och därför får den missbrukande 

kvinnan bära på mer skam och skuld, både som mamma och som missbrukare. Trulsson 

(2000) menar att kvinnors missbruk i sig blir stigmatiserat i högre grad och detta speciellt 

utifrån mammarollen. Föräldrarollen tillskrivs inte samma värde för män då faderskapet 

betraktas som mer sekundärt, och bilden som finns av missbrukande fäder är att de har en 

tendens att falla ur faderskapet betydligt tidigare än modern (Andersson, Bangura Arvidsson, 

Rasmusson, Trulsson 2006). Deltagarna menar att de själva inte skulle göra någon skillnad 

mellan man och kvinna när det kommer till föräldrarollen. Ändå kan deltagarna se att den 

föreställning som finns ofta överensstämmer med hur en missbrukande mamma porträtteras 

av andra professioner inom socialt arbete. Deltagarna förmedlar en vetskap om att det 

existerar en sådan föreställning ute i samhället, samtidigt som de själva tycks vilja vara en 

enhet som står för god kompetens i liknande jämställdhetsfrågor. 

 

IP1: Jag tror inte det här, alltså när vi väl får uppdraget, dom bor ju 

tillsammans och skulle då kanske ha gemensam vårdnad och så vidare, 

alltså det skulle inte, jag tror inte det skulle påverka så mycket, faktiskt. 

IP2: Mmm, det skulle jag nog tro …. att många …. Just är du missbrukande 

kvinna och dessutom då mamma så tror jag att …. känslan är att samhället 

ser ner på dig mer än om, om du e pappa och missbrukar, missbrukande 

man och pappa. Det …. det finns nog liksom lite så, den känslan hos många. 

 

Något annat som framkommer i materialet är våld i nära relation i kombination med val om 

insatser för klienterna. Då frågeställningen gavs huruvida olikheter kan uppkomma i val av 
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insatser till klienterna, menar en av deltagarna att kvinnor kan komma att få lite extra insatser 

då de är mer utsatta för våld och sexuellt våld. Denna konversation är intressant och viktig i 

förhållande till de organisatoriska krav som säger att socialarbetarna ska behandla alla 

individer lika oavsett kön. 

 

IP1: [...] jo, jamen dels om våld i nära relationer eller kvinnovåld så 

kvinnor är ju SJÄLVKLART mycket mer utsatta, för våld och sexuellt våld 

eller alla typer av våld även i missbruk och det är många som far väldigt 

illa så det är ju någonting som skulle kunna motivera att vi går in med fler 

insatser än vad vi kanske skulle ha gjort om det hade varit en man som inte 

var utsatt för relationsvåld, till exempel. Så jag vet inte om det är bättre 

(skratt) eller sämre att var kvinnlig missbrukare här. 

IP2: Fast jag tänker det att då är det ju ändå utifrån personens situation.  

 

Det framkommer att kvinnor bör ha rätt till fler insatser på grund av deras eventuella utsatthet. 

Deltagarna går här emot de organisatoriska krav som gäller på enheten, att alla klienter ska 

behandlas jämlikt och att ingen individ ska få mer än någon annan. Det andra citatet försöker 

väga upp för det som nyss sades. Den andra deltagaren menar att det även i fallet som den 

första deltagaren presenterar, ändå är omständigheterna som avgör, vilket framstår som mer i 

enlighet med de riktlinjer som existerar inom organisationen. 

5.4.1 En maskulin könsnorm och heteronormativitet 

Inför vårt sista subtema redovisas empirin som pekar mot detta med heteronormativitet. När 

vinjetten presenterades var det några av deltagarna som redan från början antydde att Alex var 

en han, trots att vinjetten aldrig gav ut ett pronomen på Alex. Detta som deltagarna nämner i 

citaten nedan är faktorer som de själva uttrycker som anledningar till varför de förutsätter att 

Alex är en man.       

 

IP1: Ja, mmm …. Jag tycker jag känner igen Alex i just på det sätt att han 

har, han har inget jobb, han använder både alkohol och cannabis … eh… 

jag känner igen han. 
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IP1: Jag tänker mer att det är för att dom jag träffar är mest män, typ 90% 

av mina klienter är män. 

IP2: Ja dom är ju överrepresenterade. 

IP1: Ja så att när det är.. Alex, det kan vara vem som, tänker jag, men 

utifrån vilka jag träffar så tänker jag oftast en man. 

(Lite senare) 

IP1: Ja... Nej jag tänk- själv tror jag mer att jag tänkte att jag träffar mest 

män, så då är det en man. 

 

Några skäl till varför deltagarna förutsätter att Alex är en man kan handla om den 

överrepresentation av män som förekommer inom enheten, samt att alkohol och 

narkotikamissbruk är vanligare bland män. Centralförbundet för alkohol och 

narkotikaupplysning (2017) visar på statistik som tyder på detta. Då namnet Alex är något 

mer förekommande för män kan detta också utgöra ett skäl till varför deltagarna sätter ett 

manligt pronomen på Alex.    

När det förekom diskussioner om Alex sambo könade en del av deltagarna hen som 

kvinna. Det framkom även att det hörde till vanligheterna att det ofta var en sambo som 

orosanmälde sin partner och att denna person ofta var kvinna. Utifrån Hirdmans teori (2003) 

kan vi återigen se att bilden lätt kan tolkas som att det är mannen som blir offentlig och 

kvinnan som finns någon annanstans, i det privata. Det blir även lätt att tolka att det är 

kvinnan som tar på sig mer ansvar över mannen än tvärtom. Deltagarnas tankar över att 

sambon är en kvinna kan samtidigt förklaras av att de i citatet nedan själva nämner att det i 99 

% av fallen är kvinnor som anmäler oro till socialtjänsten. Då heteronormen, den norm som 

säger att heterosexualitet är det givna och förväntade i ett samhälle (Mattsson 2015) ligger 

grundad finns det skäl till att deltagarna benämner Alex som man och sambon som kvinna.  

 

IP1: Liksom det har gått så pass långt, han har missat jobbet och liksom 

sambon har gått så långt att hon har kontaktat socialtjänsten. 

 

IP1: Det är oftast kvinnan som gör en anmälan.. i 99% av fallen. 

 

Det var först när vi ställde frågan över hur deltagarna skulle tänka ifall Alex var en kvinna, 

som tankarna började lämna det heteronormativa tankesättet. Vissa av deltagarna startade med 

en resonerande process över deras egna ställningstagande kring Alex kön. 
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IP1: Jag har verkligen bara utgått från att det är en man 

IP2: Ja det är klart att 

IP1: Bara, jag har inte ens en gång reflekterat, mmm det skulle kunna va, 

ja, men prata ni, jag ska tänka …. 

 

Efter denna iakttagelse började kön diskuteras. Då våld i nära relation var ett återkommande 

tema, ifrågasatte en av deltagarna det heteronormativa perspektivet när det gällde tanken om 

Alex och sambon överhuvudtaget var ett heterosexuellt par. 

 

IP1: Låt oss säga att det är två kvinnor, det förekommer ju otroligt, eller, 

det vet vi ju att det förekommer mer våld så här domestic violence, vad heter 

det, våld i hemmet bland hbtq - personer än vad det gör bland, eh, icke, det 

finns ännu större, så det är lite viktigt att veta det, vad det är för människor, 

vem de är… 

 

Från att i gruppsammanhang ha benämnt Alex som en man och sambon som en kvinna går 

deltagaren vidare i sitt resonemang att det skulle kunna gälla två kvinnor i vinjetten. Det som 

är intressant är hur deltagarna nu vrider och vänder på vinjettpersonen Alex på ett helt annat 

sätt än från start då heteronormen var mer dominerande. Det som citaten nedan påvisar är att 

enheten är hbtq - certifierad och att intervjudeltagarna fått utbildning med fokus på 

jämställdhetsfrågor. 

 

IP1: Ja, vi har ju allihopa gått den här hbtq-certifieringen, så den har vi ju 

gått allihopa och den var vi tvungna att gå, den var obligatorisk, så den har 

vi gått allihopa 

IP2: Jag tycker att vi har haft massor 

IP1: Ja, men den framförallt. 

 

IP1: vi avslutade den utbildningen med att göra en handlingsplan som vi nu 

håller på och följer upp, saker som vi skulle göra och förändra o, bland 

annat satt upp lite överallt hbtq flaggan för att signalera att här e det okej, 

du ska våga, våga vara och våga prata. Det gör skillnad, det har vi faktiskt 

ett exempel på. 
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Denna utbildning samt förnyad handlingsplan innebär ett steg mot ett nytt sätt att tänka för 

deltagarna. Deltagarna visar att de kämpar för att hålla den nya kunskapen vid liv och vill 

gärna “göra rätt”. Nästkommande citat visar att den manliga könsnormen och ett 

heteronormativt tankesätt oftast formar deltagarnas arbetssätt. Det som beskrivs är att det i 

nuläget behövs något som påminner deltagarna om olika förhållningssätt till “det nya”. I 

citatet ovan samt nedan beskrivs regnbågsflaggan. Detta är en symbol för allas lika värde. 

 

IP1: Om jag har en liten sån här regnbågsflagga på dörr, på så här ... 

funderar ut vart den ska va mest synlig för klienten, men det kanske är jag 

som behöver se den ... tänker jag också, så den måste både jag och klienten 

se den om ni e med på att det handlar om, att, att, jag ska bli påmind lika 

mycket som klienten…  

 

Deltagarna gör sig själva medvetna om att heteronormativiteten existerar och nämner att det 

är lätt hänt att de utgår från heteronormen vid bedömningar. På grund av detta, samt att 

kvinnliga klienter är underrepresenterade på enheten är det förståeligt att deltagarna ibland 

tolkar Alex som en man. En deltagare nämner att män har en större brist på självinsikt och att 

det utifrån detta perspektiv skulle vara en grund för att tolka Alex som en man, likväl att det 

har kommit in en orosanmälan från en sambo. 

 

IP1: Då utgår ju vi från en heteronormativ norm, det är väl oftast det som 

vi gör när vi gör våra bedömningar. Att det är en man, att liksom kopplat 

med vad liksom samhället, det sociala könet var.... 

IP2: Jag tänker lite såhär, det skulle kunna- det som man skulle kunna se 

här är lite brist på självinsikt kanske och det förknippar jag med män. Och 

liksom att det har kommit in en orosanmälan från en sambo, det brukar 

oftast vara på det sättet då.  

  

Det som är intressant är att det, i och med heteronormen, fortfarande existerar olika 

förhållningssätt som förknippas med vardera kön. Det verkar vara svårt för deltagaren att helt 

bryta med den dominerande maskulina könsnormen. En annan deltagare menar att detta är en 

stor fråga och funderar på hur de själva skulle kunna utmana detta mönster på enheten.    
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IP1: Men det e män som har satt dagordningen i alla år på nåt sätt och det 

är kvinnor som tar hand om barn, och så vidare så det är väl det, men hur 

kommer man åt det? Men hur kan vi göra som jobbar med det här […] Ja, 

för stor fråga är det. 

 

Heteronormativiteten och den manliga könsnormen har en tendens till att fortsätta råda, detta 

trots att deltagarna tilldelas olika former av jämställdhetsutbildningar. Deltagaren visar genom 

citatet, hur trögt det kan vara att skapa ett gemensamt nytänkande inom organisationen även 

då detta är något som alla på enheten verkar eftersträva. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Resultaten som framkommer utifrån denna uppsats bygger på vinjetter, gruppintervjuer och 

tematisk analys. Vinjetter som undersökningsmetod berör hypotetiska företeelser. De är 

utformade enkla och tydliga för att representera en form av typexempel som blir lätt att 

diskutera kring (Egelund, 2008). Således går inte en vinjett att jämföra med den faktiska 

verkligheten, och deltagarnas svar om hur de tänker och skulle agera kommer därför att ha sitt 

ursprung i en konstruerad situation. Sedan har intervjuerna skett i fokusgrupp (med ett 

undantag), vilket också format resultatet. Som tidigare nämnt är fokusgruppsintervjuer särskilt 

effektiva för att undersöka för deltagarnas gemensamma tankar och erfarenheter kring ämnet. 

Däremot är fokusgrupper dåliga på att fånga upp enskilda individers tankar. Detta innebär 

därför att det som kommer fram i fokusgruppen är framförallt vad majoriteten av gruppen 

anser viktigt och riktigt. Är individerna av en annan åsikt kan risken finnas att hen låter bli att 

lyfta detta för diskussion eftersom det går emot vad övriga gruppen anser. Detta går även att 

koppla till legitimitet. Om en individ skulle agera på ett visst sätt eller vet med sig att andra 

skulle agera på ett visst sätt i förhållande till vinjetten kanske denna inte lyfter upp det.  Detta 

eftersom individen vet med sig att det egna agerandet går emot vad som vore legitimt inom 

gruppen eller för att inte anklaga en annan gruppdeltagare för att agera orätt. Det som de 

enskilda i gruppen och gruppen som helhet presenterar kommer att reflektera det som anses 

krävas av professionen. Detta gäller även i den individuella intervjun som genomfördes. När 

vi ber deltagarna att berätta om hur de skulle agera i en viss situation så kommer svaret att 

reflektera det ideala sättet för professionen att agera. Detta för att deltagarna genom denna 

uppsats vill styrka organisationens legitimitet. Den tematiska analysen strävar efter att 

identifiera återkommande mönster i materialet. Risken här blir att resultatet formas utifrån det 

som ofta är återkommande istället för att kanske fokusera på det som deltagarna själva anser 

vara särskilt relevant. Det går att argumentera för att det som är mest återkommande också är 
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mest relevant, men det går också att argumentera för att bara för att något är återkommande 

och går att abstrahera eller tematisera så är det inte det mest relevanta. 

Utöver metodens inverkan på resultatet kan det även vara viktigt att lyfta fram 

författarnas egna oerfarenhet i forskningssammanhang. I och med denna ovana finns det 

utrymme för nybörjarmisstag. Att utforma vinjetter, genomföra intervjuer, transkribera 

material, tolka och analysera text och att reflektera kring teori är moment som går att träna 

upp med erfarenhet. När vi utforskar nya metoder går mycket tid åt till att enbart förstå sig på 

metodens möjligheter, regler och begränsningar, och förstå hur en analys bör gå till. 

6.2 Resultatdiskussion 

När det kommer till likheter och skillnader mellan könen i missbruksvården påvisar resultatet 

likheter med de resultat som framkommit inom den tidigare forskningen. Kvinnor beskrivs 

som mer sårbara och utsatta (Trulsson, 2000). Männen riskerar att osynliggöras med hänsyn 

till deras könstillhörighet (Socialförvaltningen, 2012), de är överrepresenterade inom 

beroendevården (Socialstyrelsen, 2018) och beskrivs som mer ensamma (Storbjörk, 2011). 

Dessa likheter och skillnader gav därför inte mycket ny information. Att studera deltagarnas 

resonemang i förhållande till brukarens behov samt hur de legitimerar dessa resonemang i 

förhållande till genus har gett en mer innehållsrik analys. Att sedan använda teorier om 

legitimitet har visat hur deltagarna försöker hantera ett komplext och ibland motstridigt arbete 

genom att basera sina resonemang på olika antaganden och premisser. Komplexiteten 

uppkommer eftersom socialarbetaren befinner sig i en organisation som önskar visa sig 

legitim i förhållande till samhället för att kunna rättfärdiga sitt arbete. Organisationen strävar 

därför efter att upprätthålla pragmatisk, kognitiv och moralisk legitimitet – att uppnå ett 

legitimt tillstånd (Suchman, 1995) och dessa upprätthålls bland annat via socialarbetarens 

agerande. Samhällelet, organisationen och brukarna är alla aktörer som socialarbetaren måste 

anpassa sitt arbete efter. För att kunna visa att hen har agerat i enlighet med vad som anses 

rätt för organisationen och processionen använder deltagarna resonemang som grundar sig i 

organisatoriska krav, professionalitet eller viljan att göra rätt. Resultaten i denna uppsats visar 

att det existerar en vilja och kunskap hos socialarbetarna på enheten, som eftersträvar ett 

individuellt bemötande där kön inte ska vara avgörande för insatser eller bemötande. Det blir 

tydligt att den kunskap om jämställdhet som deltagarna besitter ibland har svårt att hålla 

jämna steg med organisationens mål. Detta sker exempelvis i de situationer där deltagarna 
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använder han pronomen reflexivt, eller när deltagarna antar att Alex förhållande är 

heteronormativt. Detta följs ofta av en vidareutvecklad diskussion där deltagarna ifrågasätter 

dessa antaganden. Det skulle kunna sägas att den nya kunskapen tycks finnas i deltagarnas 

bakhuvuden. Alltid med men inte alltid en aktiv process. 

När det handlar om insatser inom missbruksvården är deltagarna väl insatta i de lagar 

och riktlinjer som styr deras verksamhet. De har internaliserat tankar om hur saker och ting 

ska vara som formats av den organisatoriska kontexten de befinner sig i, som i sin tur 

påverkas av vilken moraliska legitimitet som krävs i samhället (Suchman, 1995). Deltagarna 

vill gärna bygga upp en bild kring en könsneutral klient och är tydliga med att individuella 

bedömningar och likabehandling ska vara i fokus under arbetet. I de fall då professionen 

avviker från de centrala riktlinjerna, såsom att använda han pronomen på den pronomen-lösa 

vinjettpersonen Alex, kan en osäkerhet märkas av bland deltagarna. Det förekommer en form 

av ängslighetskultur (Ponnert, 2013), där deltagarna vet med sig förväntningarna om att de 

ska bedöma könsneutralt, så att använda han när könet inte är 100% bestämt kan tyckas skapa 

en känsla av felaktigt bemötande, eftersom det riskerar att minska den moraliska legitimiteten 

(Suchman, 1995). Deltagarna vill många gånger rätta upp detta genom att lägga till andra 

pronomen på Alex. De gånger där deltagarna talar om insatser utifrån ett specifikt kön är det 

utifrån speciella omständigheter som till exempel graviditet och i vissa fall våld i nära 

relation. Handlingsmässigt, pragmatiskt, går det att legitimera olika behandling om det finns 

grund för det, utan att lämna det legitima tillståndet. 

Under målsättningarna om individuella bedömningar och likabehandling kan det 

förekomma krockar i deltagarnas arbete med klienterna, men även i diskussioner 

gruppdeltagare emellan. Då två utav deltagarna diskuterade kvinnors behov av eventuella 

extra insatser vid våld i nära relation gavs ett exempel på detta. Inom denna specifika 

konversation gavs en inblick i hur det kan se ut då deltagarna på enheten ibland går utanför 

riktlinjer, trots att riktlinjerna är det som styrker organisationens och deltagarnas legitimitet. 

Utifrån den existerande föreställningen av kvinnor som extra sårbara och utsatta utgår några 

deltagarna ifrån att kvinnor kan ha ett större vårdbehov, medan andra menar att det är 

utsattheten i sig som motiverar ett större vårdbehov och att det därmed fortfarande har att göra 

med individuella bedömningar. Detta går att tolka som att i de fall där deltagarna avviker från 

de byråkratiska riktlinjerna skapas det ett större utrymme för deltagarna att se till en större 

helhet, eller kanske ta till vara på sin egen moraliska ståndpunkt - att se till en särskild grupps 

eventuella utsatthet (Liljegren & Parding 2010). Det vi kan se här är en kontrast. Dels ska 

deltagarna beakta de individuella behoven men samtidigt uppmärksamma eventuella 
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könsskillnader som kan existera. Enligt oss författare kanske dessa borde lyftas upp i 

förhållande till könsgruppen som helhet och inte endast som de individuella personens 

problembild. Ifall varje individuell kvinna som blir utsatt för våld endast ses som ett 

individuellt fall och företeelse, kan den större bilden av att det kanske är väldigt många 

kvinnor som blir utsatta för våld gå förlorad, vilket skulle resultera i ett arbete där man inte 

arbetar förebyggande. Det blir därför viktigt att inte förlora grupperspektivet i samband med 

att man sätter sitt fokus på enskilda individers behov.  

Laanemets (2009) talar om att det existerar olikheter mellan missbrukande män och 

kvinnor i samhället. De föreställningar som finns beskrivna av de kvinnliga missbrukarna är 

bland annat att de upplevs som mer svårhanterliga och jobbiga. Detta överensstämmer i stort 

med analysen och de svar som gavs. Deltagarna upplevde att denna föreställning faktiskt 

existerar. Det som blev viktigt för deltagarna var att poängtera att denna föreställning inte 

fanns inom den egna organisationen. Deltagarna själva distanserar sig i och med detta från en 

given ideologisk ståndpunkt. De stärker även upp sin egen legitimitet genom att uttrycka att 

alla individer ska behandlas lika oavsett kön. En relevant frågeställning är ifall denna 

föreställning som existerar kring de missbrukande kvinnorna på sikt kan komma att påverka 

enhetens eget arbete på ett negativt vis, då denna föreställning i sig är så pass befäst i 

samhället att deltagarna själva väljer att lyfta fram den för diskussion. Om den gällande bilden 

ute i samhället beskrivs som att “dom rutinerade snubbarna” vill man snacka med men att 

”deras kvinnliga motsvarigheter dom är lite mer såhär jobbiga”, skulle då inte detta kunna 

vara gällande även på den egna arbetsplatsen? Riktlinjerna om likabehandling och 

individuella bedömningar är inte exklusiva för denna specifika enhet utan existerar inom 

socialtjänsten och tillhörande verksamheter i stort. Samhälleliga krav som kan påverka den 

moraliska legitimiteten influerar flera organisationer (Suchman, 1995). Om dessa upplevelser 

kan stämma in på andra enheter, blir frågan hur dessa motarbetas på den egna enheten. 

När det gäller vinjettpersonen Alex blev det tydligt att heteronormativitet och den 

manliga könsnormen ofta speglar deltagarnas yttranden om deras arbetssätt. Det 

heteronormativa tankesättet har en tendens att plockas fram allra först. Detta inte så konstigt 

då detta sätt att tänka är så rotat i samhället, samt att det heteronormativa synsättet existerar 

runt omkring oss i alla möjliga former och sammanhang (Mattsson 2015). Heteronormativitet 

och den manliga könsnormen är därför förankrad i individers tankesätt, och deltagarna gör sig 

medvetna om att det krävs ett kontinuerligt arbete för att förändra detta tankesätt till något 

annat. Trots jämställdhetsutbildningar och nya utarbetade planer för hur organisationen ska 

försöka arbeta mer jämställt och jämlikt tar det tid att förändra de institutionaliserade 
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uppfattningarna. Den nya kunskapen behöver därför lyftas fram ytterligare och få fäste på 

enheten. Det uppsatsen visat är att det finns olika metoder för hur professionen legitimerar sitt 

arbete och att mera stöd behövs för att utveckla professionens möjlighet att förankra 

kunskaper om genus i det dagliga arbetet. Legitimeringen som deltagarna använder sig av blir 

ett verktyg för att försöka bemöta denna komplexitet av samhälleliga fördomar eller 

förväntningar på könen och de organisatoriska kraven på individuella behov. Det vi kan se är 

att deltagarna har kunskapen och viljan att följa de könsneutrala riktlinjerna, men att ny 

kunskap tar tid att befästa och likt andra organisationer är socialtjänsten en organisation som 

beskrivs ha en inneboende tröghet (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008). 

Framtida studier kan gynnas av forskning över vad professionen inom socialtjänsten 

behöver utöver utbildningar för att på så vis etablera ny kunskap i sitt arbete. Detta berör all 

ny kunskap som tillkommer via utbildningar, riktlinjer eller ändrade arbetsförhållanden. 

Förändrade uppfattningar i samhället, kräver anpassningar inom organisationen för att 

fortsätta uppnå ett legitimt tillstånd (Suchman, 1995), och detta resulterar i att de 

professionella behöver utveckla sina arbetsmetoder. Hur kan man på bästa sätt implementera 

de nya riktlinjerna i organisationen? Intressanta frågeställningar kan gälla vad professionen 

behöver för verktyg, metoder eller övningar för att påskynda processen. Finns det exempelvis 

skillnader vid jämförelser med andra organisationer som drivs av privat eller ideell regi? 

Framtida studier kan även lägga sitt fokus på att studera andra socialtjänster inom Stockholm, 

och hur dessa upplever svårigheterna i att förvalta ny kunskap till praktiken. Detta går 

självfallet även att utveckla inom andra socialtjänsters enheter runt om i Sverige och gentemot 

andra grupper. Hur legitimerar socialarbetare sitt arbete i förhållande till försörjningsstöd, 

äldreomsorg eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade? I stället för att se 

över hur genus formar resonemanget skulle man även kunna se över hur etnicitet, klass, 

sexualitet eller funktionsvariation kan vara med och påverka sättet att legitimera besluten som 

fattas. I grund och botten handlar det om trögflytande organisationer och de professionella 

som försöker fatta legitima beslut inom de ramar som finns utsatta för arbetet.  
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8 Bilaga 1 – Vinjetten om Alex 

Alex (29 år) kommer till socialtjänsten efter en orosanmälan från Alex sambo som är 

bekymrad över Alex alkoholkonsumtion.  

Under samtalet med Alex kommer det fram att Alex idag lever tillsammans med sin 

sambo i en lägenhet lite utanför stan. Lägenheten är skriven på Alexs sambo och de har bott 

tillsammans i ett år.   

Vid 18 års ålder hoppade Alex av gymnasiet för att kunna ägna sig åt att festa och 

umgås med sina kompisar, som många gånger använde sig av narkotika. Alex har periodvis 

arbetat vid ett lager men fick för någon månad sedan sluta efter att ha kommit in till jobbet 

berusad. 

Efter Alex blev av med jobbet har sambon uttryckt att alkoholkonsumtionen har ökat, 

och att Alex blivit både mer passiv och lättretlig. Det uppstår ofta bråk mellan dem och 

sambon beskriver det som att orken för stöttning snart är slut.  

Alex har två syskon som inte bor i samma stad. Relationen med pappan beskrivs som 

god medan kontakten med mamman kunde ha varit bättre. Alex mamma har precis blivit 

inlagd på sjukhus för hennes cancer och hon är nykter alkoholist sedan flera år tillbaka.  

Under samtalet kommer det fram att Alex även röker cannabis till och från. Detta är 

något som Alex inte alls ser som något stort problem för egen del. 
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9 Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Missbruksbilden 

▪ Skulle det här kunna vara ett fall ni arbetar med? 

▪ Vad är det första ni uppmärksammar med Alex? Beskriv problembilden. 

▪ Hur ser ni på Alex missbruk? 

▪ Hur skulle du gå tillväga om du skulle bedöma/Behandla det här fallet? Steg för steg? 

 

Familj och Socialt nätverk   

▪ Hur ser ni på föräldraskap och barnperspektivet? (Om vi skulle säga att Alex och 

sambon hade ett barn där hemma, hur skulle det påverka fallet) 

▪ Om Alex skulle ha barn tillsammans med sin sambo, skulle Alex behandlas olika om 

Alex var man eller kvinna?) 

▪ Vilka personer ser ni som hjälpande för Alex återhämtning?  

 

Arbete 

▪ Hur ser ni på Alex arbetssituation?  

▪ Hur skulle ni stötta Alex i arbetsprocessen? 

▪ Kan ni se några skillnader i hur mäns och kvinnors arbetssituationer brukar se ut? 

Utveckla! 

 

Boende 

▪ Hur ser ni på Alex boendesituation? Om Alex blir tvungen att flytta ifrån sin sambo, 

vart hamnar Alex då?) 

▪ Hur skulle ni stötta Alex i boendesituationen? 

▪ Kan ni se några skillnader i hur mäns och kvinnors boendesituation brukar se ut? 

Utveckla! 

 

Övriga problem 

▪ Hur kan du komma fram till vad som kan ligga bakom Alex beteende? 

▪ Finns det något annat hos Alex som ni skulle vilja undersöka/ är oroliga över? 

(Rättsliga problem, fysisk hälsa, psykisk hälsa, våld i relationen) 
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▪ Hur hade du bedömt om Alex var man/kvinna? 

 

Om Genus 

▪ Vad anses som typiskt kvinnligt/typiskt manligt i denna vinjett? 

▪ Hur ser kvinnors missbruk ut? Hur ser mäns missbruk ut? 

▪ Kan det finnas fördelar med att vara en kvinnlig/manlig klient inom missbruksvården? 

Utveckla! 

▪ Vad har ni för egna erfarenheter kring skillnader utifrån kön i missbruksvården? 

Förklara. 

▪ Förekommer det olikheter i insatser beroende på kön? Berätta. 

▪ Upplever ni att det är skillnad på vilka insatser som ges utifrån vilket kön klienten 

tillhör? Tror du att din bedömning varit annorlunda ifall Alex var av ett annat kön? 

▪ Hur pratar ni om betydelsen av kön på arbetsplatsen? 

▪ Hur tror ni att er roll som socialsekreterare påverkas av den nuvarande könsdiskursen? 

▪ Låt oss säga att Alex juridiska kön är man men att hon själv uttrycker att hon vill att 

andra ska använda hon pronomen, hur skulle detta forma arbetet med Alex? 

▪ Låt oss säga att Alex identifierar sig som icke-binär, varken som man eller kvinna, hur 

skulle det forma arbetet med Alex?  

 


