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Abstract 
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The aim of this paper was to examine how gender is made in social work 

regarding economic aid. More specific if the social workers make differences in 

their assessments from gender, regarding economic aid. The aim was also to see 

if the social workers make certain attributes gender specific. This is important 

because the financial assistance is handled at the social service office, an 

organization that has great normative attributes. The material that this paper is 

based on was collected from qualitative interviews, with a vignette part, with 

social workers on a social service office on a medium-sized city in the county of 

Skåne, Sweden. The study shows that social workers make differences, although 

small and subtle, in the way they talk about the clients and what characteristics 

they presume they have based on gender. The result of this study has shown 

tendencies that social workers do play a role in the making of gender, though they 

do not always want to recognize that.  
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1. Problemformulering 

1.1. Inledning 
Genus är något som på senare år fått en allt större plats i samhällsdebatten. Detta 

tack vare att feminismen fått ett starkare fäste och att en medvetenhet kring 

fenomenet ökat i takt med att ett större informationssamhälle utvecklats. Genus 

kan förklaras som att vi genom tal och skrift konstruerar och upprätthåller sociala 

kön och därigenom tilldelar andra personer kön utifrån dessa aspekter (Butler, 

1990/2007:55ff.). Den här uppsatsen utgår ifrån det socialt konstruerade könet, 

normalt kallat genus, och behandlar därför inte aspekterna kring det biologiska 

könet och hur de egenskaperna kan påverka oss. 

        

Under min praktiktermin på socionomprogrammet var jag kandidat på en enhet 

för ekonomiskt bistånd på en socialförvaltning. I arbetet lade jag märke till vissa 

rutiner som styrde hur socialarbetarna behandlade information från klienterna. En 

av de sakerna var att mannen alltid placerades som aktledare och kvinnan alltid 

endast som ”tillhörande hushållet”. Om mannen tillkom ärendet i ett senare skede 

så avslutades det ärendet och ett nytt öppnade i mannens namn. Likaså var det 

oftast mannens konto som var mottagande konto av biståndet. Vad sker egentligen 

med socialsekreterarna, klienterna och samhället när en gör så? Detta fick mig 

intresserad av hur konstruktionen av olika könsroller sker, men även om det 

eventuellt redan finns en medvetenhet hos socialsekreterarna som medför att det 

också sker en aktiv dekonstruktion genom exemplevis synliggörande.    

 

Kunskap och ökad förståelse för genus är viktigt inom allt socialt arbete, men 

kanske extra viktigt i de institutioner som samtidigt verkar som normaliserande 

praktiker. Socialt arbete är en normaliserande praktik i det avseendet att det verkar 

fostrande och syftar till att anpassa människor till att passa in i samhället 

(Mattsson, 2005). Marcus Herz (2012:23) menar i sin avhandling ”Från ideal till 

ideologi” att eftersom allt socialt arbete är normaliserande blir det därför viktigt 

att se till hur kön konstrueras i en så befäst institution som socialtjänsten, då den 

uppbär stark legitimitet gentemot samhället. Vidare finns det tidigare forskning 

som visar att konstruktioner av genus generellt är vanligt förekommande inom 

socialt arbete, bland annat Mattssons (2005) studie om hur genus konstrueras i 
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missbruksvården. Samtidigt ses ekonomiskt bistånd ofta inte som ”riktigt” socialt 

arbete, då många har en föreställning om att det handlar om endast ekonomisk 

hjälp. Drygt 415 500 individer av Sveriges befolkning mottog någon gång under 

året 2015 ekonomiskt bistånd, i sammanlagt 226 511 hushåll (Socialstyrelsen, 

2016). Sveriges befolkning uppgick vid samma års slut till 9 851 017 vilket 

innebär att antalet försörjningsstödsmottagare motsvarar cirka 4 % (SCB, 2016). 

Att uppbära ekonomiskt bistånd bidrar i sig till marginalisering, stigmatisering 

och social exklusion (Marttila, Johansson, Whitehead & Burström, 2013:1f.), 

vilket innebär att problematiken kring könskonstruktion berör en redan utsatt 

grupp människor. Med den bakgrunden blir denna studie av särskild vikt för att 

kunna belysa de områden av socialtjänsten som normalt inte förekommer i denna 

typen av forskningsstudier. 

 

Samtidigt som att man kan anta att könsroller konstrueras i arbetet med 

ekonomiskt bistånd, kan man också se möjligheten till att ett mer upplyst samhälle 

kan vara en del i dekonstruktionen av samma problematik. Denna studien lämnar 

även öppet för en sådan eventuell utgång i resultatet.  

1.2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur könsroller konstrueras av 

socialsekreterare i arbetet med ekonomiskt bistånd.  

1.3. Frågeställningar 
 

 Hur görs kön av socialsekreterare på ekonomiskt bistånd? 

 Finns det några likheter/skillnader i socialsekreterares bedömningar utifrån 

klientens kön? 

 Finns det några likheter/skillnader i hur socialsekreterare pratar om 

klienter och deras egenskaper utifrån antagande om könstillhörighet? 

1.4. Uppsatsens disposition 
Studiens disposition är uppbyggd genom att tidigare forskning först presenteras 

för att läsaren ska få samma förförståelse som jag som författare haft under 

studiens gång och för att förtydliga hur kunskapsläget ser ut på området. Vidare 

presenteras Butlers genusteori som en utgångspunkt för nästkommande kapitel 
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kring metodval och etiska överväganden. Därefter lotsas du som läsare vidare till 

huvuddelen av studien; resultat och analys. Här presenteras studiens empiri vilken 

analyserar utifrån Butlers tidigare nämnda genusteori. Slutligen avslutas och 

konkluderas analysen i diskussionen, där en idé för framtida studier kring ämnet 

även presenteras. 

2. Kunskapsläge 
I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som anses vara relevant för 

forskningsområdet. Det var relativt svårt att finna forskning som berör 

genuskonstruktion på ekonomiskt bistånd, varför det i följande avsnitt presenteras 

en bredare bild av området. Först beskrivs normaliserande praktiker för ett sätt att 

visa hur en klient på socialtjänsten påverkas av socialsekreterare ur ett 

maktperspektiv. Vidare presenteras forskning om hur kön konstrueras inom 

socialt arbete, främst i missbruksvård. Till sist presenteras den forskning som 

behandlar hur kön konstrueras på ekonomiskt bistånd och även hur problematiken 

kring likabehandlingsprincipen påverkar socialsekretare.  

 

Tidigare forskning kring ämnet har funnits via Lubsearch, där sökord som 

ekonomiskt bistånd, normalisering, socialtjänsten och försörjningsstöd använts. 

Främst har relevanta källor sedan hittats genom att följa upp referenser som andra 

författare inom ämnet använt, till exempel Herz (2012) som refererat till både 

Mattsson (2005) och Kullberg (2005, 2006) som vidare presenteras nedan.  

 

2.1. Normaliserande praktiker 
Socialt arbete kan förstås som ett förändringsarbete med människor i olika utsatta 

situationer. Butler (2006:205ff.) menar att normativitet dels är ambitionsskapande 

och vägledande men att det också verkar tvingande genom att människor delas in i 

kategorier skapade av samhället. En av dessa kategoriseringar rör manliga och 

kvinnliga attribut, men det kan även handla om att ”leva det goda livet”. Utifrån 

detta blir målet med det sociala arbetet också att individerna på sikt inte ska 

behöva hjälpen, utan leva ett självständigt liv på egen hand. För att hjälpa 

människor till detta behöver de följa vissa skapade normer och regler för hur ett 

skäligt liv ”ska” se ut, enligt samhället i stort. Detta medför att det sociala arbetet i 
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sin grund är normaliserande, men att det samtidigt kan förstås som förändrande 

(Mattsson, 2005:14f.). Samtidigt är socialtjänsten en instutition med stark 

legitimitet och därmed en potentiellt stark kraft i det eventuella reproducerandet 

av stereotypa normer (Herz, 2012:23).  

 

Ørvig (2011) menar också att det sociala arbetet, som i detta fallet just 

socialtjänsten i Norge, är en normaliserande praktik. Studien pekar på det 

maktförhållande som ligger till grund för normaliserandet. Ett tydligt exempel 

som tas upp är gällande en nyanländ familj som socialsekreteraren försöker 

övertala att köpa vissa inredningsdetaljer såsom gardiner då det är så man gör i 

Norge. Genom att påpeka vad som är normalt och inte normalt blir problematiken 

väldigt synlig i just det här exemplet. Socialsekreteraren använder sin högre 

maktposition gentemot klienten för att försöka få dem att passa in i socialtjänstens 

mall. Det blir utifrån denna kontexten väldigt tydligt hur normalitet kan befästas i 

en stark instutition så som socialtjänsten, särskilt som att klienten redan befinner 

sig i ett underordnat läge. 

 

2.2. Kön och socialt arbete 

Mattsson (2005:237) skriver om hur kön görs i missbruksvård och därmed 

visserligen inte inom socialtjänsten, men båda måste räknas som normaliserande 

praktiker. Denne menar att kön inte bara görs genom stereotypa beteende från 

personalen gällande omsorgstagande och auktoritet.  Den heterosexuella familjen 

blir en central punkt och därmed blir maktfördelningen mellan man och kvinna 

problematisk. Detta är ett beteende som förmodas kunna avspeglas även i arbetet 

med ekonomiskt bistånd i fråga om traditionella familjekonstellationer.  

 

Mattsson (2005:238ff.) menar att socialt arbete ofta tenderar att se kön som 

komplementära, som ett resultat av att försöka lyfta fram kvinnans 

betydelsefullhet i samhället. Detta innebär att kvinnans attribut ses som 

komplementära gentemot mannens, istället för underordnade. Detta blir 

problematiskt då det segregerar könen till att endast kunna ha vissa beteende, 

egenskaper och handlingskraftighet utifrån deras kön, vilket i sin tur istället 

förstärker de stereotypiska könsrollerna snarare än framhäver kvinnans 
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egenskaper gentemot männens. Butler (2005) menar också att det är ett problem 

att kvinnligt och manligt beskrivs som absoluta motsatspar, vilket jag återkommer 

till i teoriavsnittet. Mattsson (2005:256) beskriver också den del som faktiskt 

verkat normbrytande i studien avseende att personalen gör kritiska reflektioner 

kring genus som i sin tur kan bidra till förändring i socialt arbete, vilket jag också 

lämnat öppet för i min studie genom den eventuella dekonstruktionen i arbetet 

med ekonomiskt bistånd.  

 

Eriksson (2003) skriver också om hur kön konstrueras i det sociala arbetet, då 

denne inriktat sig på arbetet med familjer där mannen våldfört sig på kvinnan. 

Resultatet visar samma som Mattsson (2005) påpekar kring lägre förväntningar på 

mannen och högre krav på kvinnan. Båda menar att eftersom förväntningarna är 

höga på kvinnorna blir också eventuella misslyckande sedda som ”värre” än vad 

som sker när män misslyckas, då män inte har samma förväntningar på att lyckas.  

Vi kan alltså konstatera att kön spelar en viktig roll i det sociala arbetet. Studier 

tyder på att det finns en förlegad syn på könsroller och familjekonstellationer, 

men  att det ofta inte problematiseras nog i forskning kring ämnet (Herz, 2012; 

Mattsson, 2005).   

 

2.3. Kön och ekonomiskt bistånd 

När man pratar om vad socialt arbete är, är det ofta olika behandlingsterapeutiska 

tjänster som hamnar i fokus. Mindre uppmärksammat brukar ekonomiskt bistånd 

vara, då det ofta inte ses som riktigt socialt arbete eftersom det antas endast 

handla om utbetalning av pengar. Vidare har jag i sökandet av tidigare forskning 

kring ämnet främst stött på forskning som behandlar exkludering, problematik 

kring långvarigt biståndberoende samt olika studier kring maktförhållande. 

Studier kring hur kön och arbetet med ekonomiskt bistånd samspelar är med andra 

ord mindre utforskat, varför det blev svårt att orientera sig kring områdets 

expertis, vilket både Kullberg (2006) och Herz (2012) bekräftar. Den forskning 

som finns rörande kön och socialt arbete är av arten att kön finns och den 

problematiken kan uppmärksammas, medan en syn på själva konstruktionen och 

skapandet av kön är mindre utforskat (Herz, 2012:36). 
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Herz (2012) skriver om hur kön och etnicitet skapas och upprätthålls i arbetet på 

socialtjänsten, däribland ekonomiskt bistånd. Det sociala arbetet som ekonomiskt 

bistånd utgör har en stor påverkan i görandet av kön, i den mån hur 

socialsekreterare pratar om och gör bedömningar utifrån klienters kön (Herz, 

2012:19). Socialsekreterarna representerar idealet och blir därför normsättande i 

arbetet med klienter. Sättet de pratar om och till klienter blir således en betydande 

aspekt i görandet av det normala, vilket gör maktbalansen än skevare. I likhet med 

vad som tidigare nämnts om problematiken utifrån Mattssons (2005) och 

Erikssons (2003) studier gällande komplementära könsföreställningar, talar Herz 

(2012:20) om likhetsprincipen. Problemet ligger i att likabehandlingsprincipen 

ofta tenderar att inte väga in aspekter som hade kunnat verka förändrande i arbetet 

med genusfrågor genom att det helt bortses från i bedömningar rörande klienter. 

Herz (2012:182f.) visar också i resultatet hur socialsekreterarna i studien är så fast 

beslutna att inte låta kön och etnicitet spela någon roll i deras bedömningar, att de 

samtidigt förminskar sin egen roll i den faktiska konstruktionen av problematiken.  

 

Arbetet med ekonomiskt bistånd är, förutom ekonomisk hjälp, nära förknippat 

med insatser av olika slag för att uppnå självförsörjning. Dessa kan vara allt från 

arbetsmarknadspolitiska insatser till flerpartssamtal med primärvården. Med tanke 

på studiens syfte blir det därför viktigt att undersöka ifall attityder kring 

könsroller påverkar insatsernas omfång och utformning till klienterna. Kullbergs 

(2005) studie visar att socialsekreterare i högre grad ansåg att ensamstående 

mammor var i större behov av insatser än vad ensamstående pappor var. Samtidigt 

ses pappornas problem vara av allvarligare art än mammornas, främst satt i 

förhållande till arbetsrelaterade problem. Studien visar även att insatserna som 

föreslogs följde könsstererotypiska mönster, exempelvis att pappornas problem 

oftare ansågs lösas av arbete i jämförelse med kvinnorna där insatserna som 

föreslogs var stöd i olika former. I frågan kring ekonomisk hjälp fanns det dock 

ingen signifikant skillnad. 

  

Huvudmålet med ekonomiskt bistånd att individen ska bli självförsörjande, och 

även om detta även kan ske i form av exempelvis sjukersättning är huvudlinjen 

självförsörjande genom förvärvsarbete. Detta nämns även i socialtjänstlagen 4 kap 

1 § 2 st (SFS 2001:453) där det står att den som kan arbeta men som inte kan 
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försörja sig själv ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till 

ekonomiskt bistånd. Det blir problematiskt utifrån det Kullberg (2005) beskriver 

kring att socialsekreterarna i högre grad anpassar männens liv gentemot arbete än 

vad de gör för kvinnorna. Detta beskriver Kullberg (2006) vidare i en annan 

studie som behandlar socialsekreterares samtal med klienter i fråga om 

ekonomiskt bistånd. Resultatet visar att socialsekreterarna i studien är mer 

benägna att uppmuntra och möjliggöra för männen att arbeta framför kvinnorna, 

även i de fall där männen har olika hinder för att kunna arbeta 100%. Utifrån 

socialtjänstlagen är ett aktivt arbetssökande utifrån egen förmåga ett kriterium för 

att ha rätt till ekonomiskt bistånd, ändå uttrycks det att det inte finns någon 

mening för vissa kvinnliga klienter i studien att söka arbete då de ändå högst 

troligt inte kommer att få något arbete (Kullberg, 2006). 

2.4. Sammanfattning 
Som en avslutande sammanfattning kan vi se att socialtjänsten är en 

normaliserande praktik, som har så pass stark legitimitet i 

normaliseringsproccesen på grund av det ojämlika maktförhållandet mellan 

socialsekreterare och klient. Vidare är skapandet och görandet av kön belyst ur 

olika perspektiv i den forskning som finns, men det har varit svårt att hitta 

forskning som är renodlat inställd på konstruktion av kön i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Utifrån en föreställning om likabehandlingsprincipen blir det 

viktigt att belysa att skapandet av kön behöver få utrymme i socialsekreterarnas 

arbete. Utifrån detta presenterade kunskapsläge introduceras nedan vald teori som 

en respons på min diskussion kring görandet av kön. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av Judith Butlers 

genusteori. För att förstå nämnda teori kommer jag först att förklara 

socialkonstruktivismen, som ett fundament för den tolkning av könsteori jag 

kommer att applicera i analysen. Efter det presenteras Butlers genusteori, som jag 

har valt att dela upp i olika avsnitt utifrån centrala begrepp. 
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3.1. Socialkonstruktivism 
Wenneberg (2010:12f) förklarar socialkonstruktivism som att den verklighet vi 

upplever är socialt konstruerad. Denna konstruktion sker bland annat genom språk 

och hur vi utifrån detta lär oss att kategorisera saker för att förstå dem. En viktig 

aspekt blir att språket är gemensamt skapat och upprätthålls därmed samtidigt av 

samhället. Verkligheten blir på så vis beroende av vår förförståelse och hur vi 

väljer att se den. Den kontextuella förståelsen är skapad utifrån den referensram vi 

lärt oss genom livet (Wenneberg, 2010:26), där kön ofta är en av de första 

kategoriseringar man lär sig under uppväxten exempelvis via mamma-pappa. 

Detta sker genom internalisering, det vill säga att befintliga normer lärs in av barn 

och sedan reproduceras (Wenneberg, 2010:72). Utifrån det tillskriver vi vissa 

egenskaper till de kategoriseringarna för att förstå innebörden, exempelvis en 

soffa sitter man i. Utifrån detta skulle en kunna göra tolkningen att kön, i detta 

sammanhang man-kvinna, tillskrivs olika egenskaper utifrån könstillordning. 

Socialkonstruktivismen är ett verktyg för att ifrågasätta dessa strukturer och se till 

hur de produceras och reproduceras.  

3.2. Genusteori 
Vanlig genusteori ser inte nödvändigtvis kön som en gjord kategori. Butler 

(1990/2007) menar dock att det primära könet består av det biologiska kön vi föds 

till, sedan sker sekundära könsfördelningar utifrån olika egenskaper vilket 

benämns som feminimt eller maskulint. Detta i enlighet med 

socialkonstruktivismen och tidigare påstående kring hur begreppen tilldelas olika 

egenskaper. Denna föreställning om kön utgår ifrån att mannen och kvinnan är 

dikotomier och att de är naturbundna till att dras till varandra, vilket anspelar både 

på kön och sexualitet. Butler (1990/2007:56f.) menar istället att det socialt 

konstruerade könet, genus, är kulturellt bundet och därmed är inte det biologiska 

könet avgörande för det sociala könet. Samtidigt är kulturen beroende av 

konstruktioner och däribland genus vilket innebär att en kan se det som att 

kulturen samtidigt är beroende av genus. Detta leder i sin tur att det blir omöjligt 

att påstå att det endast skulle finnas två genus.  

 

Butler problematiserar att kvinnligt och manligt ses som motsatser och därmed två 

enhetliga kategorier. Detta förutsätter att alla kvinnor är likadana och ger därmed 
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inte utrymme för variationer av kvinnlighet. Samtidigt utgår de två motsatserna 

ifrån en heteronormativ modell vilken menar att feminimitet kopplas till 

kvinnlighet och maskulinitet till manlighet. Butler benämner detta som den 

heterosexuella matrisen (Butler, 2005:10). Detta kan vidare förklaras som att 

könsordning och sexualitet samspelar genom att människor utgår från kvinnligt 

och manligt och stabiliserar dessa begrepp genom ett antagande om 

heterosexualitet för att kunna förstå och göra könen begripliga. Dessa två kön 

kategoriseras därför som motsatser, dikotomier, och förväntas också dras enbart 

till varandra (Butler, 2005:10). Man och kvinna som uttryck blir således beroende 

av varandra och kan inte finnas till utan den andre. Samma logik kan ses i andra 

uttryck i vårt tal, exempelvis höger/vänster. Höger hade inte kunnat vara en 

riktning om inte vänster funnits, på samma sätt som att en kvinna inte hade kunnat 

definieras som en kvinna utan att en man funnits. Detta kan förstås som ett sätt att 

göra olika kategorier begripliga, vilket är en av de grundproblematiker som Butler 

alltså tar upp.  

 

Performativitet är ett annat begrepp Butler använder sig av i sin genusteori, och 

det beskrivs som ett sätt att se vad en handling gör eller konstruerar, snarare än 

vad handlingen i sig innebär. I skapandet av olika strukturella kategorier så som 

kön, etnicitet, sexualitet etc. syftar performativiteten inte till att synliggöra hur 

strukturer ser ut, utan snarare hur de aktivt skapas och reproduceras (Butler, 

2005:14, 2006:216). Det är alltså ingen konstant utan en ständigt föränderlig 

process. Genus, liksom specifika karaktärsdrag, kan inte ses som något medfött 

utan något inlärt. Däremot betyder inte det att det heller är självvalt vilket genus 

man tillskriver sig. Detta kan vara ett resultat av inlärda sociala beteende sedan 

födslen, och att tro att dessa alltid är lätt att påverka vore naivt. Denna inlärning 

kan kopplas till begreppet internalisation i socialkonstruktivismen. Begreppet 

performativitet har använts av flertalet teoretiker förutom Butler, och ett känt 

exempel är JL Austins beskrivning där denne hänvisar till frasen ”härmed 

förklarar jag er man och hustru” vid en vigsel (Butler, 2005:15). Det uttryckta 

talet konstituerar handlingen och upprättar äktenskapet som en konstruktion. Två 

personer ingår inte fullt i ett äktenskap innan en präst uttalat dessa ord. När Butler 

skriver om subversiv performativitet kan en alltså tolka detta som ett teoretiskt 

verktyg för att se hur konstruktionerna skapas och hur de därifrån även kan 



14 

 

förändras. De subversiva handlingarna förklaras som exempel där kön görs på ett 

annorlunda och ironiskt sätt. Subversiviteten är dock kontextuell och kan inte 

närmare beskrivas på ett allmängiltigt vis då de skiljer sig beroende på 

situationen. På samma sätt kommer jag i min analys att titta på hur 

socialsekreterares bedömningar, verbala samt skriftliga utryck bidrar i 

upprätthållandet eller skapandet av olika könsföreställningar. Detta utifrån de 

specifika händelser och berättelser som just dessa socialsekreterare ger uttryck 

för.  

 

Sammanfattningsvis är Butlers genusteori i grunden en socialkonstruktivistisk 

könsteori som utgår ifrån att kön görs genom upprepandet av handlingar. Detta 

kan vara språk, kläder, smycken och andra attribut som Butler menar är en central 

del i skapandet och upprätthållandet av kön. För att förstå och göra kön begripliga 

kategoriseras de till motsatser, vilket Butler benämner som komplementära kön. 

Detta innebär att den ena inte kan existera utan den andra och det förutsätter 

därmed också ett konstant begär för det motsatta könet, något som benämns som 

den heterosexuella matrisen. Detta har varit utgångspunkten för hur jag använt 

Butlers teori som ett verktyg för att analysera min empiri, vilket närmre 

presenteras nedan. 

3.3. Teori som analysmetod 
En del har av min empiri har tematiserats efter termen komplementära kön, som är 

en del av tidigare nämnda begrepp den heterosexuella matrisen. Jag har undersökt 

när respondenterna sätter kvinnan i jämförelse med mannen, och jag nämner 

denna ordning eftersom det är den vanligaste i empirin. Då en av huvudaspekterna 

av Butlers tidigare nämnda teori är hur kön konstrueras genom att göra könen 

komplementära har jag valt att titta på vilka egenskaper och förmågor som 

tillskrivs de olika könen, och då också när de sätts i jämförelse med varandra.  

Utifrån tidigare nämnda teoretiska begrepp den heterosexuella matrisen har jag 

också studerat heteronormen och därmed hur heterosexualitet normeras och andra 

sexualiteter ges en avvikande funktion, vilket i sin tur också medför att kön 

konstrueras genom sexualitet. Detta är förvisso en del av föreställningen kring 

komplementära kön, men då det varit en stor del i empirin har det tilldelats ett 

eget avsnitt.  
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Slutligen har ett sista avsnitt i tematiseringen varit motstånd, som här ses som ett 

analytiskt redskap för att se hur socialsekreterarna aktivt spelar en roll i 

konstruerandet och dekonstruerandet av kön. Utifrån Butlers tidigare nämnda 

teoretiska begrepp performativitet har handlingar och uttryck hos människor en 

aktiv roll i skapandet och upprätthållandet av genus. Detta utifrån en 

normaliseringsprocess där maktaspekten är central. Jag har där valt att titta på de 

tillfällen när socialsekreterarna aktivt pratar om medvetenheten kring genus men 

också de gånger de aktivt försäkrar om att de inte gör skillnad, vilket även den 

presenterade tidigare forskningen relaterar till.  

4. Metod 
I detta kapitel presenteras först vad jag har gjort för överväganden gällande 

metodval, även vilka förtjänster och begränsningar min valda metod har. Jag 

beskriver här även utförande och hur jag tänkt i utformande av praktisk metod. 

Vidare presenteras urvalsmetod och varför jag har tänkt som jag har gjort, vilket 

leds över till metodens reliabilitet utifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

Metoddelen avslutas sedan med de etiska överväganden jag gjort innan och under 

studiens gång, samt hur jag praktiskt gått tillväga i analysen. 

4.1. Metodmässiga överväganden 
Vad som kännetecknar en kvalitativ studie är dess induktiva syn på förhållandet 

mellan teori och praktik (Bryman, 2013:340). I denna studie motiveras detta 

genom att se till hur det inte finns någon teori om hur könsroller konstrueras eller 

dekonstrueras i arbete med ekonomiskt bistånd, eller huruvida det sker alls. 

Istället är detta ett resultat som visar sig i analysdelen, vilket gör studien induktiv. 

Vidare beskriver Bryman (2013:341) hur en kvalitativ studie kännetecknas av en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som karaktäriseras av att studien syftar till att 

förklara problematiken utifrån kontexten på den studerade platsen, snarare än att 

resultatet hade blivit generaliserbart. Slutligen tas en ontologisk ståndpunkt upp 

som exempel (Bryman, 2013:341) vilken beskrivs som konstruktionisk, vilket i 

denna studie sammankopplas väl med den socialkonstruktivstiskt grundade 

genusteori som används i analysen.  
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Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod då mitt fokus ligger 

på att få fram tankar, känslor och agerande från människor som berörs av 

frågeställningen (Ahrne & Svensson, 2015:10). Istället för att få en empiri som 

blir mätbar är syftet att analysera socialsekreterares upplevelse av fenomenet och 

vad de uppfattar som meningsfullt (Bryman, 2013:371). Valet av en kvalitativ 

ansats lämpar sig väl för studiens syfte då frågeställningarna är av generell art 

(Bryman, 2013:346). Studiens syfte är att undersöka hur könsroller konstrueras, 

något som man kan förmoda sker, men hur detta sker är ett specifikt fenomen på 

just den arbetsplats studien undersöker. Bryman (2013:363f) beskriver detta som 

en kontextuell förståelse och att det särskiljande med en kvalitativ studie är just att 

förstå de små detaljerna utifrån den sociala miljö de utspelar sig i.  

 

Till skillnad från de strukturerade intervjuer som oftast används inom kvantitativ 

forskning, där intervjuns syfte är att få svar på specifika frågor (Bryman, 

2013:413), används i denna studien istället semistrukturerade intervjuer (se bilaga 

1,2). De semistrukturerade intervjuerna syftar istället till att ge uttryck för de 

intervjuades egna åsikter och värderingar (Bryman, 2013:413), vilket gör att 

studieobjekten bidrar till att utforma analysens tyngdpunkter. De intervjuade 

tillåts helt enkelt att prata om det som de själva anser var det som besvarar 

studiens syfte. En intervjuguide till en semistrukturerad intervju har således endast 

olika teman och bredare frågor som tas upp, vilket ger den intervjuade större 

frihet att utveckla de intresseområden som den finner vara av högst vikt (Bryman, 

2013:415). De kvalitativa intervjuerna kännetecknas också av att återspegla och 

belysa människors sätt att tala om fenomen, olika normer och det som annars tas 

för givet vilket sammanfaller väl med studiens syfte (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015:53). 

 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur könsroller konstrueras, vilket inte 

enkelt besvaras utifrån generella frågor, används vinjettfrågor i de kvalitativa 

intervjuerna (se bilaga 1,2). Vinjettfrågorna är ett sätt att ge den intervjuade 

möjlighet att uttrycka sig genom att agera utifrån vissa förutbestämda ”fall” eller 

scenarion (Bryman, 2013:425). Detta ger en ökad chans för att nå det kvalitativa 

djup som önskas i studien. Vidare beskrivs vinjettstudier som ett sätt att hantera 

normativt material, så som exempelvis material som innehåller attitydfrågor 
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(Egelund, 2008:137), vilket passar studien då könskonstruktion är ett relativt 

kontroversiellt ämne att diskutera. Egelund (2008:145) nämner också att vinjetter 

lämpar sig väl om man vill titta på hur exempelvis socialarbetare bedömer sina 

klienter i attitydfrågor och dylikt, vilket matchar studiens forskningsfrågor.  

 

De vinjetter jag kommer att använda mig av är konstruerade av mig för detta 

ändamålet och de är verklighetsförankrade genom att till viss del utgå ifrån 

autentiska fall som jag själv stött på  i mitt eget arbete på ekonomiskt bistånd, 

givetvis anonymiserade. Jag har utformat två olika vinjetter, en med en manlig 

karaktär och en med en kvinnlig, i övrigt identiska. Vidare är fallet relativt 

extremt och utgår ifrån en ensamstående mamma respektive pappa, vilket jag 

medvetet valt då detta i annan forskning tenderar att vara två grupper som skiljer 

sig mycket gällande bedömningar utifrån kön (se Kullberg, 2005, 2006). Detta har 

skett i likhet med Kullbergs (2005:376) nämnda studie där vinjetter också använts 

för att studera socialsekreterares bedömningar. Jag har valt att använda mig av 

detta då det öppnar för att göra en komparativ analys av socialsekreterarnas olika 

bedömningar beroende på kön. Jag har vidare valt att använda mig av ett scenario 

i vinjetten som tvingar socialsekreteraren till en individuell bedömning, då lokala 

riktlinjer säger att ekonomiskt bistånd generellt inte utgår till de som studerar, 

vilket är det som fallet bygger på.  

4.2. Metodens förtjänster och begränsningar 
Vid val av ansats i forskningsstudier finns alltid avväganden kring metoders 

förtjänster och begränsningar. Något som avvägts i denna studien har varit 

huruvida studieobjekten kan ses som representativa för sitt fält. Detta kan kopplas 

till den kritik kvalitativ forskning ofta får  gällande icke-generaliserbarhet 

(Bryman, 2013:369). En kvantitativ ansats hade gett studien ett mer representabelt 

resultat för det undersökta fältet, men då hade studien tappat sitt syfte. 

Huvudfrågan för studiens ansats blev ifall generaliserbarhet var viktigt för 

studiens syfte eller om forskningsfrågorna skulle besvaras utifrån vad de specifika 

intervjuade socialsekreterarna uttryckte. Mitt resultat kan omöjligt bli 

generaliserbart för alla socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, inte ens för den 

undersökta organisationen utan det går endast att applicera på de intervjuade 

socialsekreterarna, vilket också följer studiens syfte. Det senare presenterade 



18 

 

resultatet blir endast viktigt för den här studien utifrån denna specifika kontexten, 

vilket jag tagit upp i tidigare avsnitt om metodmässiga överväganden (se 4.1). 

Samma sak sker för replikerbarheten, vilket också vanligtvis kritiseras inom 

kvalitativ forskning (Bryman, 2013:368). Att replikera studien exakt vore 

meningslöst i ett annat sammanhang. Tyngden måste ligga på vad studieobjekten i 

en annan studie finner intressant och utifrån det styra resultatet.  

 

Vidare innefattas detta också av kritiken som handlar om att kvalitativ forskning 

är för subjektivt och att det saknar transparens (Bryman, 2013:368ff.). 

Subjektiviteten och avsaknaden av transparens blir såklart tydlig då det är jag som 

intervjuare och tolkare av empirin som styr vad som får komma till tals i analys 

och resultatdel och det blir därför inte automatiskt helt tydligt varför jag valt att ta 

upp de saker som jag har gjort. För att motverka detta har det i analysdelen 

tydliggjorts även hur processen och tillvägagångssättet varit under studiens 

utförande del.  

 

I fråga om vinjetternas förtjänster och begränsningar hamnar fokus på tolkning 

från socialsekreterarens perspektiv. Eftersom jag själv utformat dem har jag haft 

en kontextuell betydelse med mig i skapandet, något som faller bort i ett annat 

sammanhang. De aspekter jag har haft med mig i konstruerandet av vinjetterna 

kan med andra ord falla bort för de socialsekreterare som hör vinjetten, eftersom 

de inte befinner sig i samma inramning som jag befann mig i vid skapandet. 

Socialsekreterarnas svar utifrån vinjetten kan således endast påvisa vad denna 

specifika socialsekreterare säger om ett specifikt fall, alltså utifrån deras 

förförståelse och erfarenheter. Det är dock inte en allmängiltig förklaring av 

fenonemet jag varit ute efter, liksom tidigare motivering kring generaliserbarhet 

(Bryman, 2013:369). Det vinjetterna kan påvisa är istället om det finns någon 

skillnad i bedömningar utifrån kön gällande i övrigt identiska fall. 

 

4.3. Urval 

I arbetet med att hitta intervjupersoner övervägde jag att intervjua 

socialsekreterare på min nuvarande arbetsplats på ekonomiskt bistånd. Jag fick 

överväga lättillgängligheten kontra det faktum att jag känner alla som arbetar där. 
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Jag kom snabbt fram till att jag inte skulle kunna vara så objektiv som behövs för 

att kunna få ett bra resultat i studien ifall jag valt att samla in min empiri på min 

nuvarande arbetsplats. Därför tog jag via min enhetschef kontakt med en annan 

socialförvaltning på mellanstor ort, som var positivt inställda till en studie om 

ämnet. Teamledaren på den socialförvaltningen tillfrågade sedan 

socialsekreteraren och av de frivilliga valdes sedan fem stycken ut av 

teamledaren. Mitt urval kom därför att bli målinriktat, vilket beskrivs som att 

välja intervjupersoner utifrån studiens forskningsfrågor. Ett målinriktat urval är 

därför ett icke-sannolikhetsurval, menat att en inte väljer slumpmässigt ur en 

population utan intervjupersonerna är noggrannt utvalda för att passa studiens 

syfte (Bryman, 2013:392).  

 

Samtidigt finns det en viss problematik i ett målinriktat urval av denna sorten. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015:40) skriver om hur urvalet i kvalitativa 

intervjuer ofta är ett tvåstegsval, där en själv väljer organisation att undersöka 

men att det sedan ofta blir organisationen som väljer ut vilka personer som ska 

intervjuas. Detta medför att jag inte kan vara helt säker på om dessa personer är 

representativa för organisationen gällande till exempelvis attityder. Eftersom 

intervjupersonerna anmält sig frivilliga kunde jag förmoda att de var öppna för att 

prata om ämnet, vilket i sin tur kan medföra att de socialsekreterare med minst 

kunskap om ämnet inte heller ville vara med i studien. Detta medför att analysen 

fokuserar på att belysa respondenternas kontextuella och subjektiva berättelser, 

snarare än en representation av verksamheten. 

4.4. Metodens tillförlitlighet 
För att benämna forsknings tillförlitlighet används oftast begreppen reliabilitet 

och validitet, vilka inte är anpassade till kvalitativ forskning. Istället har jag valt 

att använda mig av begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2013:354). Ett 

sätt att säkerställa tillförlitligheten hade varit att ge respondenterna en möjlighet 

att yttra sig kring det insamlade materialet för att de ska kunna validera huruvida 

resultatet stämmer överens med vad de menar att de har sagt, vilket kallas 

respondentvalidering (Bryman, 2013:353). I denna studien använder jag inte mig 

av detta tillvägagångssättet då jag inte varit ute efter hur de menar att något är, 

utan jag undersöker hur respondenterna omedvetet konstruerar könsroller i bland 
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annat sitt språkbruk. Däremot informerades respondenterna om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde dra tillbaka sitt medgivande till att 

medverka i studien, även efter intervjutillfällena. 

 

Vidare är det av vikt för tillförlitligheten att beskriva kontexten så fylligt som 

möjligt för att läsarna sedan själva ska kunna avgöra huruvida de kan applicera 

resultatet på andra kontexter, samtidigt som alla steg i processen också tydliggörs. 

Detta benämner Bryman (2013:355) som överförbarhet och pålitlighet. Vidare är 

det också viktigt att argumentera för att jag som forskare varit medveten om hur 

min roll och mina åsikter kan påverka empirin, vilket också tas upp i avsnittet om 

etiska överväganden (se 4.5). Som en vidare aspekt i bedömandet av metodens 

tillförlitlighet har jag tidigare nämnt äkthet, vilket också beskrivs mynna ut i fler 

aspekter av begreppet. Kortfattat beskrivs det som ett sätt att undersöka hur 

studien påverkar intervjupersonerna och ifall de givits möjlighet att förstå sin 

situation och i sin tur kunna påverka denne (Bryman 2013:357). Eftersom jag valt 

att vid studiens färdigställande erbjuda deltagarna (och organisationen som helhet) 

att få ta del av resultatet medvetengör jag deltagarnas uppfattningar och skänker 

förhoppningsvis en metod för organisationen att arbeta vidare med den eventuella 

problematiken som finns.  

4.5. Etiska överväganden 
Inom forskning, och då främst den som rör människor, är det viktigt att vara 

medveten om de olika etiska dilemman som kan uppstå, vilket också har 

övervägts i denna studie (Kalman & Lövgren, 2012:9). Olika värden som betonas 

är självbestämmande, integritet och människovärde. Eftersom intervjupersoner 

valts ut genom att socialsekreterare på tillfrågad socialtjänst fått anmäla sig 

frivilliga har de på så sätt gett sitt samtycke till deltagande i studien, men de har 

tillfrågats igen vid intervjutillfället. De har också till stor del fått bestämma vad de 

ville prata om eftersom intervjuerna var semistrukturerade och därmed lämnat 

öppet för följdfrågor baserat på den intervjuades intressen i samtalet. Samtidigt 

har också syftet med studien förklarats tydligt, så att respondenterna själv kunde 

avgöra hur deras medverkan skulle kunna påverka resultatet. Detta har skett 

utifrån informationskravet och samtyckeskravet, som ofta nämns inom forskning i 

socialt arbete (Kalman & Lövgren, 2012:13).  
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Det är också av vikt att nämna att det är socialarbetarnas konstruktioner av en 

marginaliserad grupp som undersöks, vilket innebär att jag hela tiden haft etiska 

överväganden gällande de verkligt utsatta i processen; klienterna. Även om denna 

studien syftar till att belysa ett problemområde som försörjningsstödtagare i långa 

loppet kan dra nytta utav, är det viktigt att liknande reflektioner får ta plats. Detta 

nämns också av Andersson & Swärd (2008:243). 

 

Vidare nämns inom det etiska övervägandet begrepp som noggrannhet, ärlighet 

och opartiskhet rörande forskarens roll i studien. Noggrannhet och ärlighet som 

begrepp kan här förklaras som hur man hanterar den empiri man har, det vill säga 

att man hänvisar korrekt (Kalman & Lövgren, 2012:9). Vidare informeras 

studieobjekten om att det insamlade materialet kommer att hanteras på ett säkert 

sätt som hindrar obehöriga från insyn och att allt är anonymiserat, vilket kopplas 

till konfidentialitetskravet (Kalman & Lövgren, 2012:14). Detta skulle vidare 

kunna tranfereras till begrepp kring tillförlitlighet, vilket nämnts tidigare i denna 

studie. Som tidigare nämnts i avsnittet om urval (se 4.3) övervägde jag att först 

utföra studien på den socialförvaltning där jag själv arbetar. I övervägandet låg 

också en nära koppling till tidigare nämnt begrepp ”opartiskhet”, vilket kortfattat 

skulle ha en signifikant inverkan på min studie i fråga om subjektivitet och 

känslomässiga kopplingar till de intervjuade. Allt material i denna studie används 

också endast i forskningssyfte och kommer ej att lämnas ut till någon annan 

myndighet eller liknande, vilket motsvarar nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 

2012:14). Studien i sin helhet kommer däremot att vara tillgänglig för andra att 

läsa, vilket jag hoppas kan öka medvetenheten om eventuell problematik.  

4.6. Analytisk metod 
Mina intervjuer med tillhörande vinjetter har spelats in med ljudupptagare. Den 

inspelade empirin har transkriberats, det vill säga förts ned på papper i sin helhet 

(Bryman, 2013:428) för att sedan kodas. Det är av vikt att nämna att min empiri 

består av två olika sorters material, intervjuer och vinjetter, men vilka ändå har 

betraktats som ett sammanhållet material i själva kodningen.  
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Jag har valt att titta på materialet utifrån de teoretiska begrepp som presenterats i 

teoriavsnittet, för att sedan utröna vissa teman. Dessa teman har sedan varit 

utgångspunkten för den analytiska delen. Jag har studerat min empiri med en 

diskursanalytisk utgångspunkt, där jag kritiskt undersökt och dekonstruerat olika 

maktaspekter i de uttalanden och underförstådda påståenden som återfunnits i 

texten (Herz, 2012:85). Det har endast varit ett sätt för mig att studera texten 

utifrån språket, och därmed inte en metod, men det är av relevans att det nämns på 

vilket sätt texten bearbetats. Detta har skett praktiskt genom olika färgmarkeringar 

utifrån tidigare presenterade teman. Den problematik detta medför är att processen 

automatiskt inte kommer att bli transparent och motiveringen till varför vissa 

delar blivit lyfta kommer att te sig otydlig (Rennstam & Wästerfors, 2015:224ff.). 

Jag har därför varit noga med att förtydliga den processen i följande kapitel om 

analys för att försöka öka transparensen. 

5. Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer mitt resultat och analys presenteras som en enhetlig del, 

eftersom det har varit viktigt att under presentationen förtydliga varför jag valt att 

lyfta vissa saker. Utifrån den presenterade teorin och tidigare forskning har sedan 

materialet delats in i olika kapitel för att underlätta och sortera läsningen.  

 

För att ge läsaren en förförståelse av materialet har jag valt att först presentera en 

bakgrundsbild av arbetet med ekonomiskt bistånd samt en presentation av de 

intervjuade socialsekreterarna och den vinjett de har utgått ifrån. Sedan påbörjas 

den mer djupgående delen av analysen där jag bearbetar de olika delar av 

materialet utifrån den tidigare presenterade teorin. Detta inleds med ett avsnitt om 

komplementära kön, där jag beskriver en grundläggande syn på genus. Analysen 

leds sedan in på att diskutera kring en heteronorm, som enligt Butler också är 

grundläggande för hur genuskonstruktion kan förstås. Till sist diskuteras det 

motstånd jag upplevt i studiens empiri, där jag också tar upp eventuell 

dekonstruktion. Efter analysen följer sedan en slutdiskussion, där jag utvecklar 

mina resonemang och kopplar dem till egna reflektioner.  
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5.1. Bakgrund 
Arbetet med ekonomiskt bistånd är styrt främst av socialtjänstlagen, som 

beskriver ramarna kring försörjningsstöd. Här följer utdrag ur socialtjänstlagen 4 

kap 1 § 1 st och 4 st (SFS 2001:453): 

 

- Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 

sin livsföring i övrigt. 

- Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

(socialtjänstlagen SFS 2001:453) 

 

Utifrån vad som står skrivet i socialtjänstlagen är försörjningsstöd tänkt som ett 

kortvarigt ekonomiskt stöd, med målet att individen blir självförsörjande. 

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska som det 

uttrycks i lagtexten endast utgå till de som inte kan få sina behov tillgodosedda på 

något annat vis. Bedömning om rätten till bistånd görs utifrån socialtjänstlagen. 

Många kommuner har sedan i sin tur utifrån denna utvecklat speciella riktlinjer 

som handläggaren kan utgå ifrån. Utöver dessa riktlinjer finns i viss mån också 

möjligheten att göra en individuell bedömning. Detta medför att socialtjänstlagen 

är en relativt tolkningsbar lag, och det medför i sin tur att bedömningar kan se 

olika ut beroende på handläggare.  

 

Empirin består som tidigare nämnt av material från intervjuer med fem stycken 

socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Vid frågan om vilket 

kön/genus respondenterna identifierar sig som svarar samtliga ”kvinna”. En av 

respondenterna påpekar att ordet kvinna känns lite äldre än vad hon menar att hon 

är, men hon vill ändå säga att det är det mest passande uttryck för hennes identitet. 

De fem respondenterna har arbetat olika lång tid, dels inom ekonomiskt bistånd, 

men också på aktuell arbetsplats. Alla namn är givetvis fingerade. Här presenteras 

också vinjetten för att läsaren ska få en förförståelse inför analysen. Intervjuguide 

med tillhörande vinjett finns i sin helhet som bilaga.  
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5.1.1. Vinjett 
Maria/Patrik är på nybesök hos dig som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, tillsammans med 

sin dotter som är 5 år. Maria/Patrik berättar att dottern är boende hos henne/honom på heltid, att 

dottern sällan träffar sin pappa/mamma då det är mycket ”strul” med honom/henne. Maria/Patrik 

har tidigare arbetat lite som timvikarie och därmed kunnat försörja sig själv och sin dotter, men nu 

har hon/han blivit antagen till sjuksköterskeprogrammet vilket varit drömmen sedan flera år 

tillbaka. Högskoleutbildningen börjar om 2 månader och Maria/Patrik har inga inkomster förutom 

barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag tills dess, vilket inte täcker deras försörjning. 

Maria/Patrik har tidigare studerat men saknar 6 poäng på grund av icke godkända kurser, vilket 

innebär att hon/han  inte får CSN förrän de 6 poängen är godkända på nya utbildningen. 

Maria/Patrik har hört att man kan få försörjningsstöd under studier förutsatt att det kan leda till 

självförsörjning inom kort, vilket en sjuksköterskeutbildning skulle kunna. Hon/han uppger att 

poängen saknas eftersom dottern var nästan nyfödd då och all tid gick åt henne, men nu är dottern 

mer självständig så att Maria/Patrik kan plugga i lugn och ro. Det skulle ta cirka 2 månader att läsa 

in dessa 6 poäng enligt skolan och sedan är hon/han självförsörjande med CSN.  

5.2. Komplementära kön 
En av de mest utmärkande delarna i mina intervjuer har varit hur 

socialsekreterarna uttrycker ett behov av att förstå kvinnlig könstillhörighet i 

förhållande till manlig könstillhörighet, och vice versa. Respondenterna har till 

exempel vid upprepade tillfällen nämnt att de inte upplever ett behov av ett genus-

tänk eftersom de endast har ensamstående klienter, och därmed inga par. På 

frågan ifall det finns strategier på arbetsplatsen kring hur genus hanteras svarar en 

av respondenterna: 

 

Nej, och jag tror att vi tappar det lite vi som jobbar med ungdomar för oftast 

är de ju helt själva, det är sällan man har ett par med barn eller ett par 

överhuvudtaget. (Ellinor) 

 

Detta blir ett tydligt exempel på hur socialsekreterare känner ett behov av att sätta 

de två könen i jämförelse för att kunna göra dem begripliga. Det är inte ett uttalat 

påstående kring att genus är svårt att tyda utan en motpol, men det visar tydligt att 

jämförelsen görs. Liknande påstående återfinns flertalet gånger i empirin. Tidigare 

forskning pekar på att tanken om att göra könen komplementära är ett sätt att göra 

kvinnan likvärdig mannen istället för underordnad (Mattsson, 2005:238). Det 

finns en osäkerhet kring genus och hur en kan förstå könskonstruktion utifrån 

annat än att manligt jämförs med kvinnligt beteende, och tvärtom. Detta blir 
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utifrån citatet omöjligt ifall klienten inte befinner sig i en par-relation där kvinnan 

kan sättas i jänförelse med mannen (eller vice versa). En annan av respondenterna 

uttrycker det: 

 

Jag tänker med könsroller, att det inte är lika, man tänker att det är mer om 

man är 40-årig småbarns, har småbarn, att det är mer kanske olika könsroller 

än att man är 20 år och bara lever singelliv såhär, det ser ju annorlunda ut. 

(Fanny) 

 

Citatet är taget ur diskussion kring huruvida Fanny hade sett någon förändring 

gällande genustänk under de åren hon arbetat. Hon menar att det inte är lika 

uttalade könsroller hos unga människor eftersom de lever singelliv, jämfört med 

en 40-årig småbarnsmamma som i detta fallet då kan förmodas leva i en 

traditonell familjekonstellation. De kvinnliga attributen blir förlorade om kvinnan 

inte har en man, och givetvis även vice versa. Detta blir tydligt om man utgår från 

Butlers tidigare nämnda teori där de två könen inte kan fungera ensamma. För att 

göra en alternativ tolkning skulle en kunna se det som att det blir svårt att se 

stereotypiska beteenden, exempelvis att kvinnan städar eller att mannen arbetar, i 

ett hushåll där det endast finns en man/kvinna. Det blir dock också tydligt att 

dessa attribut endast kan tillskrivas ifall det finns en motpol. Detta innebär vidare 

att attributen tillskrivs könen och i förlängningen befäster dem och gör dem icke 

reglerbara. Mattsson (2005:238) bekräftar detta genom att diskutera 

problematiken kring komplementära kön och hur detta istället för att vara 

normbrytande förstärker stereotypiska beteende.  

5.2.1. Den kvinnliga utsattheten 
Intervjuerna påbörjades som tidigare nämnts genom att socialsekreterarna fick en 

vinjett uppläst, ett fall där de skulle ge sin bedömning och sina spontana tankar. 

Två av de intervjuade socialsekreterarna tilldelades det fall där klienten 

benämndes Maria. I dessa fall pratade en av respondenterna, Patricia, om hur 

alternativen för klienten var att antingen få studera med försörjningsstöd, eller att 

ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Utifrån det gjorde hon bedömningen 

att klienten skulle få studera med försörjningsstöd. 
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Även om hon haft barn eller inte, så hade jag nog tryckt på det lite, för att det 

känns som att det är.. ja det känns mer rätt på något sätt. (Patricia) 

 

Motiveringen blir mer på det känslomässiga planet, där man ser till en individuell 

bedömning snarare än de lutade på riktlinjer. Detta kan även ses i tidigare 

presenterad forskning kring ämnet, där Kullbergs (2005) studie visar att kvinnliga 

klienter i högre grad ansågs vara i behov av stöd. Stödet i detta fallet kan ses som 

på det personliga planet, även om det i empirin framkommer mer konkreta idéer 

om stöd, vilket jag återkommer till senare i analysen. Den andra 

socialsekreteraren, Sara, visade också i sin bedömning att hon utgick från ett 

känslomässigt plan: 

 

Dels att hon blir självförsörjande, alltså rent ekonomiskt, men även för 

henne.. rent mänskligt om man säger.. att ha möjligheten. (Sara) 

 

Ja både för hennes del, att hon kanske blir mer stärkt som mamma också när 

hon klarar sig på egen hand, också.. (Sara) 

 

Detta pekar på att den kvinnliga klienten i högre utsträckning blev bedömd utifrån 

att det gynnade henne på ett mänskligt plan, jämfört med den manliga klienten 

vilket beskrivs längre ned i analysen. Detta medför att kvinnlighet förstärks i 

betydelsen av att vara den emotionella. I citatet som pekar på att klientens 

mamma-roll blir stärkt visas också en föreställning om ensamma mammor som 

svaga och utsatta, någon man behöver skydda och vara mån om. Det skulle också 

kunna tolkas som att kvinnan endast kan ges möjligheter, de kan inte ta dem 

själva.  

 

Genomgående i empirin framställs kvinnan på olika sätt som det utsatta könet. 

Ämnet dyker upp på flertalet ställen i intervjuerna, även vid tillfällen när det inte 

specifikt är det som diskuteras. Vid frågan om det pratades om genus på 

arbetsplatsen svarar Ellinor att hon inte tror det, och fortsätter med följande: 

 

Det vi har diskuterat är just det här med utsatta flickor, och tjejer som är 

unga som riskerar att utsätta sig sexuellt, det är sällan vi pratar om att det är 

pojkar som skulle kunna vara i riskzonen. [...] Ja, av erfarenhet så har vi 
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många unga flickor där det är uttalat att de säljer sig själva för att få boende, 

för att få skydd, det är ett enkelt medel. (Ellinor) 

 

Kvinnan framställs som den utsatte och i samma mening uttrycks det att männens 

utsatthet sällan diskuteras. Det nämns inte uttryckligen att det är mannen som i 

sådana fall är förövaren, då det tekniskt sett skulle kunna vara en kvinna som 

utnyttjar en annan kvinna. Däremot blir det underförstått när kvinnans utsatthet 

sätts i jämförelse med mannens utsatthet, som citatet pekar på. Det skulle kunna 

tolkas som att där finns en föreställning om att kvinnan alltid är utsatt, vilket 

skulle kunna ses som att kvinnan är underordnad mannen. Utifrån vad Butler 

skriver om komplementära kön blir detta ännu ett exempel på när kvinnliga 

attribut sätts i jämförelse med manliga. Kvinnan är utsatt av mannen för att hon är 

underordnad mannen, vilket inte hade varit möjligt om kvinnan och mannen inte 

hade varit två skilda kategoriseringar av människan. Vidare kan detta ses genom 

att kvinnan tillskrivs en roll av att behöva skyddas, medan mannen aldrig behöver 

skydd från andra män eller kvinnor. Kön görs i denna meningen av antagandet att 

kvinnor är svaga och män starka.  

 

Flera av socialsekreterarna, oberoende av vilken vinjett de tilldelats, pratade också 

om hur det upplevdes enklare att prata med en kvinnlig klient om vissa saker. 

Herz (2012:38) menar att det finns flera tecken som visar att skillnaderna i 

bedömningar utifrån kön förstärks när socialsekreteraren är av samma kön som 

klienten. Detta skulle kunna tolkas som att en kvinna tillskrivs vissa egenskaper 

och att alla kvinnor gemensamt delar dessa egenskaper, vilket därmed gör det 

lättare för en kvinna att samtala med en annan kvinna då de har lika egenskaper. 

Detta gör att stereotypiska attribut gällande kvinnan befästs och förstärks vid 

antagandet om att alla kvinnor är lika. Detta är en problematik som Butler tar upp 

när denne beskriver hur tanken om komplementära kön inte lämnar öppet för 

variationer hos de typifierade könen, vilket tidigare nämnts. Samtidigt är detta en 

så pass befäst konstruktion att den speglas av de flesta i samhället, vilket jag även 

kan se i mina egna ord i empirin. Vid flertalet tillfällen ställer jag följdfrågan ”tror 

du att det är för att du själv identifierar dig som kvinna”, vilket visar att jag också 

förutsätter igenkänning utifrån det identifierade könet.  
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För att återkomma till vad tidigare forskning (exempelvis Kullberg, 2005) menar 

om att kvinnor i högre grad erbjuds stödjande insatser framför vad männen 

erbjuds så syns detta på flertalet ställen i empirin, främst i anslutning till vinjetten. 

Det görs skillnad på de insatser som männen respektive kvinnorna erbjuds. 

Samtidigt görs det skillnad på antaganden kring vad respektive partner vill kring 

relationen. En av respondenterna, som tilldelats Patriks fall, fick frågan om det 

skulle kunna finnas några andra insatser som skulle kunna vara till hjälp för 

Patrik, varav svaret blev såhär: 

 

Alltså om det är så att han ska bli självförsörjande så försöker man kanske 

inte gå in så himla mycket i det, men uttrycker han att jag har det väldigt 

tufft med min relation till min föredetta fru eller sambo, vi kan inte 

kommunicera när det gäller vår dotter, så hade jag absolut hänvisat honom 

till att ta kontakt med familjerätten, eller göra en ansökan om stöd hos stöd 

och utredning, om han känner att han hade haft behov av att prata med 

någon kring familjesituationen. (Ellinor) 

 

Vidare svarar samma respondent såhär på frågan om ifall hon trodde att hennes 

bedömning varit annorlunda kring insatser ifall klienten varit av ett annat kön: 

 

Det beror ju på vad hon uttryckt, i mötet, alltså om där är behov om det är 

krångligt med relationen och så alltså, då har vi ju en skyldighet att 

informera om att där finns ju de här insatserna om du är intresserad. [...] om 

man vill försöka, om man är intresserad av att vårda relationen eller är det 

helt kört, ja vad tänker du då liksom. (Ellinor) 

 

Den ensamstående pappan erbjuds rättslig hjälp för att lösa eventuella problem 

med sin föredetta, vilket pekar på att mannen tillskrivs att vara utan känslor. Han 

är den starka, han behöver endast hjälp med sina rättigheter och eventuell medling 

mellan föräldrarna. I det övre citatet angående Patrik syns detta genom ett subtilt 

överläggande av ansvar på mannen själv. Han får själv ta kontakt om han känner 

att han har ett behov. Den ensamstående mamman däremot antas vilja vårda 

relationen, vilket utifrån ordvalet ”vårda” kan tolkas som att kvinnan är den 

emotionella som då tillskrivs vara mer beroende av en relation för att vara en 

fungerande kvinna. Användandet av olika definierande ord utifrån kön kan verka 
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för att vissa egenskaper förstärks, som i det här fallet att kvinnan är den som är 

den vårdande parten. Vidare syns det i citatet angående Maria att insatser erbjuds 

om hon är intresserad, vilket läggs fram på ett annorlunda sätt jämfört med Patrik, 

om än subtilt.  

5.2.2. Den starka mannen 
Som en inledande kommentar har jag märkt att det varit svårare att urskilja 

skillnader utifrån manlighet och hur detta framställts. Detta främst för att mannen 

är normen, och kvinnan den  särskiljande, varav mannen och manlighet inte 

nödvändigtvis alltid diskuterats uttryckligen. Detta har visats genom att 

respondenterna framhållt kvinnans roll, i ett underförstått jämförande förhållande 

med mannen. Tidigare exempel i texten har varit där kvinnan har framställts som 

den svaga. Även om mannen inte nämns i sammanhanget blir det underförstått att 

kvinnan sätts i jämförelse med någon, mannen, eftersom hon inte hade kunnat 

vara den svaga parten om det inte funnits mer än en kategori. Därför har jag satt 

manligheten i jämförelse med hur kvinnligheten framställts, även om manligheten 

per se inte nödvändigtvis framhållts.  

 

Tre av intervjupersonerna blev tilldelade klienten Patrik i vinjettdelen, där alltså 

endast namnet skiljde från vinjetten om Maria. Vad som märktes mest tydligt i 

bedömningen av klienternas rätt till bistånd utifrån respektive kön var hur Patrik 

ansågs vara mer arbetsför än Maria.  

 

Alltså två månader är ju inte en lång period tycker jag, och innebär det sen 

att han kan ta full CSN och inte vara aktuell här längre så hade jag nog 

kunnat se det som en fördel, att okej du har två månader på dig att klara de 

här sex poängen, och du kan få försörjningsstöd under den tiden. Skulle det 

vara så att han inte klarar av det, då får han ju ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande efter det. Ja utifrån att om han sen börjar studera så blir han ju 

självförsörjande och målet är ju att de ska härifrån, så jag hade nog försökt 

se det, försökt sälja in det till min chef, att om vi hjälper honom två månader 

nu, han klarar detta, sen är det liksom hej och goodbye.. [...] Man skulle 

också kunna se det som att.. nej det går ju inte heller.. man får inte vara 

inskriven på arbetsförmedlingen samtidigt som man studerar.. nej, så då 

hamnar man i ett dödläge. (Ellinor) 
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Bedömningen i det här fallet grundar sig på hur snabbt man kan bli av med 

klienten. Att ekonomiskt bistånd bör vara kortvarigt och att klienterna därmed 

snabbast möjligt ska bli självförsörjande är inget som någon kan diskutera emot, 

med tanke på den stigmatisering och känsla av utanförskap det kan medföra 

(Marttila, Johansson, Whitehead & Burström, 2013:1f.). Däremot skiljer sig 

tankesättet jämfört med den kvinnliga klienten utifrån att bedömningen här inte 

utgår ifrån att det är det bästa för klienten på ett emotionellt plan som tidigare 

visats, utan här framställs mannen som den producerande och den starka. Den 

manliga klienten framställs som att han enkelt kan läsa in de poäng som saknas, 

och misslyckas han kan han istället söka arbete, vilket citatet visar. Detta i 

enlighet med vad Mattsson (2005) skriver om hur förväntningar på män avseende 

att lyckas med olika saker är lägre än vad de är för kvinnor.  

 

Det ska dock tilläggas att Sara, som blev tilldelad den kvinnliga klienten, utgick 

från att det eventuellt fanns en möjlighet för klienten att arbeta deltid under de 

månader hon skulle få studera med försörjningsstöd. Detta var dock något som 

endast nämndes kort och det var inte centralt för bedömningen utan mer ett 

alternativt sätt för klienten att undvika att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Om man sätter detta i jämförelse med vad socialsekreterarna satte för krav på den 

manliga klienten kan man se en tydlig skillnad i hur arbetslinjen är mer central när 

det kommer till män.  

 

En tydligt uttalad aspekt av görandet av kön har varit hur mannen har tilldelats 

mest ansvar i de ärenden som bestått av en man och en kvinna. Det främsta 

exemplet rör hur aktledaren i ärendet alltid är mannen, oberoende av alla andra 

faktorer förutom könsaspekten. Med aktledaren menas den person som sätts som 

”ägande” av ärendet, det namn som ärendet står i, resten av familjen benämns i 

systemet endast som ”tillhörande hushållet”.  

 

Nej, automatiskt så är det mannen. Om det inte är en ensamstående kvinna. 

(Patricia) 
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Alltid män. [...] Ja, det är ju jättekonstigt men visst, man måste ju ha ett 

system och hitta.. alltså kvinnor är ju såklart (aktledare, författares 

kommentar) när de är ensamstående. (Lisa) 

 

Detta nämns hos flertalet respondenter som något som ifrågasatts när man var ny 

på arbetsplatsen, men nu är det inget som diskuteras. Detta bidrar till att mannen 

tillskrivs den ”ägande” av ärendet. En skulle kunna tolka det som att mannen 

indirekt blir den som är ansvarig för hushållet och kvinnan är endast medsökande. 

Detta medför dessutom att alla dokument och liknande som skrivs ut från ärendet, 

till exempel kallelser, blir i mannens namn. En kallelse som uttryckligen kallar 

båda parter till ett möte blir således ändå med mannen som enda adressat. Även 

om man till en början kan tro att valet av aktledare inte påverkar klienten 

nämnvärt eftersom det är ett begrepp i socialförvaltningens datorsystem, påverkar 

det ändå klienterna i den mån av att det ständigt är mannen som tilltalas i post från 

förvaltningen. Detta medför utifrån tidigare nämnda teori att mannen tillskrivs 

vara den beslutsfattande i hushållet, vilket förstärker förlegade tankar om mannen 

som det dominerande könet.  

5.3. Heteronormativa antaganden 
Som tidigare nämnt i analysen har de intervjuade socialsekreterarna flertalet 

gånger utgått från att kön är komplementära, vilket vidare kan kopplas med 

tidigare nämnda teoretiska begrepp den heterosexuella matrisen som menar att det 

samtidigt finns en föreställning om ett heterosexuellt begär hos de två olika 

könen. Förutom de citat som tidigare presenterats gällande komplementära kön, 

kan det även ses mer subtilt i meningar där det inte är lika uttalat. Flertalet gånger 

nämns könen som dikotomier, motsatspar, löpande i texten. Exempelvis vid 

frågan om vem biståndet utbetalas till i par-ärenden: 

 

Det är ju upp till dem att välja, har jag uppfattat det som i alla fall, vill de 

skriva hans konto gör de det, och vill de skriva kvinnans konto gör de det. 

(Ellinor) 

 

Det förutsätts att paret består av en man och en kvinna, vilket tyder på att det finns 

en föreställning om en heteronorm hos respondenterna. Det finns dessutom endast 

två alternativ, han eller hon. Som en första tanke utgår de ifrån att paret jag som 
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intervjuare efterfrågar information kring är ett heterosexuellt par, även om jag inte 

benämner det som det. Senare i intervjuerna diskuteras samkönade par, men först 

efter att jag som intervjuare förtydligat detta som ämne, vilket ytterligare visar på 

en heteronorm. En av respondenterna, Lisa, tar dock upp detta som ett problem 

vilket hon diskuterar utifrån vad som sägs vid inledande samtal med klienter: 

 

Jag frågade lite vad säger ni i mottagningssamtalet när ni frågar kring familj, 

alltså frågar ni ”har du en fru” eller hur frågar ni liksom? För det gör många, 

vet jag, eller ja.. är det en arabisk man så kan man ju gissa det, ja det kan 

man ju, men man kanske inte heller vill att folk ska förutsätta att man inte är 

homosexuell till exempel. (Lisa) 

 

Detta är ett exempel på ett av få dekonstruerande inslag som jag uppmärksammat 

i min empiri. Butler menar som tidigare nämnt att könskonstruktion som 

samhällelig struktur inte enbart kan motverkas av synliggörande utan det är också 

beroende av aktiva handlingar hos de som har makten att förändra dem. Jag 

återkommer mer till detta i avsnittet om motstånd.  

5.3.1. Normerande samboskap 
Samtliga respondenter uttryckte att ett samboförhållande mellan kvinna och man i 

ungefär samma ålder antogs vara ett kärleksförhållande, medan samkönade 

samboende inte lika snabbt antogs vara i en relation.  

 

När jag började här så sa man generellt att flyttar in en kille in till en tjej, 

eller en man in till en kvinna, så är det tre månader de har på sig att hitta 

något annat, för är man en man och är man en kvinna så antar man ju ofta att 

man är tillsammans om man bor ihop som ett par. (Ellinor) 

 

Jag hade en gång en kille som var kanske 27 år, och en annan kille som 

också var 27 år.. Men då tänkte jag inte riktigt så, då tänkte jag ja men de är 

väl polare typ.. (Patricia) 

 

Det finns alltså en viss skillnad i hur man tänker kring klienter som är 

sammanboende med samkönade och olik-könade. Det blir också tydligare då 

Ellinor beskriver hur det funnits en rutin för hur dessa ärenden ska hanteras, även 

om hon tillägger att hon är osäker på huruvida denna tillämpas idag. Även om 
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respondenterna uttrycker sig på olika vis är det genomgående temat att det görs 

skillnad. Man är samtidigt ofta medveten om att antagandet kring olik-könades 

relationer sker på ett snabbare vis än vad antaganden kring samkönades relationer 

gör. Denna medvetenhet blir tydlig då frågan ställdes rakt på sak, ifall 

respondenterna upplevde att man gjorde skillnad på antaganden kring olik-könade 

och samkönade sambos.  

 

Det är av vikt att nämna att frågan rörande samboskap endast är viktig för 

socialsekreteraren på grund av att sammanboende partners har ett 

försörjningsansvar gentemot varandra, vilket innebär att en eventuell partner 

också måste utredas. Detta innebär att det är lika viktigt ifall klienten har en 

samkönad partner som en olikkönad. Alltså borde det inte göras skillnad.  

Utifrån Butlers tidigare nämnda teori blir detta en förstärkning av den rådande 

heteronormen. Det blir samtidigt ett sätt för klienten att uppfatta det som att 

kärleksförhållanden endast existerar på socialtjänsten såvida de är heterosexuella.  

Utifrån att socialt arbete är normaliserande, vilket tidigare forskning visar (se t.ex. 

Mattsson, 2005, Herz, 2012), blir det också en förstärkning av att heterosexualitet 

är det normala och att allt annat är avvikande. Att uppbära ekonomiskt bistånd är i 

sig självt redan stigmatiserande utifrån normalisation (Marttila, Johansson, 

Whitehead & Burström, 2013:1f.), vilket innebär att en avvikande sexualitet kan 

medföra större stigmatisering. I ekvationen måste det samtidigt vägas in att 

försörjningsskyldigheten gentemot sin sambo, såvida det är en kärleksrelation, 

innebär att många undanhåller att de befinner sig i en relation. Detta kan vara 

exempelvis om partnern tjänar mer pengar än vad den sökande gör och således 

kan bidra till att ekonomiskt bistånd inte utgår på grund av normöverskott.  

Butler menar som tidigare nämnt att det heterosexuella begäret är centralt när kön 

görs. Detta kan tolkas som att det bidrar till att de manliga och kvinnliga 

attributen förstärks genom att de två förutsatta könen förväntas vara dragna till 

varandra. En klient som är med om det beskrivna scenariot kan uppleva att deras 

exempelvis kvinnlighet förstärks eftersom de antas vara i en relation med den man 

de bor ihop med. Vidare kan det ses som stigmatiserande och marginaliserande att 

tillhöra det avvikande, när socialtjänstens arbete i övrigt ses som normerande. Vid 

diskussion kring antagande om heterosexualitet hos sammanboende klienter 

framkommer följande: 
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Jag har hört talas om ett par där man misstänkte att de var tillsammans, det 

var inte mitt eget ärende så det är ju egentligen hörsägen och det var avslutat 

när jag började, men jag vet bara att man berättade att på facebook så hade 

man sett att de skrev att de var tillsammans och då hade man konfronterat de 

här två männen med det och då hade båda nekat, att så är det inte. Och sen 

hördes de aldrig av mer. (Ellinor) 

 

Detta visar hur klienter som tillhör den, enligt empirin, avvikande gruppen istället 

blir misstänkta i utredningen, de behöver därför konfronteras och de nekar till 

antagandet. Ifall de hade tillhört normen i egenskap av sexualitet hade de direkt 

antagits vara ett par, medan de nu istället ställs till svars för sin sexualitet. Med 

tanke på tidigare diskussion kring den normerande egenskaper hos socialtjänsten 

och hur alla andra sexualiteter förutom heterosexualitet anses avvikande blir 

stigmatiseringen ännu större vilket medför i detta fallet till att klienterna vad man 

kan förmoda aktivt väljer att inte ansöka om ekonomiskt bistånd i fortsättningen.  

5.4. Motstånd 
Motstånd i detta kapitlet förstås främst som ett motstånd från socialsekreterarnas 

sida till att de själva skulle vara aktiva skapare och upprätthållare av kön, liksom 

tidigare forskning också menar är ett problem. I intervjuerna framkom detta på 

dels direkta uttalanden, men också mer subtilt än så. Flera av respondenterna 

svarade att de inte hoppades att de hade en större roll i sammanhanget på frågan 

kring hur de trodde att socialsekreterarnas roll påverkade könsdiskursen. Detta 

kommer att diskuteras mer under följande avsnitt i detta kapitel.  

 

Det ska först nämnas att en av respondenterna, Lisa, diskuterade medvetenhet 

kring genus mer aktivt än de andra. Vid en diskussion om vilka fördomar hon 

själv upplevt att hon haft i arbetet med ekonomiskt bistånd kom föräldraledighet 

på tal. Jag som intervjuare gav ett exempel kring fördomar om att kvinnan 

förutsätts vara den som är föräldraledig, varav Lisa kommenterar följande: 

 

Den fördomen har jag också, och då är jag jättenogrann med att göra 

tvärtom. [...] jag låtsas som att jag inte alls har några fördomar, utan att jag 

säger såhär att hur har ni tänkt nu med föräldraledigheten, ni vet att ni har 
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lika många dagar som ni ska dela upp, ska hon vara hemma ett halvår, ska 

hon amma eller alltså hur tänker ni liksom, när ska han gå hem, jag ställer 

alltid den frågan, inte om, så gör jag till mina vänner också. Där är också 

männen hemma mindre i nästan alla fall som jag känner privat också, då 

säger jag inte om, ”ska du va hemma” ”när ska du gå hem”, alltså.. För jag 

tycker det är såhär det är klart du ska du har fått en unge.. men då låtsas jag 

alltid vara såhär lite dum, för att varför skulle.. Fast jag har ju fördomen att 

jag väntar ju mig svaret som säger jag ska vara hemma hela tiden för ja 

fördomen finns ju där.. för att jag har fått det svaret flera tusen gånger typ, 

under de åren jag jobbat. (Lisa) 

 

Här visas motstånd på ett annorlunda vis än det som presenteras under följande 

avsnitt i kapitlet, där detta får representera det positiva motstånd som kunde 

utrönas i min empiri. Detta visar på ett aktivt medvetande om problematiken och 

därmed också i förlängningen en eventuell dekonstruktion i görandet av kön.  

5.4.1. Lagar och riktlinjer 
Som tidigare nämnt diskuterade flertalet respondenter uttryckligen kring deras 

icke-roll i könsdiskursen. Den mer subtila aspekten låg i hur respondenterna 

ursäktade vissa strukturer och underbyggde argument om individtänk på lokala 

riktlinjer, samt andra beslutsfattare. Detta skedde vid flertalet tillfällen, främst i 

samband med olika bedömningsfrågor. Samtliga av respondenterna diskuterar 

följande kring vinjetten: 

 

Ja, riktlinjerna säger ju att man inte ska bevilja bistånd om de studerar [...] 

men sen så, det finns ju alltid speciella situationer, speciella fall, och vi 

måste ju se det lite individuellt också. (Patricia) 

 

Ja alltså, utifrån riktlinjerna är det ju att man inte.. men sen har vi den 

individuella bedömningen. (Sara) 

 

För det första så hade jag fått informera honom om hur det ser ut med 

beslutsfattandet och så vidare, och att det inte är troligt att han kommer att 

beviljas försörjningsstöd. (Fanny) 
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Ja alltså riktlinjerna säger ju att, alltså regeln är väl egentligen inget 

ekonomiskt bistånd under studier, men att man också kan undanta den 

regeln. (Lisa) 

 

Det är ju ett chefsbeslut, men hur man skulle kunna lägga fram det till en 

chef då ja.. (Ellinor) 

 

Alla argument kring bedömning av de två fallens rätt till bistånd underbyggs med 

påståenden om riktlinjer och om att detta beslutet inte är delegerat till 

socialsekreterarna. Det blir förvisso av vikt för socialsekreterarna att nämna att 

den bedömning de gör endast är ett förslag till chefen och inte ett definitivt beslut, 

men i sammanhanget ter det sig överflödigt då frågan ställdes som hur 

socialsekreterarna själva tyckte kring klienternas rätt till bistånd snarare än ett 

skriftligt beslut på det.  

 

Detta skulle kunna tolkas som att socialsekreterarna lutar sig emot riktlinjer och 

annan delegat för att frånskjuta sig ansvaret för eventuella bedömningar. En 

tolkning skulle kunna vara att man som socionom förmodligen har ganska hög 

empatisk förmåga och att man då är rädd för att göra skada. Ifall man understödjer 

sina argument på lokala riktlinjer och på att en själv inte kan fatta dessa beslut blir 

resultatet att de uttryckta åsikterna är ursäktade genom detta. I förlängningen 

innebär det att socialsekreterarna frånskriver sig ett ansvar även i bedömningar 

utifrån kön, vilket jag beskriver närmre i följande avsnitt. 

5.4.2. Medvetenhetens paradox 
Samtidigt som de intervjuade socialsekreterarna vidhåller att deras bedömningar 

utgår ifrån individtänk garderar de sig med att tillägga att könet kanske spelar en 

viss roll. 

 

Nej det tycker jag inte, socialtjänsten känns så.. den är så fyrkantig på det 

sättet att man ser liksom individen. Ja, det kan ju hända att man handlar 

utifrån könet, jag vet inte riktigt men rent spontant så känner jag att man 

tittar på det som en person, att har du inte följt din planering? Då får du 

avslag. Sen vad du har för kön, det tar man inte riktigt i beaktan så, men vi 

har ju diskuterat i många ärenden med unga kvinnor som riskerar att utsätta 

sig för situationer, man ska försöka ordna ett tillfälligt boende, att de inte ska 
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hamna på gatan och behöva prostituera sig, alltså då tittar man mycket på 

deras förutsatthet som flickor eller kvinnor, medan man kanske inte alls har 

samma resonemang när det gäller pojkar. (Ellinor) 

 

Ett genomgående intryck i intervjuerna var att de flesta respondenter lutade sig på 

argument kring att socialtjänstlagen inte lämnar öppet för bedömning utifrån kön, 

därav finns problematiken inte heller. Detta är ett resultat som även visat sig i 

tidigare forskning där Herz (2012:182f.) visar hur socialsekreterare omedvetengör 

sin egen roll i köns- och etnicitetkonstruktion då de är övertygade om att de är 

medvetna om problematiken. Respondenterna var fasta i tron om att de endast såg 

klienten som individ, även när de medgav att olika föreställningar om kön 

förmodligen färgade dem omedvetet. Detta medför att en eventuell konstruktion 

av kön kan fortgå utan reflektion. Butler menar, som tidigare nämnt, att teori är 

förändrande, men inte ensamt, utan det krävs ett aktivt medvetengörande och 

därmed olika aktioner på olika nivåer i samhället. Detta innebär att om 

socialsekreterarna inte synliggör sin egen makt i konstruerandet försvinner en 

viktig hörnsten i förändringsprocessen.  

6. Avslutande diskussion 
I föregående avsnitt presenterades resultat och analys utifrån den empiri som 

ligger till grund för studien. Här kommer dessa resonemang och slutsatser att 

fördjupas och diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

presenteras också vikten av liknande studier och hur ämnet vidare kan beforskas. 

 

En del av det resultat som studien visar är problematiken kring att kön görs 

komplementära. Könen delas upp i två kategorier, man och kvinna, och görs 

därmed till absoluta motsatspar. Som tidigare diskuterat innebär detta att den ena 

kategorien inte kan existera utan den andra. Detta medför att kön konstrueras i 

den mån att de två kategorierna blir konstanta och dess egenskaper kan därför inte 

heller vara flytande. En kvinna tillskrivs egenskaperna av att vara den 

känslomässiga som behöver skyddas från mannen, den starke och drivande. När 

de intervjuade socialsekreterarna pratar om kvinnan och mannen på detta sätt 

konstruerar de kön i den mån av att de har dessa föreställningar. Det blir omöjligt 

utifrån studien att visa hur detta överförs i mötet med klienter, men det som går att 
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visa är hur dessa tankar är internaliserade hos socialsekreterarna. Eftersom arbetet 

också har en kollegial aspekt skulle en kunna anta att dessa föreställningar också 

omedvetet kommer på tal i fikarum och så vidare och på det viset överförs till 

andra kollegor. Utifrån detta blir problematiken en fortgående spiral ifall det inte 

uppmärksammas mer.  

 

För att vidare diskutera hur dessa föreställningar om egenskaper baserat på 

könstillhörighet skulle kunna påverka själva görandet av kön i en mer konkret 

aspekt skulle en kunna peka på hur ens föreställning påverkar de individuella 

bedömningar som genomsyrar arbetet med ekonomiskt bistånd. Om kvinnan 

förutsätts vara den svaga kommer hon således att bedömas utifrån att hon inte kan 

förvalta sig egendom på samma sätt som en man anses kunna. Utifrån detta 

kommer också mannen att tillskrivas egenskaper av att vara mer kapabel att sörja 

för sig själv och därmed inte på samma sätt erbjudas det stöd en kvinna kanske 

erbjudits. Detta medför att det föreligger en viss skillnad i bedömningar utifrån 

kön, om än dock relativt subtila skillnader.  

 

En del av idén om komplementära kön består också av en förutsättning kring att 

de två motsats-könen obönhörligen dras till varandra. I analysen har detta påvisats 

främst genom antagandet av heterosexualitet hos sammanboende klienter. Detta 

påverkar i mindre grad de klienter som är sammanboende med någon av samma 

kön, då de helt enkelt inte utsätts för samma misstänksamhet mot deras personliga 

relationer jämfört med de som bor tillsammans med någon av motsatta kön. 

Däremot blir socialsekreterarnas handlingar ett sätt att visa att avvikande 

sexualitet inte tas i beaktande på socialtjänsten, varav heteronormen förstärks. Det 

görs skillnad i bedömningar av rätten till bistånd utifrån sexualitet, som här måste 

förstås som en förlängning av könstillhörighet, utifrån att olikkönade 

sammanboende utreds på ett annat sätt jämfört med samkönade. Utifrån detta 

resonemang förstärks den kvinnliga och den manliga stereotypen genom att de 

tillskrivs egenskaper av att alltid dras till varandra, och lämnar inte heller öppet 

för alternativa tolkningar av denna sanning. På samma sätt påverkas därför de 

klienter som bor tillsammans med en person av motsatt kön, eftersom 

heteronormen förstärks ännu mer för dem jämfört med samkönade 

sammanboende.  
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Butler menar som tidigare nämnt att det heterosexuella begäret är centralt när kön 

görs, varför en kan dra följande slutsatser. En tolkning skulle därför kunna vara att 

socialsekreterare kan bidra till att klienterna kan känna sig låsta i sin sexualitet, 

och därmed sina könstillhörigheter. Detta skulle i sin tur kunna medföra att 

stigmatiseringen ökar ytterligare, vilket i analysen kan exemplifieras genom det 

misstänkt samkönade par som aldrig kom åter. Ekonomiskt bistånd är det yttersta 

skyddsnätet vilket innebär att man har uttömt alla andra möjligheter till 

självförsörjning. Om detta par slutade att ansöka om ekonomiskt bistånd för att de 

upplevde situationen som obehaglig eller dylikt innebär detta enorma 

konsekvenser för den enskilde, som nu står helt utan ekonomiska medel och 

möjlighet att försörja sig själv.  

 

I analysens del avseende motstånd har jag diskuterat utifrån dels det faktiska 

motstånd som har visats genom att socialsekreterarna dementerar eventuell 

aktivitet i görandet av kön, men dels också det motstånd mot själva 

konstruktionen av kön. Som tidigare nämnts kan inte genusteori ensamt stå för 

förändring, utan det kräver aktivt deltagande av samhället i stort, men kanske 

främst för de som arbetar inom normaliserande praktiker så som socialtjänsten. 

När socialsekreterarna frånskriver sig ansvaret på det sätt som presenterats i 

analysen kommer det att bidra till att görandet av kön tillåts fortgå. Det kan inte 

ske en förändring om problematiken inte medvetengörs, vilket omöjligt kan ske 

om aktörerna inte synliggör sitt deltagande i processen.  

 

Vid utförandet av studier liknande denna är det också viktigt att ha i åtanke att 

socionomer är ett svårutforskat fält när det gäller attitydfrågor. De flesta väljer att 

utbilda sig till socionomer för att de har en tanke om att vilja hjälpa folk, 

samtidigt som utbildningen i sig bygger mycket på etik och moral. Detta är något 

som skulle kunna påverka hur socionomer väljer att se på sin egen yrkesroll och 

att de då inte heller gärna vill se hur de medverkar till upprätthållandet av olika 

normer. Yrkesfältet är därför genomsyrat av ett nästan tvångsmässigt behov av att 

vara så politiskt korrekt som möjligt, vilket har märkts på flera ställen i 

intervjuerna. Detta kan kanske främst märkas genom det tidigare diskuterade 

motståndet, där socialsekreterarna lutar sig på riktlinjer och lagar för att 
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understödja deras beslut. Det blir därför av stor vikt att påpeka att de citat och 

påståenden som ligger till grund för analysen är de subtila, oftast omedvetna, 

påståenden som jag som författare valt att lyfta ur.  

 

En av de intervjuade socialsekreterarna hade dock en ökad medvetenhet vilket 

medförde att denne tydligt resonerade i sitt arbete kring frågor som har med genus 

att göra. Detta får därför bli exemplet på den eventuella dekonstruktion som jag 

lämnade öppet för i mitt syfte och mina frågeställningar. Det är i sig inte ensamt 

förändrande av en hel organisation, men dessa respondenter kan inte heller 

representera mer än ett axplock ur en organisation. Det är viktigt att påpeka att 

urvalet inte ens kan representera den organisation de befinner sig i, utan de kan 

endast representera sig själva. Det är dock en bit på vägen, vilket jag ser att denna 

studie också skulle kunna vara.  

 

Studiens syfte och frågeställningar har formulerats för att analysera hur kön 

konstrueras i arbetet med ekonomiskt bistånd, men jag hoppas att den också kan 

bidra till en ökad medvetenhet kring problematiken. Vidare studier kring ämnet är 

viktigt då det berör en enhet som sällan beforskas utifrån genus. Ekonomiskt 

bistånd har enligt egen erfarenhet, utifrån utbildning och arbetsliv, ett rykte om att 

inte vara ”riktigt” socialt arbete på samma sätt som exempelvis mer behandlande 

socialt arbete. Detta medför eventuellt att det inte anses vara förändrande arbete, 

vilket visats i empirin genom att flertalet respondenter uttryckt att genus inte 

spelar så stor roll i arbetet med ekonomiskt bistånd. De uttryckte dock att 

genusdiskussion är mer viktigt inom andra enheter på organisation, så som 

exempelvis barn och familj. Kan denna föreställning vara en anledning till att 

studier som behandlar genus i ämnet inte blir särskilt aktuella? Jag vill påstå att 

med de normerande egenskaper som ekonomiskt bistånd har blir studier i ämnet 

av högsta vikt för att säkerställa att medvetenheten kring görandet av kön 

uppmärksammas där det verkar normaliserande på en utsatt grupp i samhället. 

Vidare studier kring ämnet hade förslagsvis kunnat behandla hur konstruktionen 

av kön ser ut i mötet mellan socialsekreterare och klient, för att visa på den 

definitiva påverkan detta skulle kunna ha i görandet av kön med fokus på 

klientens perspektiv.  
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Sammanfattningsvis kan utifrån resultat och analys se tendenser av att kön 

konstrueras i arbetet med ekonomiskt bistånd, samtidigt som det visats finnas en 

del dekonstruerande element. Resultatet kan dock endast representera de 

intervjuade, vilket innebär att det skulle kunna finnas mer dekonstruerande inslag 

hos ett annat urval, och såklart vice versa. Det finns subtila skillnader i hur 

bedömningar görs utifrån kön, främst i egenskap av hur kvinnor porträtteras som 

svagare och männen starkare och mer kapabla att lösa sin situation. Vidare visar 

detta hur socialsekreterarna tillskriver vissa egenskaper utifrån könstillhörighet 

och därmed faktiskt diskuterar mer kring olika insatsers betydelse utifrån detta, 

till exempel att en svag kvinna behöver mer stöd. Precis som Kullbergs (2005) 

studie visar låg inte den signifikanta skillnaden i ekonomisk hjälp, utan skillnaden 

visade sig istället i de bedömningar som gjordes kring klienten i övrigt och i hur 

rätten till ekonomiskt bistånd motiverades. Ekonomiskt bistånd handlar inte 

endast om ekonomisk hjälp utan fungerar många gånger även som en lots till 

andra insatser. I resultatet och analysen visade sig detta som tidigare nämnt 

genom att kvinnan erbjöds mer stöd och mannen ansågs lättare kunna lösa sin 

situation genom arbete. 

 

Som en avslutande del av diskussionen vill jag ta upp en del av den problematik 

jag upplevt under studiens gång. Den främsta tanken handlar om huruvida jag 

själv bidrar till konstruerandet av kön genom den här studien. När jag diskuterar 

och analyserar materialet utgår jag själv tydligt från dikotomier. Detta främst för 

att det är så könen framställs av respondenterna, men det är av vikt att samtidigt 

lyfta fram att jag själv är genomsyrad av samma normer som respondenterna är. 

Samtidigt lyfter jag vissa citat och påståenden av samma anledning, det vill säga 

den förförståelse och den föreställning jag själv har gällande kön. Det viktiga 

utifrån studiens syfte är dock snarare att vara medveten om att dessa 

föreställningar finns, och att de därmed bidrar i konstruktionen och 

upprätthållandet av kön.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide case Maria 
Information: 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta under studiens gång. Jag 

kommer att spela in samtalet, men materialet kommer efter transkribering att 

raderas. All medverkan är anonym och ingen information som ges kommer att 

kunna härledas tillbaka till dig som intervjuperson. Ingen annan kommer att ta del 

av det insamlade materialet, mer än resultatet som publiceras i studiens slutgiltiga 

version.  

Generellt om informanten: 

o Ålder 

o Kön 

o Tid du arbetat som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd 

o Tid du arbetat på denna arbetsplatsen 

o Arbetsuppgifter 

Vinjett: 

Maria är på nybesök hos dig som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, tillsammans med 

sin dotter som är 5 år. Maria berättar att dottern är boende hos henne på heltid, att dottern 

sällan träffar sin pappa då det är mycket ”strul” med honom. Maria har tidigare arbetat lite 

som timvikarie och därmed kunnat försörja sig själv och sin dotter, men nu har hon blivit 

antagen till sjuksköterskeprogrammet vilket varit drömmen sedan flera år tillbaka. 

Högskoleutbildningen börjar om 2 månader och Maria har inga inkomster förutom 

barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag tills dess, vilket inte täcker deras försörjning. 

Maria har tidigare studerat men saknar 6 poäng på grund av icke godkända kurser, vilket 

innebär att hon inte får CSN förrän de 6 poängen är godkända på nya utbildningen. Maria har 

hört att man kan få försörjningsstöd under studier förutsatt att det kan leda till självförsörjning 

inom kort, vilket en sjuksköterskeutbildning skulle kunna. Hon uppger att poängen saknas 

eftersom dottern var nästan nyfödd då och all tid gick åt henne, men nu är dottern mer 

självständig så att Maria kan plugga i lugn och ro. Det skulle ta cirka 2 månader att läsa in 

dessa 6 poäng enligt skolan och sedan är hon självförsörjande med CSN.  

o Är Maria berättigad till bistånd? Utveckla och motivera din bedömning 

o Vilka resonemang förde du? Särskild vikt vid riktlinjer kontra individuell 

bedömning 

o Upplever du att det är skillnad på vilka insatser man ger utifrån vilket kön 

klienten tillhör?  
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o Tror du att din bedömning varit annorlunda ifall Maria var av ett annat 

kön? 

o Pratar ni om betydelsen av kön på arbetsplatsen? 

o Har ni några rutiner för vem som ska ställas som aktledare? Tankar kring 

det? 

o Har ni några rutiner för vems konto biståndet utbetalas till? Tankar kring 

det? 

o Vid uppföljande besök med heterosexuella par, vem kallas till besök? Vem 

kommer på besök? Tankar kring det? 

o Har du märkt ifall det finns någon skillnad i bedömning av heterosexuella 

par respektive homosexuella par?  

o Har du själv upplevt att du i någon situation haft fördomar utifrån kön? Ge 

gärna exempel 

o Har ni några uttalade strategier på arbetsplatsen för hur ni arbetar med 

frågor som dessa?  

o Har du några personliga strategier i ditt klientarbete för hur du arbetar med 

frågor som dessa? 

o Hur tror du att din roll som socialsekreterare påverkar den nuvarande 

könsdiskursen? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide case Patrik 
Information:  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta under studiens gång. Jag 

kommer att spela in samtalet, men materialet kommer efter transkribering att 

raderas. All medverkan är anonym och ingen information som ges kommer att 

kunna härledas tillbaka till dig som intervjuperson. Ingen annan kommer att ta del 

av det insamlade materialet, mer än resultatet som publiceras i studiens slutgiltiga 

version.  

Generellt om informanten: 

o Ålder 

o Kön 

o Tid du arbetat som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd 

o Tid du arbetat på denna arbetsplatsen 

o Arbetsuppgifter 

 

Vinjett: 

Patrik är på nybesök hos dig som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, tillsammans med 

sin dotter som är 5 år. Patrik berättar att dottern är boende hos henne på heltid, att dottern 

sällan träffar sin mamma då det är mycket ”strul” med henne. Patrik har tidigare arbetat lite 

som timvikarie och därmed kunnat försörja sig själv och sin dotter, men nu har han blivit 

antagen till sjuksköterskeprogrammet vilket varit drömmen sedan flera år tillbaka. 

Högskoleutbildningen börjar om 2 månader och Patrik har inga inkomster förutom 

barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag tills dess, vilket inte täcker deras försörjning. 

Patrik har tidigare studerat men saknar 6 poäng på grund av icke godkända kurser, vilket 

innebär att han inte får CSN förrän de 6 poängen är godkända på nya utbildningen. Patrik har 

hört att man kan få försörjningsstöd under studier förutsatt att det kan leda till självförsörjning 

inom kort, vilket en sjuksköterskeutbildning skulle kunna. Han uppger att poängen saknas 

eftersom dottern var nästan nyfödd då och all tid gick åt henne, men nu är dottern mer 

självständig så att Patrik kan plugga i lugn och ro. Det skulle ta cirka 2 månader att läsa in 

dessa 6 poäng enligt skolan och sedan är han självförsörjande med CSN.  

o Är Patrik berättigad till bistånd? Utveckla och motivera din bedömning  

o Vilka resonemang förde du? Särskild vikt vid riktlinjer kontra individuell 

bedömning 
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o Upplever du att det är skillnad på vilka insatser man ger utifrån vilket kön 

klienten tillhör?  

o Tror du att din bedömning varit annorlunda ifall Patrik var av ett annat 

kön? 

o Pratar ni om betydelsen av kön på arbetsplatsen? 

o Har ni några rutiner för vem som ska ställas som aktledare? Tankar kring 

det? 

o Har ni några rutiner för vems konto biståndet utbetalas till? Tankar kring 

det? 

o Vid uppföljande besök med heterosexuella par, vem kallas till besök? Vem 

kommer på besök? Tankar kring det? 

o Har du märkt ifall det finns någon skillnad i bedömning av heterosexuella 

par respektive homosexuella par?  

o Har du själv upplevt att du i någon situation haft fördomar utifrån kön? Ge 

gärna exempel 

o Har ni några uttalade strategier på arbetsplatsen för hur ni arbetar med 

frågor som dessa?  

o Har du några personliga strategier i ditt klientarbete för hur du arbetar med 

frågor som dessa? 

o Hur tror du att din roll som socialsekreterare påverkar den nuvarande 

könsdiskursen? 

 

 


