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Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka om språket i skriftliga biståndsutredningar som lett till avslag, skapar och 

återskapar samhälleliga föreställningar om kön och genus. Vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt: Studien har utgått från kontextuell socialkonstruktivism, det vill säga att den 

sociala verkligheten är i stor utsträckning konstruerad, med ett fåtal undantag. Metod: En 

innehållsanalys har gjorts av de första 16 utredningarna från 2015 och framåt som resulterat i 

avslag, gällande biståndet ”boende med särskild service”. Av dessa gällde 8 utredningar 

kvinnliga klienter och 8 utredningar gällde manliga klienter. Efter att empirin bearbetats 

analyseras texten utifrån teorier om genus, språk och makt. Resultat: Skrivna utredningar 

gällande ansökan om biståndet ”boende med särskild service för vuxna” innehåller ord och 

formuleringar som kan förstås som könade. Det fanns också en tendens att fokusera på 

hushållssysslor, mathållning och relationer då den sökande var kvinna och fokuserade mer på 

sysselsättning då den som sökte biståndet var man. Intressen, personlig omvårdnad och 

ekonomi var områden som fokuserades på i liknande utsträckning i samtliga utredningar. 

Slutsatser: Skrivna biståndsutredningar för ”boende med särskild service för vuxna” kan anses 

skapa och återskapa normativa förställningar om kön och genus, genom det språkbruk som 

används och vad som fokuseras på i texten. Konsekvenserna av detta diskuteras avslutningsvis 

i uppsatsen. 

 

Nyckelord: biståndshandläggning, kön, genus, språk, makt, diskurs, socialt arbete 
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Abstract 

Objective: To examine if the use of language in written inquiries of disability housing aid 

applications, which ended up being dismissed, creates and recreates society’s conception of 

gender. Theory of knowledge: The study originates from contextual social constructivism; in 

other words, social reality is contextual with few exceptions. Method: A content (textual) 

analysis of the first 16 disability housing aid application-inquiries of 2015 was done. Out of 

these, 8 applicants were women and 8 were men. The empirics of the content analysis was then 

analysed with theories on gender, language, and power. Results: Written inquiries of disability 

housing aid contains language that can be interpreted as gendered. Tendencies were also found 

to focus more on house chores, cooking and relationships when the applicant is female, and 

occupation when the applicant is male. Interests, personal hygiene and private economy was 

focused on to similar extents in all applications, Conclusions: Written inquiries of disability 

housing aid can be deemed creating and recreating a prevailing, normative societal conception 

of gender. Lastly, the consequences of these conclusions are discussed. 
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Förord 

Först vill vi tacka vår handledare Veronika som hjälpt oss att hålla kurs på resan som varit 

denna C-uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till den biståndsenhet som visat ett oerhört 

engagemang för deltagandet i denna studie, och låtit oss ta del av deras skrivna utredningar. 
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sinande tillgång av C-vitamin. 
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1 Inledning & problemformulering 
Det denna studie har för avsikt att studera är om språket i skriftliga biståndsutredningar skapar 

och återskapar samhälleliga föreställningar om kön och genus. Studiens titel är inspirerad av 

det engelska idiomatiska uttrycket “Boys will be boys” (översatt till svenska “pojkar kommer 

att vara pojkar”) som kan anses spegla en samhällelig uppfattning om att pojkar/män beter på 

ett visst sätt på grund av skäl som inte går att påverka eller förändra. Då Foucault (1993) menar 

att ingenting existerar utanför språket, måste uttrycket därför förstås som något som speglar 

samhällets normer och värderingar. Utan språk kan vi varken identifiera eller förstå våra 

upplevelser, genom språket skapas kunskap om den värld vi lever i. Genom språket skapas 

generellt accepterade sanningar om allt ifrån Rysslands utrikespolitik, vilken mat som är 

nyttigast, till det som kommer vara fokus för denna studie; kön och genus. Hur det talas om 

kvinnor och män i olika sammanhang, i samhället och i vardagligt samtal, i den mediala 

debatten eller i myndighetsutredningar, skapar alltså allmänt accepterade “sanningar” om vad 

exempelvis kvinnligt och manligt är eller bör vara (Weatherall, 2002; Budziszewska, Hansen, 

Bilewicz, 2014). Dessa sanningar skapar olika maktlägen för olika individer i olika kontexter, 

och begreppet “diskurs” brukar användas för att påtala denna koppling mellan språk och makt 

(Hall & Gieben, 1997). Titeln “Boys will be boys (and girls will be girls)?” skapades därför 

dels utifrån faktumet att det innehåller som språkligt uttryck som kan anses säga något om 

samhällets syn på kön, genus och beteende, och dels för att samhälleliga föreställningar om kön 

och genus är precis det som studien ämnar undersöka. 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

 

1.1.1 Biståndshandläggning 

De som har möjlighet att kontrollera språket, och därmed kunskapen om något, är även de som 

har möjlighet att skapa dessa samhälleliga föreställningar (Foucault, 1993). Inom socialt arbete 

går det att se yrkesverksamma, vilket i denna studies kontext är biståndshandläggare, som de 

som innehar den makten i mötet med klienter. Det är nämligen biståndshandläggaren som har 

kunskap om organisationen, aktuella lagar, samt har delegat att fatta beslut gällande klientens 

ärende. Genom detta har biståndshandläggaren makt att skapa kunskap om klienten, genom hur 

denne talar med och om klienten, och hur klienten och dennes behov beskrivs i de skriftliga, 

beslutsgrundande utredningarna (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).   

 

Biståndshandläggare utför utredningar då en individ inkommer med en ansökan om bistånd. 

Biståndshandläggare har som ovan nämnt, genom socialnämndens uppdrag, delegat att fatta 

beslut om bistånd i relation till den enskildes behov samt aktuella riktlinjer och lagar (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Alla dessa beslut utgår från antingen socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), 

LSS. SoL är en ramlag som omfattar alla invånare i landet och styr på ett övergripande plan det 

sociala arbetet i Sverige (Lundgren, Thunved & Sunesson, 2016). LSS är, till skillnad från SoL, 

en rättighetslag vars syfte är att garantera att individer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder tillförsäkras goda levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2007). LSS innefattar tio 

olika insatser som individer kan behöva utöver de insatser som finns att tillgå genom annan 

lagstiftning. LSS syfte är således att fungera som ett komplement för annan mer övergripande 

lagstiftning, såsom SoL. För att omfattas av LSS krävs att individen tillhör minst en av de tre 

personkretsar som regleras i lagen (Socialstyrelsen, 2007). 
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En del av biståndshandläggarens arbetsuppgifter är således att göra överväganden och 

avgöranden, alltså att fatta beslut (Amundberg, 1998), och biståndshandläggaren är den 

kommunala tjänsteman som ansvarar för att den enskilde får bistånd efter behov (Dunér & 

Nordström, 2003). Vid betungande beslut, alltså avslag eller delavslag, krävs att 

biståndshandläggaren motiverar detta skriftligen för den enskilde (SFS 1986:223). Tjänstemän 

som utför myndighetsutövning i offentlig verksamhet, exempelvis biståndshandläggare, har ett 

straffrättsligt ansvar (SFS 1962:700), vilket är en del av att garantera rättssäkerhet för 

medborgarna genom att de skall kunna känna en trygghet i att deras ärende hanteras på ett säkert 

och likvärdigt sätt. Att beslutsfattandet sker på ett rättssäkert sätt ställer således krav på 

biståndshandläggaren att genomföra sakliga utredningar med en medvetenhet om vad denne 

grundar sina beslut på. 

 

Trots att utbildning inom socialt arbete kan tyckas ha tydligt fokus på den inverkan som 

socialarbetarens förförståelse och föreställningar har på möten med klienter, har Herz (2012) 

sett att det i utredningssamtal med klienter inte efterlevs. Socialarbetare verkade istället till att 

upprätthålla normativa synsätt kring kön genom hur det talades om klienterna med kollegor, 

men också vad som talades med klienterna om (Herz, 2012). Detta var även någonting som 

Kullberg och Fäldt (2012) fann i sin studie, att stereotypa föreställningar om kön och genus 

återskapas i samtal mellan socialarbetare och klient genom hur och om vad det talades i om. 

Herz (2012) har sett att när socialarbetaren ska utreda klientens behov kan socialarbetarens 

uppfattning om behovet även baseras på sådana stereotypa föreställningar om kön och genus, 

vilket förstärktes ytterligare om biståndshandläggaren och klienten var av samma kön (Herz, 

2012). Det finns alltså en risk att klienter i utredningar beskrivs utifrån normativa 

föreställningar om kön och genus (Hicks, 2015) och att detta sker systematiskt, trots uttalade 

ideal om likvärdig behandling oavsett kön (Herz, 2012). 

 

I en studie av Lindelöf och Rönnbäck (2004) om biståndshandläggning inom äldreomsorgen 

framkommer det att det finns tendenser till att klienters behov bedöms lika, trots att deras 

situation skiljer sig åt. Detta menar Lindelöf och Rönnbäck (2004) gör att det finns en risk att 

klienterna berövas rätten till en individuell bedömning. Dunér och Nordström (2007) har i en 

liknande studie undersökt hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen använder sitt 

handlingsutrymme och sin makt i biståndsprocessen. Det framkommer att 

biståndshandläggarna ofta anpassar erbjudna insatser efter organisationen snarare än tvärtom. 

Detta relateras till det motsägelsefulla uppdraget biståndshandläggare har utifrån lagar och 

riktlinjer; att vara lojal mot organisationen men ändå tillgodose klientens behov och önskningar. 

Konsekvensen av detta är att individens ansökan och behov inte alltid blir utrett på det vis som 

klienten kanske önskar och lagen kräver (Dunér & Nordström, 2007). 

 

1.1.2 “Autism och autismliknande tillstånd” 

Som ovan nämnt utgår biståndshandläggning inom LSS från tre personkretsar. I denna studie 

berörs den första personkretsen, vilket enligt 1 § LSS omfattar individer “med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd” (SFS 1993:387). I lagkommentaren 

till 1 § LSS beskrivs autism eller autismliknande tillstånd som “djupgående störningar i fråga 

om social förmåga, kommunikation och beteende som medför allvarligt funktionshinder i fråga 

om psykosocial och/eller pedagogisk anpassning” (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2015). 

Kriterierna för diagnosen utgår från tre huvudområden: begränsad förmåga till social 

interaktion, begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation, samt begränsad 

föreställningsförmåga, vilket påverkar individens fantasi, beteende och intressen. 
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Begränsningarna måste vara i en sådan utsträckning att de påverkar individens vardag (Klasén 

McGrath, 2009). Det finns varierande grader av autism, och beroende på hur svår autismen är 

kan individen ha mer eller mindre behov av stöd i form av struktur och förutsägbarhet. Autism 

är ett “osynligt handikapp” men kan ändock innebära extensiva svårigheter för individen att 

skapa en funktionell vardag. För att stötta individer med autism kan samhället erbjuda olika 

insatser i form av bland annat anpassad daglig sysselsättning, anpassade fritidsaktiviteter samt 

olika former av boendestöd (Bromark, 2014). 

 

En aktuell fråga inom autismforskning är skillnader i yttrandet av diagnosen hos kvinnor och 

män. En studie av Kopp, Berg, Kelly och Gillberg (2009) undersökte 100 flickor mellan 3-18 

år i Sverige, som sökt professionell medicinsk hjälp för nedsatt social förmåga och nedsatt 

uppmärksamhetsförmåga. Det forskarna fann var att när flickor kommer i kontakt med 

sjukvården blir deras problematik ofta nedtonad och misstolkad på grund av att symtomen inte 

alltid yttrar sig på samma sätt som för pojkar, och att det på grund av detta finns en risk att de 

inte får den hjälpen eller det stöd som de har behov av (Kopp et al., 2009). Att flickors 

problematik nedtonas i kontakt med sjukvården var även något som Dworzynski, Ronald, 

Bolton och Happé (2012) upptäckte i sin studie. Studien genomfördes i USA på flickor och 

pojkar i åldrarna 10 till 12 år som uppfyllde kriterierna för autism eller autismliknande tillstånd. 

Dessa jämfördes med de flickor och pojkar som hade testats för diagnosen men inte uppfyllde 

kriterierna, trots att de hade typiska symptom för autism. Det visade sig att flickor som fick 

diagnosen autism, till skillnad från pojkar, i signifikant högre utsträckning också uppvisade 

ytterligare problematik såsom låg intellekt och beteendeproblem. Slutsatsen som forskarna drar 

utifrån detta är att resultaten kan bero på att autism historiskt setts som någonting enbart pojkar 

kan ha, och att sjukvården misstolkar autism hos kvinnor då symtomen inte alltid yttrar sig på 

likartade sätt. De menar även att det kan bero på att flickor skulle kunna vara bättre på att dölja 

problematiken samt anpassa sig till sociala miljöer, och därför verkar mer högfungerande än 

pojkar (Dworzynski et al. 2012). 

 

1.1.3 Genusperspektiv på språkets betydelse 

Som framkommit tidigare har språket stor betydelse för hur människor uppfattar och förstår 

olika fenomen i sin omgivning och det finns ett flertal studier som har studerat språkets effekter 

utifrån ett genusperspektiv. En studie av Prewitt-Freilino, Caswell och Laakso (2011), som 

genomfördes i 111 länder, visade att användandet av generiska pronomen som exempelvis det 

engelska “they” kan tolkas på ett sätt som missgynnar eller uppfattas som exkluderande av 

något av könen (Prewitt-Freilino et al., 2011). Prewitt-Freilino et al. (2011) påtalar dock att på 

grund av att mannen är norm, är det kvinnan som osynliggörs genom användandet av 

könsneutrala pronomen. Exempelvis saknar finskan enligt Engelberg (2002) kvinnliga och 

manliga pronomen, vilket innebär att de inte kan använda könsspecifika pronomen för att belysa 

eller lyfta fram olika könsspecifika frågor (citerad i Prewitt-Freilino et al., 2002). 

 

Att språket har betydelse för hur individer uppfattar verkligheten och andra människor 

framkommer även i en studie av Budziszewska et al. (2014). Studien, som genomfördes i Polen, 

syftade till att undersöka om kvinnor som beskrivs med fiktiva, feminina jobbtitlar upplevdes 

annorlunda än kvinnor som beskrevs med fiktiva, maskulina jobbtitlar. Jobbtitlarna var fiktiva 

för att minska risken att fördomar kopplade till riktiga yrken skulle influera resultatet. I studien 

framkom att män upplevde kvinnor som beskrevs med feminina titlar som marginellt mindre 

kompetenta än kvinnor med maskulina jobbtitlar. Detta ledde till att männen var mindre 

benägna att anställa kvinnorna som beskrivits med fiktiva kvinnliga jobbtitlar (Budziszewska 

et al., 2014). Det Budziszewska et al. (2014) belyser med studien är trots användandet av fiktiva 
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yrkestitlar fanns ändock negativa, stereotypa föreställningar kopplade till den feminina 

jobbtiteln, vilket resulterade i att kvinnor med dessa titlar missgynnades. 

 

1.1.4 Problemformulering 

Forskning och kunskap om det specifika område som denna studie ämnar undersöka, alltså 

konstruktioner av kön och genus i skrivna utredningar inom personkrets 1 LSS, saknas. Det 

finns som ovan redovisat ett flertal studier (se Kullberg & Fäldt, 2012; Hertz, 2012; Hicks, 

2015) som visar hur socialarbetare (re)producerar normativa föreställningar om kvinnligt och 

manligt i språk genom tal med varandra och med klienter. Det som dessa studier dock inte 

undersöker är om föreställningar kring kön och genus även förekommer i de skriftliga 

utredningarna. Studierna har inte heller fokuserat specifikt på LSS eller funktionsnedsättningar, 

utan undersökt andra klientgrupper inom exempelvis föräldrastöd och familjerätt. I den 

forskning som finns kring biståndsutredningar är fokus på handlingsutrymme, saklighet och 

bedömning inom klientgruppen äldreomsorg (se Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Dunér & 

Nordström, 2007). Vi har dock inte funnit forskning som undersöker detta utifrån kön och 

genus, språk eller inom en LSS-kontext. Den forskningen vi funnit kring autism i relation till 

kön och genus berör främst bemötande inom sjukvården (se Kopp et al., 2009; Dworzynski et 

al., 2012), och behandlar varken språk i dokumentation/utredningar eller autism i kontexten 

socialt arbete eller LSS.  

 

Det går således att se att det finns forskning som berör de enskilda delarna, det vill säga 

genusperspektiv på språkets betydelse, konstruktioner av kön och genus inom socialt arbete, 

biståndshandläggning och handlingsutrymme, samt genusperspektiv på autism. Dock saknas 

det forskning som kombinerar alla dessa delar, och det är denna kunskapslucka som vår studie 

syftar att fylla. Valet att studera autism kommer av att tidigare forskning visat att det finns 

betydande skillnader i hur sjukvården diagnostiserar kvinnor och män med autism; att kvinnors 

autistiska symptom ofta misstolkas på grund av normativa föreställningar om kön och genus 

och de måste uppvisa mer tydlig problematik än män för att erhålla samma diagnos 

(Dworzynski et al., 2012; Kopp et al., 2009). Att utifrån samma klientgrupp i en kontext 

relevant för socialt arbete, undersöka om det förekommer liknande skillnader i kvinnliga och 

manliga klienters skriftliga utredningar, upplever vi därför som viktigt att studera. Detta 

eftersom det också påvisats inom forskning i socialt arbete att normativa föreställningar om kön 

och genus påverkar hur klienter uppfattas (se Hertz, 2012). Att fokusera specifikt på språket i 

skriftliga biståndsutredningar grundar sig i att annan forskning även har visat att språk i text har 

betydelse för hur människor uppfattar och uppfattas av andra, och att detta kan få negativa 

konsekvenser för individen (Budziszewska et al., 2014; Prewitt-Freilino et al., 2011). 

 

Vidare har vi även valt att studera ansökningar om bistånd som lett till avslag. Dels då det är 

lagstadgat i 20 § Förvaltningslagen (1986:223) att betungande beslut ska motiveras, och dels 

för om samtliga klienter fått samma beslut torde risken minska att olikheter i utredningarna 

beror på att beslutet skiljer sig åt. Beslut om avslag bör av dessa två anledningar rimligtvis utgå 

från samma kriterier för alla klienter, och därför borde samma saker kartläggas, i ungefär lika 

stor utsträckning, i samtliga utredningar. Alla eventuella olikheter som kan uppkomma kan 

därför enklare diskuteras utifrån det studien ämnar undersöka, nämligen samhälleliga 

föreställningar om kön och genus. Ett vidare argument är att det framkommit i tidigare 

forskning att biståndshandläggare inte alltid utgår från klientens behov i sina avgöranden om 

bistånd, utan ofta påverkas av yttre faktorer, och att detta i sin tur kan påverka klienter 

missgynnande (se Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Dunér & Nordström, 2007). Då ett avslag i sig 
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kan anses vara det yttersta missgynnandet för klienten, är detta därför intressant för oss att 

undersöka.  

 

Med ovanstående som skäl kan biståndshandläggares medvetenhet och förståelse kring egna 

föreställningar om kön och genus förstås vara en förutsättning för att kunna fatta sakliga beslut 

om klientens behov av insatser. Detta är viktigt på grund av den rättssäkerhet som måste 

genomsyra det sociala arbetet i syfte skydda den enskilde, då de beslut som fattas kring 

eventuella insatser kan ha stor inverkan på klientens livskvalitet (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Klienten har därför har rätt att få sina ansökan prövad på relevant och saklig 

grund. Denna studies betydelse för socialt arbete härleds därför till att den förhoppningsvis kan 

bidra till att skapa en medvetenhet kring hur kön och genus påverkar utredningsarbete inom 

socialt arbete, och därmed även de individer som kommer i kontakt med det sociala arbetets 

olika praktiker. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syfte med föreliggande studie är att undersöka om språket i skriftliga biståndsutredningar som 

lett till avslag, skapar och återskapar samhälleliga föreställningar om kön och genus. Detta 

genom att fokusera på följande tre frågeställningar: 
 

 Vad fokuseras på i kvinnliga och manliga klienters utredningar? 

 Vilka ord och formuleringar som kan förstås som könade förekommer i utredningarna? 

 Vad kan detta ha för betydelse?  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har sin utgångspunkt i socialkonstruktivism; det vill säga att verkligheten i hög 

grad är socialt konstruerad. Valet av utgångspunkt påverkar studien på ett flertal sätt, bland 

annat vilka möjliga forskningsfrågor som kan ställas, hur olika fenomen kommer att förstås, 

och även vilken metod som lämpar sig vid insamling av data. Vidare kommer den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten i hög grad även påverka analysens utformning, och i 

förlängning vilka resultat som studien kommer att påvisa (Fejes & Thornberg, 2015). Då syftet 

med studien är att undersöka om språket i skriftliga biståndsutredningar skapar och återskapar 

samhälleliga föreställningar om kön och genus, har vi valt att utgå från genusteori samt teorier 

om språk och makt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Socialkonstruktivismen utgår från att sociala företeelser och kategorier i samhälle är 

konstruktioner som skapas då människor interagerar och samspelar med varandra (Teater, 

2014). Sociala fenomen är således inte statiska och konstanta. Begreppet social konstruktion 

skapades av Berger och Luckmann (1966) och syftar till att fånga hur det människor uppfattar 

som statiskt, exempelvis giftermål, olika institutioner, ekonomi, politik, samt kön och genus, 

kan anses vara socialt konstruerade företeelser. Det vill säga att utanför människans medvetna 

eller omedvetna överenskommelse om att dessa fenomen har betydelse saknar de betydelse. Att 

exempelvis pengar inte har något egentligt värde utanför det värde som människan har gett det. 

Utöver konkreta objekt, såsom exempelvis olika institutioner, kan även värden och normer som 

existerar i samhället ses vara socialt konstruerade. Detta stöds av att vad som anses “normalt” 

eller förbjudet varierar beroende på social och historisk kontext (Berger & Luckmann, 1966). 

Socialkonstruktivism innebär inte att olika företeelser i samhället inte är “verkliga”, men att 

den meningen de innehar är socialt konstruerad genom den mänskliga interaktionen. Det kan 

även urskiljas olika grader av konstruktivism, skillnader i uppfattningen om huruvida det 

existerar objektiva fenomen som inte är socialt konstruerade, och beroende på grad av 

konstruktivism kommer synen på samhället att se olika ut (Teater, 2014). Vidare menar 

Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) att forskare inom den 

socialkonstruktivistiska traditionen utgår från att kunskap är kontextuell, det vill säga att 

individer alltid betraktar företeelser i samhället utifrån ett visst perspektiv. Det går således inte 

att “höja oss över oss själva och betrakta verkligheten sådan den egentligen är, allt seende är 

från någonstans, våra perspektiv är alltid situerande.” (Danermark et al., 2003, s. 25). 

2.2 Kön och genus -  en social konstruktion? 

I denna studie används begreppen kön och genus. Kön syftar i denna studie på det biologiska 

könet (kvinna och man) och genus används för att beskriva vad som anses vara “kvinnligt” eller 

“manligt”, vilket i stor utsträckning påverkas av den sociala och kulturella kontexten individen 

befinner sig i (Kullberg, 2012). För att förstå vad begreppen innebär är det först väsentligt att 

förstå hur de olika teoretiska inriktningarna inom genusforskning skiljer sig. Detta eftersom 

genusteoretiker tvistar om huruvida kön är lika socialt konstruerat som genus; alltså var kön 

slutar och genus börjar. 

 

De olika forskningstraditionerna och hur de ser på kön och genus skiljer sig i flera avseenden, 

vi kommer att fokusera på det ontologiska och epistemologiska skillnaderna; alltså hur de olika 

traditionerna anser att verkligheten är beskaffad samt möjligheten att nå kunskap om detta. 

Wallroth (2016), inspirerad av Kullberg (2012), beskriver fyra olika varianter varav två tar sin 
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utgångspunkt i realism och två i konstruktivism. De två realistiska utgångspunkterna benämns 

som naiv och strikt realism. Naiv realism förutsätter att verkligheten är icke-konstruerad och 

att endast kön existerar, inget genus. Detta synsätt har varit som mest framträdande inom 

samhällsvetenskaplig teoribildning på 1800-talet (Wallroth, 2016). Strikt realism förutsätter att 

verkligheten endast i låg utsträckning är konstruerad och att en individs genus är bundet till 

dennes kön. Denna uppfattning är mest anammad inom bio-psykologisk teoribildning 

(Wallroth, 2016). Inom de konstruktivistiska forskningstraditionerna skiljer Wallroth (2016) 

mellan strikt/radikal och kontextuell konstruktivism. Den tidigare inriktningen förutsätter att 

verkligheten är helt konstruerad, och att både kön och genus är sociala konstruktioner 

(Wallroth, 2016). Kontextuell konstruktivism är den inriktning som är mest vedertagen bland 

den nutida samhälls- och genusvetenskapen. Kontextuell konstruktivism tar sin utgångspunkt i 

att verkligheten i hög grad är konstruerad, men att det finns sådant som existerar oberoende av 

människans uppfattning om det. Således menar denna inriktning att kön existerar som ett 

biologiskt faktum då kvinnor och mäns kroppar skiljer sig åt gällande reproduktion. Däremot 

är genus socialt konstruerat och något individen socialiseras in i (Wallroth, 2016). Denna studie 

utgår från kontextuell konstruktivism, det vill säga att det existerar biologiskt kön men att genus 

är socialt konstruerat. Hur kvinnor och män handlar är således inte biologiskt betingat utan är i 

stor utsträckning en produkt av det samhälle de befinner sig i. Denna utgångspunkt kommer att 

påverka hur vi nedan använder och förstår begreppen kön och genus, samt hur vi kommer tolka 

studiens resultat. 

 

Kön åsyftar en individs biologiska kön vilket bestäms av individens genitalier (Kullberg, 2012), 

ofta redan innan födseln. Det är utifrån det biologiska könet som individer tilldelas ett juridiskt 

kön, vilket sker då en individ föds. I Sverige finns det för närvarande två möjliga juridiska kön, 

kvinna och man (Kullberg, 2012). Detta går att härleda till den vedertagna föreställningen om 

att det endast existerar två kön, kvinna och man, vilket brukar kallas för tvåkönsnormen 

(Holmberg, 2003). Det juridiska könet framkommer bland annat i folkbokföringen och 

legitimationshandlingar, och i Sverige kan det juridiska könet även ses i den näst sista siffran i 

personnumret (Skatteverket, 2016). Inom genusforskning används utöver ovan nämnda begrepp 

även begreppet könsidentitet för att försöka förklara komplexiteten kring kön. Med 

könsidentitet åsyftas individens egen uppfattning om vad denne har för kön. En individ kan 

identifiera sig med ett eller flera kön men även känna att den inte identifierar sig med något 

kön. Könsidentiteten kan överensstämma med det biologiska könet, men behöver inte göra det 

(www.transformering.se). Beroende på vilket biologiskt kön en individ har, eller upplevs ha, 

tillskrivs således denne olika “medfödda” egenskaper och karaktärsdrag och förväntas bete sig 

i enlighet med dessa. Genus syftar till det sociala könet, det vill säga den sociala identitet en 

individ socialiseras in i utifrån sitt biologiska kön (Kullberg, 2012). 

 

Vilket biologiskt kön en individ har, eller upplevs ha, leder alltså till olika förväntningar från 

omgivningen. Förväntningarna internaliseras i sin tur av individen och får en betydande roll i 

hur denne formar sin personliga identitet, oavsett om personens könsidentitet stämmer överens 

med omgivningens förväntningar eller inte då denne ändå måste förhålla sig till detta. Genus, 

och vad som anses vara könsbetingade beteenden och uttryck för kvinnor och män, är i stor 

utsträckning en produkt av det samhälle som individerna befinner sig i och påverkar hur 

individerna uppfattar andra och sig själva (Holmberg, 2003). På grund av detta är genus inte 

något konstant, utan beroende av kontext och föränderligt över tid (Kullberg, 2010). Då en 

individ agerar utifrån sitt genus skapas och återskapas föreställningen om “medfödda” 

egenskaper och karaktärsdrag beroende på kön (Holmberg, 2003), och då en individ inte 

uppträder i enlighet med sitt genus blir individen ofta sedd som avvikande och obegriplig 

(Holmberg, 2003). Det finns således en social press att agera i enlighet med sitt genus, och detta 
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kan upplevas som begränsande och förtryckande för individer (Holmberg, 2003; Mattsson, 

2010). De Beauvoir (2011) sammanfattar den konstruktivistiska synen på kön på följande sätt: 

“One is not born, but rather becomes, woman” (de Beauvoir, 2011, s. 330), vilket i den svenska 

översättningen av boken skrivs som “man föds inte till kvinna, man blir det”. Det går även att 

tolka skapandet av manlighet utifrån denna princip. Människan föds således inte med ett genus, 

utan detta är något som ges/fås/tas då individen kommer i kontakt med den sociala kontexten. 

 

Hirdman (1988) menar att genus som system vilar på två bärande logiker, dikotomin och 

hierarkin. Dikotomi innebär att det endast existerar två delar av någonting, dessa är ofta 

varandras motsatser. Isärhållandets dikotomi, kvinnligt och manligt och att dessa inte bör 

blandas, grundas i föreställningen om att det endast existerar två kön, kvinna och man 

(Holmberg, 2003). Denna tvåkönsnorm utgår även ifrån att de två könen är varandras motsatser, 

vilka ska komplettera och åtrå varandra (Hirdman, 2001). Vidare innebär detta att då det 

kvinnliga och det manliga genuset skapas så sker inte detta i ett vakuum, utan görs i förhållande 

till varandra. Utifrån detta menar de Beauvoir (2011) att manlighet är något som skapas genom 

avståndstagande från kvinnlighet, medan kvinnlighet skapas i relation till manlighet. 

Ambjörnsson (2011) menar att kvinnans ideal därmed blir paradoxalt, samtidigt som hon ska 

förhålla sig till rollen som kvinna och upprätthålla sin kvinnlighet, förväntas hon också i viss 

mån eftersträva det manliga idealet. Connell och Messerschmidt (2005) sammanfattar detta på 

följande sätt: “Gender is always relational, and patterns of masculinity are socially defined in 

contradistinction from some model (whether real or imaginary) of femininity.” (Connell & 

Messerschmidt, 2005, s. 848). Det som är manligt kodat har därför också generellt högre status 

än det kvinnligt kodade, vilket gör det manliga idealet eftersträvansvärt - även för kvinnor. 

Detta påtalar även Hirdman (1988) i sin andra bärande logik, hierarkin, vilket innebär att det är 

mannen som är norm och utgör modellen för det normala och allmängiltiga. Notera är att 

konsekvenserna av detta drabbar både kvinnor och män, vilket kommer diskuteras vidare i 

analysen. 

 

Connell och Messerschmidt (2005) menar således att det finns en överordnad, alltså 

hegemonisk, manlighet, vilken i grunden definieras utifrån avståndstagande från femininitet. 

Hegemoni är en del av en kulturell dynamik som gör att vissa grupper kan hävda och 

upprätthålla en överordnad maktposition i samhället. Både kvinnlighet och manlighet är enligt 

Connell och Messerschmidt (2005) svårfångade och svårdefinierade begrepp, då genus i sig är 

beroende av kontext i form av tid och rum, och således inte statiskt. Vad som ses som “bra” 

(hegemonisk) maskulinitet har ur ett historiskt perspektiv sett olika ut, det som varit konstant 

är dock att det alltid funnits en “ideal” maskulinitet, och att den alltid har skapats genom ett 

avståndstagande från femininitet och kvinnliga egenskaper. För att det ska finnas ett “vi”, måste 

det finnas ett “dom” (Connell & Messerschmidt, 2005). För att legitimera det överordnade 

idealet krävs att individer i samhället gemensamt upprätthåller det, ofta genom att straffa den 

som bryter mot den rådande normen (Connell & Messerschmidt, 2005). Weatherall (2002) 

menar att ett sådant rådande ideal bland annat gör att då kvinnor och män diskuteras finns en 

tendens att fokusera på kvinnors utseende och relationer, och att män i större utsträckning 

diskuteras utifrån sysselsättning (Weatherall, 2002). 

 

Connell och Messerschmidt (2005) menar vidare att det är viktigt att vara medveten om att det 

även finns en ideal kvinnlighet, eftersom det är främst denna som den hegemoniska 

maskuliniteten tar avstånd från. Denna ideala kvinnlighet blir i någon mån allting “bra 

manlighet” inte är, och har en central roll i skapandet av både maskulinitet och femininitet. 

Kvinnan ska i sin relation till mannen (som exempelvis mamma, flickvän, sexuell partner eller 

hustru) stärka honom i hans strävan att nå det manliga idealet, detta genom att fungera som 
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någonting mannen kan ta avstånd från i skapandet av sin (manliga) identitet (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Den ideala, hegemoniska feminiteten blir alltså den hegemoniska 

manlighetens motsats och är alltid underordnad. De Beauvoir (2011) anför vidare att det som 

kvinnor förväntas, av samhället, att eftersträva i livet i stor utsträckning är kopplat till män, och 

att det finns en samhällelig norm att kvinnors ambition i livet bör vara att bli fru och mamma. 

Kvinnor som tar avstånd från detta kommer ses som mindre kvinnliga (de Beauvoir, 2011). Det 

män förväntas eftersträva menar de Beauvoir (2011) inte alls i samma utsträckning är kopplat 

till kvinnor, då ingen man förväntas ha giftermål och barn som fundamentalt projekt i livet (de 

Beauvoir, 2011). De Beauvoir skrev detta 1949, men det kan fortfarande anses vara aktuellt; 

kvinnor idag förväntas i större utsträckning vilja vara yrkesverksamma, men kvinnor som väljer 

bort att bli mamma ses fortfarande som avvikande och mindre kvinnliga. För män finns den 

motsatta förväntningen, att karriären ska komma före allt och att de i huvudsak skall vara den 

som försörjer familjen. De män som prioriterar sin partner och/eller barn, framför arbetet, ses 

som avvikande och längre ifrån den hegemoniska maskuliniteten. 

 

Hirdman (1988) anför att en diskussion om makt är oundviklig i samtal om kön och genus. 

Detta främst på grund av tvåkönsnormens grundantagande, att könen har olika “medfödda” 

egenskaper och därmed anses lämpliga för olika uppgifter i samhället. Genom att kvinnor och 

män anses vara lämpliga för olika uppgifter på grund av föreställningen att de har olika 

könsbetingade egenskaper, förstärks och legitimeras även en isärhållning av könen (Hirdman, 

1988). Att detta blir meningsskapande menar Hirdman (1988) är en självklarhet eftersom det 

hjälper människor att förstå den sociala verkligheten. Detta blir dock även en form av 

maktskapande eftersom allting skapas utifrån ett avståndstagande från någonting annat, och 

“vi” legitimeras genom urskiljandet och avståndstagandet från “dom”. I formandet av genus 

anser Hirdman (1988) att det finns två generella drag; dels den systematiska exploateringen av 

det biologiska faktum att män inte kan bära eller föda barn, och dels att den bygger på en 

dikotomisering där manliga egenskaper är positiva och kvinnliga egenskaper negativa. På grund 

av detta skapas en maktordning (Hirdman, 1988). Detta betyder inte att män har makt över 

kvinnor i alla situationer eller i alla relationer på individnivå, utan att både kvinnor och män på 

ett strukturellt plan gynnas eller missgynnas beroende på kontexten. Alltså; i olika situationer 

värderas kvinnligt och manligt olika högt, och beroende på detta ges kvinnor eller män olika 

mycket makt. Vilka situationer som ger mer eller mindre makt kan i förlängningen ses vara 

beroende av rådande föreställningar och värderingar i samhället, eftersom makt i stor 

utsträckning påverkas av detta. 

2.3 Språk, makt och diskurser 

Weatherall (2002) menar att det genom att granska språk går att synliggöra rådande strukturer 

av makt och privilegier i samhället. Då språket studeras undersöks inte bara vilka ord som 

används för att beskriva människor i skriftliga dokument, utan även hur de används vad gäller 

ordval och meningsuppbyggnad, och i vilket syfte (Weatherall, 2002). Att språk är bundet till 

en dominerande social, moralisk och politisk samhällsordning gör att det skapas motstånd då 

språket ifrågasätts, då detta också är att ifrågasätta samhället och den gällande maktordningen 

(Weatherall, 2002). Ord är således inte neutrala utan djupt förankrade i ideologi. Enligt Foucault 

(1993) skapas och återskapas dessa maktstrukturer genom så kallade diskurser.  

 

Det finns ett flertal olika inriktningar och teoretiker som innefattas i diskursbegreppet, och 

betonar olika delar av det. Denna studie utgår från definitionen av begreppet diskurs som 

skapandet av kunskap, och därför också makt, genom språk. Det gemensamma för samtliga 
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inriktningar är dock det socialkonstruktionistiska; det vill säga, samtliga inriktningar grundas 

på antagandet om att verkligheten i olika grader är socialt konstruerad. Som vi diskuterat ovan 

så tvistar genusteoretiker om huruvida kön är lika socialt konstruerat som genus. Då vi nu tagit 

ställning för en mer kontextuell syn på genus och kön får det också konsekvenser för vilken 

inriktning av diskursbegreppet som denna studie kommer att ha. Då denna studie har sin ansats 

i att människor vid befruktningen tilldelas biologiskt kön, väljer vi att utgå från en inriktning 

som tillåter en icke-diskursiv sfär (Bergström & Boréus, 2015). Sociala identiteter och 

relationer ses således som produkter av språket, men att det finns vissa faktorer som är statiska, 

exempelvis biologiskt kön (Bergström & Boréus, 2015). Vi menar dock att kön inte är lika 

oproblematiskt och statiskt som det tidigare har uppfattats vara, då människor idag exempelvis 

har möjlighet att göra könskorrigeringar och utforska sin könsidentitet på olika sätt. Det går 

även att se i det svenska språket att det skett en viss förändring gällande inställningen till 

tvåkönsnormen, då det svenska språket numera inkluderar det könsneutrala pronomenet hen. 

Men det går även att se hur stark tvåkönsnormen är i det (ibland väldigt starka) motstånd som 

kan finnas i den allmänna debatten kring ordet hen. 

 

När ett antal påståenden om ett ämne tillskrivs betydelse, skapas ett generellt sätt att tala om 

och förstå det specifika ämnet, vilket i sin tur skapar olika maktordningar (Foucault, 1993). 

Foucault (1993) menar därför att det inte är meningsfullt att försöka finna en bakomliggande 

sanning om verkligheten, eftersom detta skapas av människan och således inte existerar bortom 

henne. För att förstå verkligheten, eller delar av den, måste vi helt enkelt studera de rådande 

diskurserna, alltså sätt att tala om och förstå olika ämnen. Definitionen av diskurs som denna 

studie utgår från, går att jämföra med definitionen av ideologi: ett antal påståenden eller 

övertygelser som producerar kunskap kring ett ämne, vilket gynnar en specifik grupp människor 

eller samhällsklass (Hall & Gieben, 1997). Skillnaden mellan dessa två är att ideologi baseras 

på åtskillnaden mellan sant och falskt, och att fakta om världen kan bidra till att avgöra vad som 

är det ena eller det andra. Diskursteoretiker menar däremot att det sällan finns någonting sant 

eller falskt vad gäller det moraliska, sociala och politiska. Detta på grund av att fakta i sig inte 

kan avgöra rätt eller fel då det är något som konstrueras och tolkas utifrån språket som används 

för att beskriva det (Hall & Gieben, 1997). Exempelvis går det att konstatera att människor föds 

med ett biologiskt kön, men vad det betyder i social kontext går inte att avgöra utifrån enbart 

det faktumet utan kräver förståelse för det socialt konstruerade genuset. 

 

Enligt Gramsci (1971) konstrueras “sanningar” utifrån den vinnande diskursen av rådande 

konkurrerande diskurser. Diskurser är således inte konstanta utan befinner sig alltid i 

förändring. Detta sker genom att diskurser utmanas av andra diskurser, genomgår en diskursiv 

kamp, då de olika diskurserna strävar efter att uppnå hegemoni; att bli den dominerande 

diskursen i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom detta förändras och 

omskapas sanningar och verklighetsuppfattningar i samhället. Diskurser, alltså sätt att tala om 

och förstå ämnen, influerar därmed sociala förhållningssätt och får effekter och konsekvenser 

utifrån detta, och är därför högst aktuellt i skapandet och upprätthållandet av maktförhållanden 

mellan grupper av människor (Gramsci, 1971). När en diskurs är effektiv blir den till en 

generellt accepterad ”sanning” i samhället, och produceras och upprätthålls av bland annat 

media och politik (Gramsci, 1971). Utifrån den överordnade gruppens tolkningsram kommer 

således den underordnade gruppen att tolka sin situation, vilket i förlängning kommer att skapa 

acceptans av sin underordnade och marginaliserade position (Gramsci, 1971). 

 

Trots den ojämlikhet som språk således kan skapa är det svårt att förändra då underliggande 

meningar kan gå förlorade vid användandet av synonymer eller andra ord, eftersom ord ofta har 

betydelse utöver sin bokstavliga mening (Weatherall, 2002). Ord tydliggör vem, vilka eller vad 
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som är norm i olika sammanhang genom feminina och maskulina “normmarkörer” (Weatherall, 

2002). En normmarkör är alltså ett ord eller ordföljd som används för att visa vem eller vad 

som är norm i en specifik kontext. Exempel på normmarkörer i språk är “pojkvän/flickvän” 

istället för “partner” eller “mamma/pappa” istället för “förälder” (Mattsson, 2010). Holmberg 

(2003) menar att språket inte bara visar på normer, utan även har en betydande roll i skapandet 

av dessa. Detta innebär att ord har inflytande på hur individer förstår och förhåller sig till 

verkligheten, vilket i sin tur skapar diskurser och strukturer kring kvinnligt och manligt i 

samhället (Holmberg, 2003). Ord är därför sällan könsneutrala och innehåller ofta medvetna 

eller omedvetna föreställningar om kön och genus (Holmberg, 2003). Utöver ordens innebörd 

argumenterar Weatherall (2002) för att ordföljd och meningsstruktur är betydande för 

skapandet och återskapandet av den rådande samhällsordningen. Weatherall (2002) menar att 

det finns en generell tendens att placera det maskulina ordet före det feminina (“herr och fru 

Larsson” istället för “fru och herr Larsson”), förutom i kvinnligt kodade kontexter såsom 

familjesammanhang (“mamma och pappa” istället för “pappa och mamma”). Weatherall (2002) 

konstaterar att detta sker utifrån vem som är mest värdefull i sammanhanget, vilket påverkas av 

rådande normer. Normmarkörer speglar således inte bara rådande maktordningar i olika 

kontexter, utan återskapar även dessa då de används. 

 

Normmarkörer finns även mer generellt i olika språk. I många europeiska språk härstammar 

“neutrala” generiska pronomen från substantiv med betydelsen “man” (Dahl, 2013, mars). I en 

del av dessa länder har substantivet “man” utvecklats till ett eget ord, se franskans “on” som 

härstammar ur “homme” (Dahl, 2013, mars). I Sverige har dock det allmänt vedertagna 

generiska pronomenet fortfarande samma stavning och uttal som substantivet “man”, och i delar 

av norra Sverige använder befolkningen även “han” som generiskt pronomen för objekt (Dahl, 

2013, mars). Detta innebär således att allmänna referat till både människor och föremål har sin 

utgångspunkt i den manliga normen (Weatherall, 2002), med vissa undantag som exempelvis 

båtar, som brukar benämnas med ett kvinnligt pronomen. Trots att detta hänvisas till som 

könsneutrala och därmed harmlösa benämningar, har det påvisats att människor kognitivt 

kategoriserar maskulina “neutrala” generiska pronomen som just maskulina, inte neutrala 

(Weatherall, 2002). Weatherall (2002) menar att sådant språkbruk resulterar i att kvinnor 

undermedvetet inte känner sig inkluderade och att detta får negativa effekter för hur kvinnor 

relaterar till texten de läser, vilket i förlängningen påverkar deras självförtroende och minne. 

Exkludering genom könskodade substantiv och pronomen i text har samma negativa effekt på 

män som “neutrala” generiska pronomen och substantiv har på kvinnor. Utöver den påverkan 

exkluderande språk har på den egna personen, påverkar det även andras uppfattning om 

individen. Icke-könsneutrala texter kan alltså resultera i att klienten uppfattas annorlunda, och 

påverkar läsarens uppfattning så pass att det kan resultera i ett betungande domstolsbeslut 

(Weatherall, 2002). Det Weatherall (2002) påtalar med detta är således att diskursen som 

(re)produceras genom ett könsspecifikt språk skapar ojämlika maktpositioner och 

förutsättningar i samhället för kvinnor och män. 

2.4 Teoriernas betydelse för studien 

I denna studie tar vi, som framkommer ovan, en kontextuell konstruktivistisk ståndpunkt 

gällande kön och genus. Detta innebär att studien tar sin utgångspunkt i att det existerar 

biologiskt kön men att genus, det vill säga individens beteende och uttryckssätt, är socialt 

konstruerat. Om en individ inte beter sig som denne förväntas utifrån deras upplevda biologiska 

kön, blir denne sedd som avvikande och annorlunda. Detta kan bland annat ses ha sin grund i 
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att samhället har en väldigt stark tvåkönsnorm, som utgår från ett bio-psykologiskt synsätt 

(strikt realism) där kvinnor och män ses som varandras motsatser och lämpliga för olika 

uppgifter i samhället; exempelvis att kvinnor i större utsträckning förväntas ta hand om hemmet 

och män förväntas ta mer ansvar för att försörja familjen. Normen är inte lika stark nu som den 

historiskt varit men kan fortfarande ses i bland annat att kvinnor tar ut en större del 

föräldraledighet, oftare stannar hemma för vård av barn, samt deltidsarbetar till fördel för 

obetald barnomsorg (SCB, 2016). Vidare menar vi att manlighet skapas genom ett 

avståndstagande från det som uppfattas som kvinnligt/feminint medan kvinnlighet skapas i 

relation till det manliga. Beroende på historisk och/eller samhällelig kontext så skiftar 

förväntningar på genus, alltså samhällets uppfattning om hur kvinnor och män bör vara. 

 

För att komplettera genusteorin i analysen av empirin, kommer vi även att studera förekomsten 

av diskurser. Diskursbegreppet i denna studie syftar till att vara förbindelsen mellan språk och 

hur detta (re)producerar olika “sanningar” och därmed maktordningar. För att sådan analys ska 

bli användbar behövs ytterligare teorier som kan förklara den samhälleliga kontexten som 

diskurserna är verksamma inom, och detta menar vi i vårt fall att genusteorin kan göra. Det 

finns en tydlig korrelation mellan socialkonstruktivism och diskursbegreppet, eftersom språk 

är en central del inom båda. Genom användandet av de ovan beskrivna teorierna vill vi 

undersöka föreställningar om kön och genus i skriftliga biståndsutredningar. Genusteorin 

hjälper oss att förstå hur tvåkönsnormen tar sig i uttryck och dess påverkan på individer, och 

diskursbegreppet syftar till att belysa hur normer och maktordningar skapas och återskapas 

genom språk/text.  
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3 Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Detta har vi försökt lägga upp i så kronologisk ordning som möjligt, för att 

främja den pedagogiska tonen. Till en början kommer vi att beskriva hur datainsamlingen har 

gått till; efter detta ges en beskrivning av empirin. Vidare behandlas etiska ställningstaganden; 

efter detta diskuteras studiens kvalitet och slutligen, innan nästa avsnitt tar vid, ges en 

beskrivning av databearbetning och den analysmetod som använts. 

3.1 Datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar 

En följd av studiens syfte och frågeställningar blev att använda kvalitativ metod som 

utgångspunkt. Till skillnad från kvantitativ forskning, som utgår från statistiska eller 

matematiska metoder för att studera data som kan kvantifieras i siffror och/eller kategorier 

(Bryman, 2011), användes i denna studie främst kvalitativ forskningsmetod. Detta görs då syftet 

är att, genom att studera människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande, få en 

djupare förståelse för attityder och idéer som finns i samhället (Bryman, 2011). I vissa 

avseenden har empirin kvantifieras, detta för att möjliggöra en kvalitativ analys för att kunna 

dra kvalitativa slutsatser. Bryman (2011) skriver att kvalitativ och kvantitativ metod i vissa 

avseenden kan kombineras, då de många gånger kan komplettera varandra. Att använda både 

kvalitativ och kvantitativ metod är således ett medvetet val för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

För att genomföra studien gjordes ett målstyrt urval, vilket innebär att med utgångspunkt i 

studiens syfte finna personer som är berörda av det studien ämnar undersöka (Bryman, 2011). 

Först kontaktades chefen för den aktuella LSS-enheten för att se om det fanns något intresse att 

vara delaktig i studien. Hen gav oss kontaktuppgifter till en handläggare i arbetsgruppen som 

jobbar för att utveckla enheten inom genusfrågor. Denne blev även vår huvudsakliga 

kontaktperson, och den som hjälpte till vid framtagandet av utredningar. Efter en överläggning 

med denne bestämdes att urvalskriterierna skulle innefatta klienter som är över 18 år, 16 

kvinnor och män ur personkrets 1, som ansökt om bostad med särskild service för vuxna och 

fått avslag. Valet att studera 16 olika utredningarna gjordes utifrån en tanke att det var ett 

tillräckligt stort antal utredningarna för att eventuella mönster i utredningarna skulle kunna 

urskiljas, utan att antalet utredningarna blev för stort för omfattningen av denna studie. Detta 

resulterade i att vi tog del av de 16 första utredningarna skrivna från år 2015 och framåt som 

uppfyllde de övriga kriterierna. Det viktigaste var att klienterna ansökte om samma bistånd och 

hade samma diagnos, samt att denna diagnos var neuropsykiatrisk. Detta dels då olika diagnoser 

skulle kunna ha påverkat hur handläggarna förhåller sig till individen, och dels för att fysiska 

funktionsnedsättningar ofta är mer konkreta än psykiska funktionsnedsättningar i vad en klient 

klarar av och inte. Detta torde således öka handläggarens eget tolkningsutrymme, och i och med 

detta även eventuellt öka influenser av samhälleliga föreställningar kring kön och genus. 

 

Utredningarna som ligger till grund för denna studie är skrivna av elva olika 

biståndshandläggare som arbetar eller har arbetat på enheten. Detta kan ses som en styrka då vi 

i större utsträckning kan dra slutsatser om diskurser som enheten i stort eventuellt skapar och 

återskapar, snarare än enskilda biståndshandläggares föreställningar kring kön och genus, vilket 

ämnar öka den empiriska överförbarheten. Att använda ett mindre antal utredningar, skrivna av 

ett mindre antal biståndshandläggare, hade gjort att det kanske snarare handlat om vilka 

föreställningar specifika biståndshandläggare skapar och återskapar. Valet av antalet 
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biståndshandläggare skedde slumpmässigt, vilket har sin grund i att det inte var möjligt att ta 

ut utredningar av specifika biståndshandläggare utifrån det datasystem som LSS-enheten 

arbetar i. 

3.2 Beskrivning av empirin 

Empirin för denna studie är 16 olika utredningar som lett till avslag, skrivna av 

biståndshandläggare på en LSS-enhet i en mellanstor kommun. Enheten har sedan år 2013 varit 

del i ett kommunalt projekt som kallas “Jämställd myndighetsutövning”. Projektet är ett initiativ 

vars syfte är att utifrån ett könsperspektiv jobba med rättssäkerhet och kvalitét inom den 

kommunala biståndshandläggningen. Genom detta har enheten därför också arbetat aktivt för 

att öka medvetenheten kring kön och genus de senaste fyra åren.  

 

Av samtliga utredningar är 8 av utredningarna skrivna om kvinnor och 8 om män. 

Utredningarna behandlar ansökan om “bostad med särskild service för vuxna” från individer 

som tillhör personkrets 1 inom LSS och är skrivna av elva olika biståndshandläggare. “Bostad 

med särskild service för vuxna” är en av de tio insatser som en individ har möjlighet att ansöka 

om enligt LSS. Insatsen ger individer möjlighet att ansöka om en anpassad bostad från 

kommunen i form av gruppbostad eller servicebostad. Syftet med insatsen är att individer med 

funktionshinder som inte klarar av eget boende ändock ska ha möjlighet att flytta hemifrån och 

skapa ett självständigt liv (Lundgren, Thunved & Sunesson, 2016). För att en individ ska 

beviljas “bostad med särskild service för vuxna” enligt LSS måste klienten anses ha omfattande 

behov av stöd/hjälp med bland annat att äta, dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien, klä 

sig, sköta hemmet, tillreda måltider, kommunicera och göra ärenden och inköp (SOSFS 

2002:9). Detta är upp till biståndshandläggaren att utreda och bedöma. Utredningarna är i snitt 

cirka 10 sidor och består av en kartläggning av klientens tidigare och nuvarande situation, en 

behovsbedömning och en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen ger klienten information 

hur denne ska gå tillväga vid en eventuell överklagan av biståndshandläggarens beslut. Ibland 

innehåller utredningarna även utlåtande från andra professioner eller närstående till klienten. 

Utredningarna syftar till att ge en helhetsbild av klientens situation och genom detta kan ett 

antal teman urskiljas som är återkommande i samtliga klienters utredningar, i olika 

utsträckning. Dessa teman är sysselsättning, intressen, mathållning, hushållsarbete, relationer, 

personlig omvårdnad, rutiner och struktur, förflyttning, mående samt ekonomi. I de fall då 

klienten har någon ytterligare diagnos utöver autism, redogjordes även för den diagnosens 

påverkan på klientens liv. 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett antal forskningsetiska principer som forskning 

inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör förhålla sig till, och vi har utgått från 

dessa då vi tagit ställning till olika etiska frågor som uppkommit i samband med vår studie. Den 

första etiska frågan som uppkom gällde Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav och 

handlar om hur personer som ingår i forskningen, i detta fall både klienter som förekommer i 

utredningarna och handläggarna som gjort utredningarna, ska skyddas genom att materialet 

behandlas konfidentiellt. Detta har uppnåtts genom att utredningarna anonymiserades av våra 

kontaktpersoner på enheten innan vi fick ta del av dem. De tog dels bort biståndshandläggarnas 

efternamn, och ändrade dels namnen på klienterna och deras närstående till påhittade namn. 

Namn på skolor, bostadsorter och liknande identifikationer byttes ut mot bokstaven X. 

Klienternas juridiska kön var dock något som behövde finnas kvar i utredningarna, då det är ett 

nödvändigt kriterium för studien. Utöver detta har vi noga övervägt hur uppgifter om klienterna 
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ska användas i studien för att inte på något sätt röja konfidentialitet. Utifrån detta har citat 

använts sparsamt och valet att inkludera citat överhuvudtaget skedde efter noggrant 

övervägande gällande om detta skulle kunna bidra till att tydligare redovisa empirin.  

 

För att skydda integriteten hos de som författat utredningarna benämner vi inte någon vid namn 

i presentationen av analysen. Anledningen till detta är att syftet med studien inte är att bedöma 

kvalitén på utredningar eller göra uttalanden om bedömningar, utan att göra en diskursanalys 

för att undersöka huruvida utredningarna kan ses (re)producera rådande diskurser i samhället 

gällande kön. 

 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) innebär att deltagarna i studien har samtyckt till 

deltagande och närsomhelst under studien har möjlighet att avbryta. Vi har fått samtycke till att 

ta del av utredningarna från chefen för enheten, och chefen har i sin tur rådgjort med en jurist 

om hur frågor kring sekretess ska hanteras. Vidare har alla handläggare informerats om att 

utredningar kommer att användas till denna studie, och urvalet av utredningar skedde i samråd 

med samtliga i arbetsgruppen. Beslut fattas inte heller av enskilda handläggare utan ärenden 

diskuteras och överläggs med av minst en kollega, varför varje utredning inte kan ses som en 

individuell produkt. Myndighetsutredningar och texter bör även tålas att granskas. 

 

Gällande samtyckeskravet har vi övervägt och diskuterat huruvida vi skulle ha tagit in samtycke 

från de individer som berörs av utredningen. Av flera orsaker har dock inte detta gjorts och kan 

främst försvaras genom att fokus för denna studie inte är individerna i utredningarna utan 

språket som används i utredningarna. Det var inte heller möjligt för oss att få samtycke från 

klienterna, i och med att utredningarna vi fått ta del av redan var avidentifierade. Vid 

analyserandet av utredningarna har vi inte att fokuserat på specifika klienters situation, vilket 

innebär att klienterna kommer vara i princip helt anonyma då vi presenterar resultatet. Vidare 

har vi även övervägt nyttan med studien i relation till de ingrepp som det innebär i berörda 

personers liv, för att vara medvetna om eventuella konsekvenser det kan få för personerna. 

 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav innebär att de deltagande ges fullvärdig information 

om syftet med studien och hur den information de delar med sig av kommer att användas i 

studien. Kravet har uppfyllts genom att våra kontakter på enheten har fått information kring 

detta och genom att de kommer ges möjlighet att ta del av studien då den är färdigställd. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att empirin endast används till det vi har givits tillåtelse att 

använda den till (Vetenskapsrådet 2002), det vill säga denna studie, och att utredningarna sedan 

återlämnas till enheten så att de får hantera bortskaffandet av dessa. 

 

I samband med att utredningarna hämtades ut från LSS-enheten skrev vi under en 

sekretessöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att vi godkände att utredningarna inte 

får kopieras eller delas med utomstående; att utredningarna endast får användas som underlag 

för denna studie; att utredningarna ska återlämnas till utredningsenheten för kassering i en 

sekretesslåda; att våra kopior av överenskommelsen inte får förvaras med utredningarna; samt 

att utredningarna ska hanteras med största försiktighet. Dessa krav stämmer överens med 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt i studier. 

3.4 Studiens kvalitet 

Då detta är en kvalitativ studie har vi beslutat att använda oss av kvalitativa begrepp för att 

validera studiens trovärdighet och tillförlitlighet, istället för kvantitativa. Detta för att använda 

begrepp som är mer relevanta för, och i högre grad applicerbara på, den typ av studie som gjorts. 
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Studien kommer därför att diskuteras utifrån begreppen pålitlighet, överförbarhet och 

användbarhet i dess kvalitativa mening. 

 

3.4.1 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att det i studien ingår en tydlig och fullständig redogörelse över hur 

forskningsprocessen har sett ut. I detta har metodavsnittet således en stor betydelse, då det är 

här som exempelvis val av empiri, litteratursökning, databearbetning och olika beslut som fattas 

under studiens framställning, presenteras och problematiseras (Lincoln & Guba, 1985). Lincoln 

och Guba (1985) menar att studien bör granskas av exempelvis kollegor både under och i 

slutskedet av studiens. Dessa har som uppgift att både studera kvalitén på hur de valda 

metoderna har tillämpats samt huruvida studiens slutsatser är legitima (Lincoln & Guba, 1985). 

För att bidra till en ökad pålitlighet i studien har vi i metodavsnittet försökt att detaljerat 

redovisa alla delar av forskningsprocessen. 

 

3.4.2 Överförbarhet 

Lincoln och Guba (1985) menar vidare att kvalitativa studier i stor utsträckning görs genom 

studerandet av en mindre grupp i en specifik kontext. Detta gör att det kan vara svårt att 

generalisera studien till en större samhällelig kontext eller till andra situationer. Då 

överförbarhet diskuteras handlar det således om huruvida resultatet från studien kan överföras 

till ett större eller annat sammanhang. Det som kvalitativa forskare istället uppmanas göra är att 

ge detaljerade och fylliga återberättelser, vilket då kan hjälpa läsaren att bedöma huruvida 

resultaten är överförbara till andra miljöer (Lincoln & Guba, 1985). Empiriska data har 

presenterats genom dels tabeller och dels beskrivningar av vad tabellen visar. Vi har däremot 

inte använt så många citat vilket möjligtvis hade kunnat bidra till en mer ingående och fyllig 

återberättelse av den undersökta empirin. I detta fall vägde dock det etiska dilemmat om att röja 

klienters identitet i texten tyngre än studiens eventuella överförbarhet. Vi lämnar dock en 

detaljerad beskrivning av empirin i metodavsnittet och i uppsatsen redogörs och diskuteras även 

för sådant som innefattas i den kontext vi har studerat som kan påverka utredningarnas 

utformning; exempelvis diagnosen autism, relevant lagstiftning, samt biståndet som klienterna 

har ansökt om. 

 

3.4.3 Användbarhet 

Användbarhet, även kallad pragmatisk validering, innebär att författaren till studien reflekterar 

kring vad studien egentligen kan bidra med till det aktuella kunskapsområdet. Det vill säga, 

varför är studien gjord? Detta kan även ses vara nära förknippat med en etisk reflektion kring 

huruvida det ingrepp studien gör i enskilda individers integritet faktiskt har ett syfte som 

legitimerar att ingreppet gjorts (Fejes & Thornberg, 2015). Då studiens användbarhet diskuteras 

menar Fejes och Thornberg (2015) att det bör resoneras kring dels vilken ökad förståelse studien 

kan ge inom det teoretiska kunskapsområdet och dels vilken direkt tillämpning i praktiken som 

studien kan bidra med. Det denna studie önskar bidra med är en ökad medvetenhet och 

reflektion kring språkets betydelse, med ett fokus på hur det bidrar till att skapa och återskapa 

föreställningar om kön och genus. Detta både inom den teoretiska forskningen och för 

yrkesverksamma socialarbetare. Detta har betydelse då hur det talas/skrivs om människor eller 

olika samhälleliga fenomen påverkar hur de kommer att uppfattas, och det är därmed viktigt att 

ha en medvetenhet kring språkbruk, oavsett kontext.   
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3.5 Analysmetod & databearbetning 

För att bearbeta insamlade data och genomföra analysen gjordes en så kallad kvantitativ 

innehållsanalys, detta för att studera vissa fenomen i texten och sedan kunna dra kvalitativa 

slutsatser utifrån detta. Bergström och Boréus (2012) skriver att denna metod med fördel 

används för att finna betydelsefulla mönster i större material, vilket görs genom att mäta 

företeelser i texten. Det kan handla om exempelvis ord och uttryck, metaforer, en viss typ av 

argument, eller hur ofta någonting omnämns i texten. I vårt fall valde vi att söka efter vissa ord 

och uttryck, såsom dikotomt könade ord och ordföljd, samt undersöka hur ofta vissa saker 

omnämndes i texterna, såsom matlagning eller intressen. Trots att en sådan metod kan framstå 

som kvantitativ snarare än kvalitativ menar Bergström och Boréus (2012) att metoden 

egentligen kretsar kring innebördsaspekten i texterna; textmätningar av olika slag fungerar 

således som ett sätt att möjliggöra kvalitativ tolkning av texternas innehåll. För att en 

innehållsanalys ska kunna visa något kan den dock behöva kombineras med någon annan typ 

av kunskap (Bergström & Boréus, 2012), vilket i denna studies fall är teorier om kön och genus, 

språk och makt. Detta eftersom kodningen i en innehållsanalys förutsätter att den som kodar 

har kunskap om de fenomen som manifesteras i texterna, samt den sociala arenan texten är 

producerad inom (Bergström & Boréus., 2012). 

 

Då det var klargjort vad som skulle undersökas i materialet skapades ett analysinstrument, vilket 

i vårt fall var ett kodningsschema i form av olika frågor att ställa till texten. Detta 

analysinstrument operationaliserades utifrån teorier, och testades på materialet och en del 

tolkningsproblem och oklarheter noterades. Detta ledde till att kodningsschemat fick justeras, 

och kodningsinstruktionerna, instruktioner om exempelvis vad som skulle tolkas som just 

“matlagning” eller “intresse”, eller vad som var uttryck för tvåkönsnormen, fick utvecklas. 

Syftet med detta är att extraherad data bättre skall kunna representera och spegla texten som 

studeras (Bergström & Boréus, 2012). 

 

Bergström och Boréus (2012) skriver att det är viktigt att kodschemat används konsekvent, 

eftersom syftet med analysen är att finna mönster. För att undvika att resultaten skulle bli 

missvisande och spegla olikheter i bedömningen, eftersom vi var två personer som kodade 

materialet, var säkerställandet av likartade bedömningar i kodningen viktigt. Detta då det annars 

kommer visa på olika personers bedömningar snarare än skillnader i materialet (Bergström & 

Boréus, 2012). För att göra det delade vi på de 16 utredningarna och kodade 8 utredningar var, 

sedan bytte vi med varandra och kodade det som den andra personen redan hade gjort. Detta 

gjordes i två separata omgångar. Resultaten visade att vi hade varit konsekventa i våra 

bedömningar, det framkom dock att en del bedömningar var svårtolkade vilket ledde till att vi 

fick stryka en del av dem, exempelvis “psykisk hälsa”, för att resultaten skulle kunna anses 

någorlunda pålitliga utifrån studiens syfte och metodval. 

 

Då materialet kodats klart delades empirin gradvis in i en uppsättning kategorier som fick ligga 

till grund för en tematisering som sedan gjordes av texterna. Bergström och Boréus (2012) 

menar att detta är bra för att kunna göra en systematisk läsning av en större mängd material, 

och på så vis förenkla tolkningen av återkommande företeelser. Tematisering innebär att 

undersöka relationerna mellan olika koder (Bergström & Boréus, 2012). Återkommande 

beskrivna göromål (koder) i de studerade utredningarna, såsom “tvätt” och “städning”, blev 

exempelvis till det gemensamma temat “hushållssysslor”, och benämningar av “mamma” och 

“pappa” blev en gemensam kategori (se tabell 2, 3, 4 som presenteras i resultatavsnittet). Den 

tolkning som gjordes var således att dessa göromål är uttryck för samma sak, det vill säga 

hushållsarbete, och könade ord med samma betydelse (förälder). Då kodningen och 

tematiseringen var gjord summerades det som framkommit under de två tidigare stegen. I detta 
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moment ingick att dels besluta vilka delar av empirin som hade relevans för vidare analys, och 

dels att börja dra slutsatser utifrån de teman vi funnit. 

 

Efter tematiseringen av texten utfördes en ordräkning, där det räknades hur många ord som 

förekom inom varje tema. Det gjordes för att skapa en överblick över tematiseringen samt 

undersöka om det förekom en skillnad i antal ord som användes i kvinnor och mäns utredningar 

inom de olika områdena. Parallellt med att räkna ord under varje område, undersöktes även 

förekomsten av dikotomt könade ord i utredningarna samt ordningsföljden på dessa ord. Detta 

gjordes med syfte att se de uttryck för olika slags idéer och normativa föreställningar om kön 

och genus som framkommer i utredningarna, och därigenom få svar på studiens frågeställningar 

(Bergström & Boréus, 2012). 

 

För att kunna se vilka benämningar och ordföljder som förekom mest i utredningar skapades 

ett poängsystem. Först kontrollerades förekomsten av en specifik företeelse i utredningen, alltså 

om det överhuvudtaget användes ett specifikt ord eller inte. Eftersom några klienter inte hade 

en mamma eller pappa med i bilden var dessa benämningar - könsneutrala eller ej - inte 

relevanta att mäta i de utredningarna, och dessa utredningar räknades därför bort. I de 

utredningarna där det faktiskt förekom ett specifikt fenomen räknades då förekomsten av dels 

det könade alternativet, exempelvis “mamma/pappa”, dels det neutrala alternativet, i vårt fall 

“förälder/-ar”. Beroende på vilken benämning som förekom flest gånger drogs då slutsatsen att 

det i utredningen användes mer av den könade, eller den könsneutrala, benämningen. Om 

exempelvis den könsneutrala benämningen användes flest gånger, räknades utredningen som 

en mer “könsneutral” sort och vice versa. Viktigt att notera är därför att även om en utredning 

räknades som mer “könsneutral” uteslöt inte detta att könade ord också användes i samma 

utredning. Utredningen kunde därför, trots sin mer könsneutrala karaktär, också verka till att 

(re)producera stereotypa föreställningar om kön och genus. Detta gjordes för att empirin inte 

skulle redovisas på ett missvisande sätt. 

 

Vi har försökt möjliggöra en så tydlig redogörelse av empirin som möjligt, med hänsyn till 

sekretess och etik. I pedagogiskt syfte, men också för att studien skulle vara så transparent som 

möjligt, sammanfattade vi empirin i tabeller. Nedan presenteras det bearbetade rådata som är 

relevant för den vidare analysen. 

Tabell 1: Överblick över information om klienten som framgår i utredningarna 

Utredning Juridiskt kön 

på personen 

som söker 

bistånd 

Ålder på 

personen som 

söker bistånd 

Könsspecifika familjeord som 

förekommer i utredningarna 

Utredning 1 Kvinna 35 år Inga ord framkommer. 

Utredning 2 Kvinna 18 år Mamma, pappa, bröder. 

Utredning 3 Kvinna 19 år Mamma, storasyster, lillebror, 

familjehemsmamma. 

Utredning 4 Kvinna 25 år Mamma. 
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Utredning 5 Kvinna 47 år Pappa, hustru, mamma, syster. 

Utredning 6 Kvinna Framgår ej Inga ord framkommer. 

Utredning 7 Kvinna 19 år Mamma, pappa. 

Utredning 8 Kvinna 36 år Pappa. 

Utredning 9 Man Framgår ej Mamma, pappa. 

Utredning 10 Man 26 år Mamma, farmor. 

Utredning 11 Man 19 år Mamma, flickvän. 

Utredning 12 Man Framgår ej Mormor. 

Utredning 13 Man 27 år Mamma, son. 

Utredning 14 Man 38 år Mamma, systrar. 

Utredning 15 Man 20 år Mamma, pappa, syster. 

Utredning 16 Man 21 år Mamma. 
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4 Resultat & analys 
Som tidigare nämnt består empirin av 16 LSS-utredningar av individer som innefattas i 

personkrets 1, och som ansökt om biståndet “bostad med särskild service för vuxna”. 

Utredningarna är fördelade på 8 kvinnor och 8 män. Vi kommer nedan att redovisa resultaten 

av bearbetningen av empirin samt analysera denna empiri utifrån studiens teoretiska ram om 

genus, språk och makt. I varje avsnitt redovisas empirin först, sedan en tabell över detta, och 

slutligen analysen. 

4.1 Två existerande kön 

En föreställning om kön och genus som gick att finna i de studerade utredningarna var den om 

endast två existerande kön. Detta kan kortfattat beskrivas ha sin utgångspunkt i en föreställning 

om att det i samhället endast existerar två kön, vilka är varandras motsatser och ska komplettera 

varandra (Mattson, 2010). Utifrån språk, ordval och meningsbyggnad undersökte vi 

användandet av ord som kan förstås som könade, där alternativa könsneutrala ord hade kunnat 

användas, se tabell 2 nedan. Ett typexempel på hur detta kan se ut i utredningarna som vi 

studerat är följande citat, taget ur utredning 4 (se tabell 1):  
 

“[...] nu när hon bor hos sina föräldrar brukar mamma eller pappa laga middag som hon äter.”. 
 

Av totalt 16 utredningar omnämns en föräldrafigur i 13 utredningar. I 9 av dessa 13 utredningar 

användes “mamma” eller “pappa” i större utsträckning än det könsneutrala alternativet 

“föräldrar”, och det könsneutrala alternativet “förälder/-ar” användes i större utsträckning i 3 

av 13 utredningar. I 1 av dessa 13 utredningar användes båda alternativen i lika stor 

utsträckning. Viktigt att notera är dock att de utredningar som innehöll den könsneutrala formen 

kunde även innehålla den könade formen, och vice versa. Vi kunde dock inte uttyda något 

mönster i vilket ord som användes när, utan valet av ord verkade snarare ske slumpmässigt. Vi 

undersökte utifrån detta om den könade eller könsneutrala formen av ordet användes mest. 

 

Olika ord för “syskon”, både könade och könsneutrala, användes i totalt 8 av 16 utredningar. 

Av dessa 8 utredningar användes könade alternativ (“syster/systrar eller “bror/bröder”) i större 

utsträckning i sammanlagt 5 utredningar, och det könsneutrala alternativet “syskon” användes 

i högre utsträckning i 1 utredning. Det könade och könsneutrala alternativet användes i lika stor 

utsträckning i 2 av utredningarna. Viktigt att framhäva är att “syskon” användes främst då 

klienten hade både kvinnliga och manliga syskon, och när bara ett av syskonen omtalades eller 

om klienten endast hade syskon av ett och samma kön, så användes det könade alternativet. 

Övrigt dikotomt könade ord som återfanns i utredningarna var “flickvän”, “hustru”, “mormor”, 

“farmor” och “son”. De användes i 5 av 16 utredningar, och i samtliga av dessa utredningar 

användes inget könsneutralt alternativ någon gång. “Mor-/farförälder” innehåller förvisso de 

könade orden “mor” och “far” men presenteras nedan som könsneutralt alternativ till 

exempelvis “mormor” och “farmor”, detta på grund av att benämningen inte säger något om 

den åsyftade individens eget kön. 
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Tabell 2: Könade ord 

Ordval Antal utredningar det 

förekommer i 

”Mamma” eller ”pappa” i större utsträckning än könsneutralt 

alternativ. 

9 av 13 utredningar 

Könsneutralt alternativ (ex. ”föräldrar” eller ”förälder”) i 

större utsträckning än könat alternativ. 

3 av 13 utredningar 

Könat och könsneutralt alternativ för “föräldrar” används i lika 

stor utsträckning 

1 av 13 utredningar 

”Syster/systrar” eller ”bror/bröder” 5 av 8 utredningar 

Könsneutralt alternativ (ex. “syskon”) 1 av 8 utredningar 

Könat och könsneutralt alternativ för “syskon” används i lika 

stor utsträckning 

2 av 8 utredningar 

Övriga dikotomt könade ord (“flickvän”, “hustru”, “mormor”, 

“farmor”, “son”) 

5 av 5 utredningar 

Könsneutrala alternativ till dessa (ex. “partner”, 

“morförälder”, “farförälder”, “barn”) 

0 av 5 utredningar 

Könat och könsneutralt alternativ för övriga ord används i lika 

stor utsträckning 

0 av 5 utredningar 

 

I de 13 utredningar där klientens föräldrar omnämndes, användes i 9 av utredningarna dikotomt 

könade ord (“mamma” eller “pappa”) fler gånger än det könsneutrala alternativet “förälder-ar” 

(se tabellen ovan). Även i den utredning där klienten hade en kvinnlig familjehemsförälder, 

benämndes denne som “familjehemsmamma” vilket kan tolkas som behovet av att i texten visa 

att denne var en kvinna. Detta tyder även på behovet av att använda “familjeord” för att beskriva 

trygga omsorgspersoner som egentligen inte har någon biologisk koppling till barnet men som 

ändock, i viss mån, ska ta rollen som mamma. Möjligtvis kan detta i förlängning även ses visa 

på behovet att kategorisera människor utifrån tvåkönsnormen och även markera att det endast 

är mammor som kan vara primär omsorgsperson. En vidare tolkning skulle då kunna vara att 

eftersom det bara är kvinnor som kan vara mammor, är det därmed bara kvinnor som kan vara 

den primära omsorgspersonen.  
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Användandet av det dikotomt könade “mamma/pappa” istället för det könsneutrala “förälder” 

skulle därför, utifrån Hirdmans (2001) genusteori och utifrån teorier om språkets påverkan, 

kunna förstås skapa och återskapa en föreställning om att föräldrar är (och ska vara) av motsatta 

kön. Tvåkönsnormen kan i detta fall göra att familjekonstruktioner som ser annorlunda ut, 

exempelvis i familjer där det finns två pappor istället för en mamma och pappa, blir sedda som 

avvikande. Eller att pappor över huvud taget inte kommer att ses som primära omsorgspersoner, 

vilket dels kan begränsa män genom minskat ansvar i familjekontext och dels begränsa kvinnor 

genom ökat ansvar i familjekontext. I förlängningen skulle detta även kunna göra att vissa 

familjer blir exkluderade från vad som anses vara “normala” familjekonstruktioner. Att andra 

familjekonstruktioner utesluts genom dikotomt könade ord kan således förstås skapa och 

upprätthålla en rådande maktordning i familjer, och marginalisera samkönade och olika-könade 

föräldrar. 

 

Även de andra dikotomt könade orden som kunde utläsas i utredningarna skulle kunna tolkas 

som en spegling av en rådande tvåkönsnorm i samhället. Benämningarna “syster” och “bror” 

istället för “syskon”, eller “flickvän” och “hustru” istället för “partner”, skulle vidare kunna ses 

förstärka uppfattningen om att det dels endast existerar två möjliga kön, och dels uppfattningen 

att det är viktigt att veta vad en individ har för kön. Eftersom dikotomt könade ord endast har 

en möjlig motsats, förutsätter det att människor antingen är det ena eller andra. Orden som är 

baserade på biologiskt kön kan således ses utgå från att människors könsidentitet alltid 

överensstämmer med deras biologiska kön, vilket inte alltid behöver vara fallet 

(www.transformering.se). Om en person då har en könsidentitet som inte överensstämmer med 

varken det kvinnligt eller manligt könade ordet, var hamnar denne då? Om verkligheten, som 

Foucault (1993) menar, inte existerar bortom språket, borde detta således innebära individer 

som inte inkluderas genom språket blir osynliggjorda och därför också marginaliseras.     

 

Att dessa ordval har gjorts i utredningarna går även att förstå utifrån Weatheralls (2002) teori 

om att ord ofta har betydelse utöver sin bokstavliga mening. Syftet med att använda orden 

“mamma” och “pappa” eller benämna klientens syskon som antingen “syster” eller “bror”, 

torde således utifrån teorin vara för att hjälpa läsaren att tolka och förstå textens innebörd. 

Weatherall (2002) menar nämligen att ord används för att ge verkligheten mening och en möjlig 

konsekvens är att språkliga innebörder och underliggande meningar i viss mån skulle gå 

förlorade om språket var helt könsneutralt. Att endast använda sig av exempelvis ordet 

“förälder” hade kanske kunnat skapat problem med att tydliggöra vem som säger vad, och hur 

det som sägs därför ska tolkas. Det går därför att tyda att kön är en viktig del i hur vi tolkar vår 

verklighet. 

4.2 Kvinnor och mäns värde i olika kontexter 

Utöver dikotomt könade ord undersökte vi även förekomsten av kvinnliga och manliga 

normmarkörer, se tabell 3 nedan för exakta ord. Normmarkörer kan förklaras som olika ord, 

eller ordföljder, som används till att tydliggöra vem som är (och inte är) norm inom olika 

sammanhang och kontexter (Weatherall, 2002). Ett typexempel på en så kallad normmarkör de 

utredningar som vi har studerat är följande citat, vilket är hämtat ur utredning 2 (se tabell 1): 

 
“Den xx januari 20xx träffar LSS handläggare X och Y mamma Ingela och pappa Ivar på 

utredningsenheten.” (Utredning 2) 
 

I alla utredningar (det vill säga 5 av de 5 utredningar) där “mamma” och “pappa” omnämndes 

i samband med varandra skrivs, som illustreras av citatet ovan, “mamma” alltid först och 
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därefter “pappa”, detta även då föräldrarnas förnamn följde efter ordet “mamma” eller “pappa”. 

I ingen av dessa var förekomsten av ordkombinationerna lika fördelad. I de 3 utredningar där 

föräldrarnas förnamn användes, placerades pappans namn först i ordningen i 2 av dessa 3. I 1 

utredning förekom det även att mammans förnamn placerades först i lika stor utsträckning som 

pappans. I ingen utredning förekom mammans förnamn först fler gånger än pappans förnamn. 

I 1 av 16 utredningar redogjordes det för klientens systrar och bröder i samma mening. I denna 

positioneras det manliga syskonet före det kvinnliga, detta trots att brodern var yngre än systern. 

I 1 av 16 utredningar användes generiskt pronomen; den maskulina formen “man”. 

Tabell 3: Ordföljd 

Ordföljd Antal utredningar det 

förekommer i 

”Mamma” före ”pappa” 5 av 5 utredningar 

”Pappa” före ”mamma” 0 av 5 utredningar 

Både “mamma” och “pappa” förekommer först i lika stor 

utsträckning 

0 av 5 utredningar 

Mammans förnamn före pappans förnamn 0 av 3 utredningar 

Pappans förnamn före mammans förnamn 2 av 3 utredningar 

Bådas förnamn förekommer först i lika stor utsträckning 1 av 3 utredningar 

”Syster” före ”bror” 0 av 1 utredningar 

”Bror” före ”syster” 1 av 1 utredningar 

Både “syster” och “bror” förekommer först i lika stor 

utsträckning. 

0 av 1 utredningar 

Könat generiskt pronomen 1 av 1 utredningar 

Neutralt generiskt pronomen 0 av 1 utredningar 

 

Utifrån Weatheralls (2002) teori om ordföljdens betydelse skulle en möjlig tolkning av citatet 

kunna vara att kvinnan i sin roll som “mamma” är norm och mest värdefull i familjekontext. 

Detta då benämningen “mamma” kommer först samtliga gånger både “mamma” och “pappa” 
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nämns i följd. Utifrån Weatheralls (2002) teori kan det ses spegla en samhällelig stereotyp om 

aktiv mamma/passiv pappa, då det genom språkanvändningen går att förstå att mannens roll 

förminskas i dikotomin, genom att han positioneras sist i ordföljden. Det vill säga, även om 

båda föräldrarna kanske har ansvar för barnomsorgen så ges mamma, genom ordföljden, rollen 

som den primära omsorgspersonen. Det går så klart att argumentera mot detta och påtala att 

“mamma och pappa” helt enkelt låter bättre än “pappa och mamma” och ordföljden således 

bara är en tillfällighet. Det som diskursbegreppet dock menar är att människor (ibland medvetet 

men ofta omedvetet) anpassar sitt språk efter rådande ideal och föreställningar i samhället. Då 

allt språk enligt Foucault (1993) är meningsskapande, är språket också alltid en del i 

upprätthållande och skapandet av maktstrukturer (Hall & Gieben, 1997). Så även om det helt 

enkelt låter bättre med “mamma” före “pappa” går det inte att undkomma att användandet av 

vissa ord och formuleringar speglar och återskapar vissa samhälleliga föreställningar. 

Utifrån ovanstående analys kring ordföljden för “mamma och pappa” och att detta beror på att 

det är mamman som är mest värdefull i sammanhanget, går det att notera vad som sker då 

föräldrarna endast benämns vid sina förnamn. Citatet nedan är från utredning 2 (se tabell 1): 

 
“Ivar och Ingela berättar att de länge har upplevt att X har svårigheter i sitt liv och begärt av sjukvården 

att hon ska genomgå utredning. “ (Utredning 2) 
 

Det som sker i texten då föräldrarna benämns vid namn istället för som “mamma” eller “pappa”, 

är att mannens namn istället förekommer i större utsträckning framför kvinnans, nästan alltid 

först (se tabell 3 ovan). Att nämnas vid namn gör att föräldern blir ett subjekt, en människa 

utanför sin föräldraroll, en individ med ett syfte utöver barnomsorgen. Ett möjligt sätt att tolka 

detta på är att då “mamma/pappa” byts ut till namn, flyttas de i en viss mån ur denna kontext 

och i och med detta sker ett maktskifte och mannens betydelse ökar (Weatherall, 2002). Detta 

då kvinnor tenderar att ha större betydelse och värde inom familje- och omsorgskontext än vad 

män har (de Beauvoir, 2011). Om “mamma” är mer värdefull i familjekontext för att hon 

kommer först i ordföljden, borde således vår empiri kunna tolkas utifrån de Beauvoirs (2011) 

teori, och därmed innebära att mannen är viktigare än kvinnan utanför den. Detta kan därmed 

ses ha påverkan på både kvinnor och män, då respektive köns makt ökar, beroende på kontext, 

minskar den andres. Beroende på kontext befinner sig kvinnor och män i olika maktlägen och 

detta kan i förlängningen ge olika möjligheter och begränsningar för kvinnor och män.  

 

Även då det kommer till syskon används normmarkörer på liknande sätt som citatet ovan. I 

samtliga fall nämns det manliga syskonet före det kvinnliga, även då systern är äldre än brodern, 

exempelvis “lillebror och storasyster”. Detta skulle kunna tolkas som att texten utgår från 

värdenormen, det vill säga att kvinnor generellt positioneras efter män i språk eftersom mannen 

är norm, snarare än att rangordna utifrån ålder, som annars hade kunnat vara ett möjligt sätt att 

räkna upp syskonen på. Vad gäller ordet “syskon” kan det tolkas som att benämningen används 

främst då en klient har både systrar och bröder. Detta eftersom det i utredningarna tydliggörs 

om klienten endast har syskon av ett och samma kön genom användandet av det könade 

alternativet (“klienten X har två systrar/bröder”). Att det maskulina görs till norm utanför 

omsorgskontexten, även i de fall där kvinnan är äldre, kan möjligen härledas till Weatheralls 

(2002) teori om ordföljd och meningsstruktur. Mannens placering först i meningen skulle kunna 

tyda på en rådande struktur i samhället där mannen generellt är mer värdefull än kvinnan i 

områden som inte gäller omsorg. Genom att placera det maskulina ordet framför det feminina, 

går det även att tolka detta som en spegling och ett återskapande av en samhällelig värdenorm. 

 

Vad gäller generiska pronomen uppkom endast ett exempel, vilket möjligen går att härleda till 

faktumet att utredningar inte vanligtvis skrivs utifrån det berättarperspektivet. Det tillfället då 
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det användes ett generiskt pronomen var detta i maskulin form, vilket är den vanligaste formen 

av generiskt pronomen (Dahl, 2013, mars). Att generiska pronomen nästan inte förekommer 

alls i utredningarna skulle kunna bero på ett medvetet val hos de som författat utredningarna att 

skriva bort användandet av det maskulina generiska pronomenet “man”. Genomgående genom 

utredningarna benämndes klienterna istället vid namn. Användandet av klienternas namn kan 

enligt Weatherall (2002) bidra till att klienten i större utsträckning blir ett subjekt, och således 

minskar den påverkan som användandet av könade ord och pronomen, som exempelvis “en 

glad tjej” eller “man kan göra”, hade kunnat ha på läsaren. 

 

Att de utredningar som denna studie tagit del av inte innehåller mer än ett fall av det maskulina 

generiska pronomenet “man” kan således tolkas som någonting positivt. Användandet av 

“man” som neutralt pronomen går att tolka som en återspegling av det vedertagna språkbruket 

i samhället, som på ett strukturellt plan kan tolkas osynliggöra kvinnor genom att i språket 

idealisera den överordnade maskuliniteten (Weatherall, 2002; Connell & Messerschmidt, 

2005). Då språk i text kan påverka läsarens uppfattning om ämnet, skulle det i skrivna 

utredningar även kunna påverka läsarens uppfattning av klienten. Icke-könsneutrala texter kan, 

som nämnt av Weatherall (2002), bidra till betungande beslut för klientens räkning. Det är 

därför av vikt att utredningar är könsneutrala i den mån som går, för att kvinnliga och manliga 

klienters behov ska bedömas så lika som möjligt. Att inte använda sig av “man” kan således ses 

som ett sätt att bidra till detta. 

4.3 Kvinnliga och manliga sfärer 

I biståndsutredningarna var det vanligt förekommande att olika livsområden togs upp. Det 

framkom att mathållning, hushållssysslor samt relationer beskrevs med cirka tre gånger så 

många ord i kvinnliga klienters utredningar än i männens. I de manliga klienternas utredningar 

användes mer ord inom området sysselsättning, skillnaderna inom dessa områden mellan 

kvinnliga och manliga klienters utredningar var dock marginell. I områdena personlig 

omvårdnad och ekonomi beskrevs kvinnor med fler ord än män, men skillnaden var dock 

marginell även här. Med viss felmarginal inräknad går det att tolka att personlig omvårdnad 

och ekonomi är “neutrala” sfärer, eftersom dessa områden beskrev med ungefär lika många ord 

i samtliga utredningar. Det kan även tolkas intressen som ett neutralt område, där det föreligger 

liknande förväntningar på kvinnor och män på grund av att skillnaden mellan antal ord var 

marginellt även här. Sammanfattat går det utifrån antal ord alltså att se att det finns områden 

som är mer eller mindre könade, och även områden som kan ses vara neutrala. Något att notera 

är att samtliga områden omnämns ungefär lika många gånger i texten hos både kvinnor och 

män, men att varje område generellt beskrivs med fler ord i kvinnliga klienters utredningar än 

i mäns. 

 

Som framkommer i tabellen nedan (tabell 4) förelåg den största skillnaden i antal ord inom 

områdena mathållning, hushållssysslor och relationer. I kvinnliga klienters utredningar gavs 

ofta en ingående, mer detaljerad beskrivning av vad och hur de klarade alla moment som 

innefattas inom exempelvis matlagning (allt från inköp av ingredienser till den faktiska 

matlagningen). I manliga klienters utredningar konstaterades det oftast att de antingen kunde 

eller inte kunde laga mat, och eventuellt vad de utifrån detta brukar äta för mat. Något som 

generellt kunde ses i de manliga klienternas utredningar var att då inköp togs upp, vilket det 

gjordes i de allra flesta, var inköpen inte specificerade som “matinköp” i lika stor utsträckning 

som i kvinnors. De flesta inköp som nämndes i kvinnors utredningar var däremot nästan alltid 

relaterade till matlagning. 
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De två följande citaten, från utredning 5 och 14 (se tabell 1), kan ses som representativa för 

skillnaden som framkommer i kvinnor och mäns utredningar i hur deras förmåga att laga mat 

beskrivs:  

 
“Han säger ofta nej till stöd vid matlagning vilket gör att han inte äter näringsrik mat. X brukar 

exempelvis värma en Billys panpizza till middag.” (Utredning 14)  
 

och  

 
“Hon klarar att ta sig yoghurt till frukost och hon gör en smörgås som hon äter på sin dagliga verksamhet. 

X säger att hon inte lagar någon mat då hon tycker det är krångligt, har svårt att följa instruktioner och 

recept samt hantera spisen. Hon äter lunch på sin dagliga verksamhet och till kvällen gör hon smörgås 

eller kokar ett ägg i äggkokaren. På helgen äter hon ofta hos sin pappa och [hans partner] Emma eller 

värmer färdiglagad mat i microvågsugnen”. (Utredning 5) 
 

I analysen nedan kommer vi först fokusera områdena mathållning, hushållssysslor, relationer 

och sysselsättning. Detta då de tre första är de områden där det föreligger störst skillnad av antal 

ord mellan kvinnor och män, samt då sysselsättning är det området där de manliga klienternas 

utredningar hade fler ord än de kvinnliga. Vi kommer efter det att ta upp de områden som i 

empirin är mer “könsneutrala”, och diskutera detta i relation till de föregående analyserna. 

Tabell 4: Livsområden 

Textfokus/område Antal ord, kvinnor Antal ord, män 

Mathållning 1427 481 

Hushållssysslor 1271 499 

Relationer 988 306 

Sysselsättning 393 651 

Intressen 202 310 

Personlig omvårdnad 474 369 

Ekonomi 281 220 

 

Som kan ses ovan går det att urskilja områden som beskrivs mer ingående i kvinnliga klienters 

utredningar och som är mindre framträdande i manliga klienters utredningar, och vice versa (se 

tabell 4). Som tidigare nämnt är det som ska ligga till grund för bedömning om klienten ska 

beviljas biståndet “bostad med särskild service för vuxna” är att klienten bedöms ha omfattande 

behov av stöd vid utförandet av följande: äta, dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien, klä 

sig, sköta hemmet, tillreda måltider, kommunicera och göra ärenden och inköp (SOSFS 
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2002:9). Oberoende av klientens kön ska således ovanstående saker utredas i ansökningar om 

bostad med särskild service för vuxna. Trots detta skiljer sig fokus åt i utredningarna och utifrån 

de teorier som ligger till grund för denna analys kan denna förklaring finnas i samhällets 

föreställningar och förväntningar gällande kvinnligt och manligt.  

 

Ett grundantagande inom diskursbegreppet är att all språk/text i någon mängd skapar och 

återskapar olika rådande samhälleliga strukturer (Weatherall, 2002). Då den teorin appliceras 

på de utredningar som ligger till grund för denna studie är en möjlig slutsats som kan dras att 

det verkar finnas områden som kartläggs olika beroende på klientens kön. Mathållning, 

hushållssysslor och relationer är utifrån de studerade utredningarna saker som kan förstås som 

viktigare då det handlar om kvinnliga klienter än manliga klienter (se tabell 3 ovan). Skillnad 

som görs mellan kvinnor och män avseende dessa områden i utredningarna, borde enligt 

diskursbegreppet kunna förstås skapa och återskapa en samhällelig föreställning om att 

mathållning, hushållssysslor och relationer är viktigt för kvinnor att ha kunskap om; att det är 

kvinnliga områden. Detta är även något som stöds av genusforskning, som menar att det som 

rör den husliga, privata sfären är traditionellt kvinnliga områden, och något kvinnor måste 

förhålla sig till på olika sätt, oavsett om de anammar eller gör uppror mot det (de Beauvoir, 

2011). I kontrast har män traditionellt haft ansvar för arbete och försörjning medan de inte har 

förväntats ha kunskap om skötsel av hushåll (de Beauvoir, 2011). Även denna föreställning kan 

urskiljas i utredningarna, då sysselsättning och intresse är de områden där de manliga 

klienternas utredningar har mer ord än de kvinnliga klienterna.   

 

Att de manliga klienternas utredningar har markant mindre fokus på de traditionellt kvinnliga 

områdena, än vad kvinnliga klienters utredningar har på områden som är traditionellt manliga 

(se tabellen ovan), skulle vidare kunna förklaras utifrån en del genusteoretikers teori om att 

manlighet skapas genom avståndstagande från det kvinnliga, medan kvinnlighet skapas i 

relation till det manliga (de Beauvoir, 2011; Connell & Messerschmidt, 2005). Kvinnor kan 

således tolkas behöva förhålla sig både till det kvinnliga och det manliga idealet, och det går 

även att begrunda om detta också kanske speglar en verklighet där kvinnor generellt har högre 

krav på sig att fungera i samhället än män. Detta stödjs även av en studie av Dworzynski et. al 

(2012) som menar att flickor med autism är bättre än pojkar på att dölja autismrelaterad 

problematik samt anpassa sig till sociala miljöer. 

 

Trots att kvinnor i någon mån förväntas eftersträva det manliga idealet och numera förväntas 

arbeta även utanför hemmet, så finns det fortfarande en tendens i samhället att lägga större 

fokus vid mäns sysselsättning än på kvinnors (de Beauvoir, 2011). Det finns större 

förväntningar på män att kunna försörja sig själva och en eventuell familj. Utredningarna kan 

tolkas skapa och återskapa denna samhälleliga föreställning i och med att de manliga 

klienternas utredningar har ungefär dubbelt så många ord som de kvinnliga klienternas 

utredningar inom området sysselsättning. På samma sätt som de samhälleliga förväntningarna 

som finns på kvinnor gällande hushåll och matlagning kan skapa press och tvinga kvinnor att 

ta sig en roll de inte vill ha, kan idealet om sysselsättning och arbete skapa konsekvenser för 

män. Citaten nedan, från utredning 7 och 12, syftar till att fånga denna skillnad: 

 
“X berättar att han började studera musiklinjen på folkhögskola i augusti 20xx. Han trivs där, 

programmet riktar sig till personer med funktionsnedsättningar. Han har som huvudsak trummor som 

huvudinstrument och spelar i fyra band. Förutom musik har han även hemkunskap på schemat. Han 

vistas på folkhögskolan under veckorna och åker till Xskolan på helgen [...] Linjen är två år men S vet 

inte om han ska fortsätta efter juni 20xx. Oavsett hur länge han går kvar på folkhögskolan vill han bo i 

[staden X] när han är klar.” (Utredning 12) 
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och 

 
“X gick högstadiet på skola X i en specialklass, påbörjade gymnasiet men avslutade sina studier efter 

ett par månader. Har för tillfället ingen sysselsättning, har försörjningsstöd” (Utredning 7) 
 

Följderna som skillnaden i fokus för utredningarna skulle kunna få för män, utifrån vad Connell 

och Messerschmidt (2005) påtalar, är att de skapar och återskapar det avståndstagande som män 

förväntas ta från det som uppfattas som “omanligt”, det vill säga det som uppfattas som 

kvinnligt/feminint. En följd av detta är att det skapas en snäv ram för vad det innebär att vara 

en ideal man. Detta kan då också innebära att den överordnade manligheten inte bara 

underordnar kvinnor, utan även agerar förtryckande gentemot män, både på strukturell och på 

individuell nivå (Connell & Messerschmidt, 2005). Män som exempelvis inte kan arbeta kan 

genom skillnaden i fokus känna sig avvikande och onormala från den “riktiga” eller “rätta” 

manligheten.  

 

Konsekvenser som också kan tänkas uppkomma av att det finns skillnader i fokus i 

utredningarna beroende på kön, är att diskursen som detta skapar och återskapar är/blir 

exkluderande i den mening att det verkar som att exempelvis män inte är intresserade av 

matlagning, hushållsarbete eller relationer, men också att det förutsätter att kvinnor är eller bör 

vara det. Något som detta därmed skulle kunna anses återskapa, genom skillnaderna i kvinnor 

och mäns utredningar, är föreställningen om “medfödda” karaktärsdrag beroende på kön. Det 

vill säga ett normativt tänkande kring kön och genus som Holmberg (2003) påtalar. 

Då klienterna har både en möjligt och en rättighet att ta del av sina utredningar skulle detta även 

kunna ha betydelse för skapandet av deras identitet. Då fokus för utredningarna är olika 

beroende på kön, kan det således påverka kvinnor och mäns möjligheter till identitetsskapande. 

En möjlig konsekvens blir att människor känner att kvinnors identitet bör centreras kring 

matlagning, hushållsarbete och relationer, medan mäns identitet inte ska det. Har den kvinnliga 

klienten inte förmåga inom dessa områden kan det genom ett sådant språkbruk bli tydligare att 

de inte lever upp till det kvinnliga idealet. Exempelvis skulle en kvinnlig klient som läser texten 

kunna känna sig misslyckad då hon inte når upp till samhällets förväntningar på kvinnor. Att 

matlagning, hushållsarbete och relationer inte ges samma utrymme i manliga klienters 

utredningar som i kvinnliga klienters skulle eventuellt också kunna ge konsekvensen att de män 

som känner att detta är viktigt för dem, känner sig exkluderade eller att det i utredningstexten 

framträder en bild av dem som inte är helt korrekt. En annan möjlig tolkning till anledningen 

att mathållning, hushållssysslor och relationer ges större utrymme i de kvinnliga klienternas 

utredningar, grundas i att de kvinnliga klienterna helt enkelt ägnar mer tid åt dessa områden och 

att det därför tar större utrymme i utredningarna.  

 

Även andra kan komma att ta del av de skrivna utredningarna om klienterna. Exempelvis om 

klienten överklagar biståndshandläggarens beslut, eller söker bistånd vid ett annat tillfälle. I och 

med detta kommer den skrivna utredningarna inte bara eventuellt påverka klientens uppfattning 

om sig själv, utan även påverka andras uppfattningar om klienten och dennes förmågor inom 

olika områden. Utifrån Weatheralls (2002) teori om språkets betydelse skulle det kunna leda 

till att kvinnliga och manliga klienter bedöms olika, beroende på att det skrivs olika mycket om 

olika områden beroende på klientens kön. Detta skulle kunna verka i både en positiv och negativ 

riktning för både kvinnor och män. Exempelvis skulle en kvinna och man som egentligen har 

samma kunskaper inom mathållning kunna bedömas som olika kompetenta, beroende på hur 

ingående deras färdigheter inom detta område har beskrivits. Då de aktuella utredningarna har 

som syfte att undersöka klienternas färdigheter och utifrån deras behov av det sökta biståndet 

kan det ses som av vikt att klienterna ges lika ingående beskrivningar inom de olika områdena.  
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Ytterligare en aspekt av utredningarna var att då mäns inköp beskrevs var dessa ofta inte 

specifikt definierade som inköp av mat, som var fallet i de kvinnliga utredningarna. En möjlig 

förklaring är att de manliga klienternas utredningar inte tar upp inköp av mat utan handlar om 

inköp av annan karaktär. En annan förklaring kan vara att det i de manliga klienternas 

utredningar är underförstått att det handlar om inköp av mat. Oavsett den bakomliggande 

förklaringen skapar och återskapar detta ändock en diskurs om vad som är eller bör vara viktigt 

eller inte för kvinnor och män (Weatherall, 2002). 

 

Inom områdena ekonomi, intressen och personlig omvårdnad fanns ingen större skillnad mellan 

kvinnor och män; de kvinnliga klienternas utredningar hade dock ett något större antal ord inom 

ekonomi och personlig omvårdnad och de manliga klienternas utredningar hade ett något större 

antal ord inom intressen. Det går att diskutera huruvida det beror på en historisk tradition där 

dessa områden alltid varit jämlika, eller att dessa områden har varit tydligt könade men att 

samhället nu håller på att förändras och att dessa områden i och med detta har blivit mer 

könsneutrala; det vill säga, liknande förväntningar finns på kvinnor och män inom dessa 

områden. Både kvinnor och män har förväntningar på sig att kunna sköta sin personliga 

omvårdnad (om än utifrån olika ideal om vad som är attraktivt), hantera sin ekonomi på ett 

fördelaktigt sätt, och förväntas ha intressen utanför familjen. Oavsett anledning går detta att se 

som något positivt då utredningarna i dessa avseenden inte nämnvärt skiljer åt beroende på 

klientens kön, och därmed också kan ses förhindra att något av könen blir exkluderat och 

marginaliserat. 

 

Som kan ses ovan går det att urskilja ett flertal olika föreställningar om kön och genus i 

utredningarna, som knappast går att särskilja från varandra. Detta då de alla har sin grund i just 

kön och genus, samt att detta skapas och återskapas genom ett flertal olika språkliga fenomen. 

Diskurserna som dessa föreställningar grundas i kan i stor utsträckning anses skapa och 

återskapa rådande föreställningar som finns kring kvinnligt och manligt i samhället, samt 

behovet att definiera vad individer har för kön genom användandet av dikotomt könade ord. 

Samtidigt går det också att tolka att utredningarna eventuellt utmanar en del föreställningar, 

detta bland annat genom att det i kvinnliga klienters utredningar i liknande utsträckning 

diskuteras om sysselsättning och intressen som det gör i de manliga klienternas utredningar.  
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5 Slutsatser & avslutande diskussion 
Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit i analysen. Detta kommer sedan att 

diskuteras i relation till studiens ursprungliga syfte och frågeställningar. Efter det kommer 

studiens begränsningar och styrkor att diskuteras i relation till metoden och den tidigare 

forskningen. Slutligen diskuteras studiens implikationer på det sociala arbetet samt förslag på 

vidare forskning. 

5.1 Slutsatser 

I denna uppsats har språket i skriftliga biståndsutredningar inom LSS som lett till avslag 

studerats, med syfte att undersöka om och hur dessa skapar och återskapar föreställningar om 

kön och genus. För att besvara syftet gjordes en innehållsanalys av de utredningar vi fick ta del 

av, och därefter analyserades empirin utifrån teorier om kön och genus, språk och makt. De 

frågeställningar som studien haft för avsikt att besvara är följande: Vad fokuseras på i kvinnliga 

och manliga klienters utredningar? Vilka ord och formuleringar som kan förstås som könade 

förekommer i utredningarna? Vad kan detta ha för betydelse? Det som framkom var att det i de 

kvinnliga klienternas utredningar i större utsträckning fokuserades på områdena hushållssysslor 

och matlagning, än vad det gjorde i de manliga klienternas utredningar. Inom områdena hygien, 

ekonomi och intressen var fokus ungefär lika stort, medan det i de manliga klienternas 

utredningar förelåg större fokus på området sysselsättning än i de kvinnliga klienternas 

utredningar.  

 

En slutsats som går att dra utifrån detta är att kvinnor och män som innefattas av personkrets 1 

som ansökt om biståndet “bostad med särskild service för vuxna” enligt LSS, utreds olika trots 

att kriterierna för att få biståndet är samma för alla. I denna studie har samtliga klienter också 

fått avslag på sin ansökan, och trots att utredningarna har haft olika fokus beroende på klientens 

kön har biståndshandläggarna ändå kommit fram till samma beslut. Att samtliga 

biståndsutredningar resulterat i samma beslut men inte prövats på helt samma grund skulle 

kunna indikera att kvinnor och män har olika krav på sig, och att detta baseras på normativa 

föreställningar. Detta i sin tur skulle kunna tyda på att biståndsansökningar, oavsett om det 

resulterar i avslag eller bifall, bedöms på olika grund, vilket i förlängning också innebär att 

individer har olika möjligheter till hjälp beroende på kön. 

 

Vad gäller ord och formuleringar som kan förstås som könade, användes genomgående i de 

flesta utredningar dikotomt könade familjeord såsom “mamma/pappa” och “syster/bror”. 

Vidare framkom även att ordet “mamma” alltid placerades framför “pappa” då de nämndes 

tillsammans, men att det maskulina ordet (exempelvis pappans förnamn eller ordet “bror”) i 

högre utsträckning placerades framför den feminina versionen i nästan alla andra kontexter. 

Detta stämmer väl överens med Weatheralls (2002) teori om ordföljd och meningsstruktur, det 

vill säga att det som är norm och viktigast i sammanhanget tenderar att placeras först i 

ordföljden. “Mamma” före “pappa” då mamma är viktigast i familjekontext, men pappans namn 

före mammans namn för det är mannen som är viktigast i en större samhällelig kontext. Oavsett 

om denna ordföljd sker medvetet eller omedvetet från biståndshandläggarnas sida, är det något 

som har påverkan på texten och därmed även textens läsare (Weatherall, 2002). Genom de 

texter som författas inom allt socialt arbete skapas kunskap om det som biståndshandläggarna 

skriver om. Språkbruket som används kommer därför i sin tur att vidare producera allmänt 

accepterade “sanningar” om exempelvis kvinnligt och manligt, och därmed också 
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maktstrukturer i samhället. Det är därför också viktigt att biståndshandläggaren har en 

medvetenhet kring sitt språkbruk och reflekterar över eventuella följder av detta. Konsekvensen 

som annars kan bli är att socialarbetare verkar till att upprätthålla marginaliserade och 

missgynnande strukturer, baserat på normativa och obekräftade föreställningar om kön och 

genus. 

5.2 Avslutande diskussion 

En utmaning som studiens fokus presenterade var hur vi skulle studera normativa 

konstruktioner av kön, utan att studien i sig skulle anta ett normativt synsätt. Att studera 

skillnader i hur kvinnor och män uppfattas förutsätter en viss kategorisering och generalisering 

av kvinnor och män. Vi har dock försökt att i teorin belysa att det existerar könsidentiteter 

utöver “kvinna” och “man”, men eftersom studien fokuserat på skillnaden i hur kvinnor och 

män uppfattas har detta inte kunnat ges mer fokus än så. Risken är att denna studie, som ämnar 

granska föreställningar om kön och genus, i sig skapar och återskapar samma föreställningar i 

någon mån. Detta eftersom vi har behövt anpassa oss till de könskonstruktioner som redan finns 

i samhället och det material vi har tagit del av, vilket utifrån juridiskt kön är indelat i “kvinnor” 

och “män”. 

 

Något som utifrån empirisk generaliserbarhet skulle kunna ses om en begränsning med studien 

är att vi endast har undersökt 16 utredningar inom enheten. Emedan det går att spekulera i om 

de föreställningar om kön och genus som dessa utredningar skapar/återskapar även återfinns i 

andra utredningar inom enheten, eller inom socialt arbete i stort, är detta ingen generalisering 

som kan göras. Vidare går det att se faktumet att de 16 utredningar är skrivna av 11 handläggare 

som en svaghet, då detta således gör att vissa handläggare har bidragit med fler utredningar än 

andra. Det bästa hade kanske varit att alla utredningar var skrivna av olika handläggare (alltså 

16 utredningar och 16 olika handläggare). Detta gick inte att reglera då det i systemet som 

enheten arbetar i inte går att söka på utredningar efter handläggare, och det skulle bli alltför 

resurskrävande för enheten själv att sortera utredningarna utifrån det kriteriet. Detta hade 

rimligtvis kunnat minska den eventuella inverkan som varje individs sätt att skriva på kan ha 

haft på utredningarna.  

 

Då vi skulle redovisa empirin hade vi för avsikt att skapa en stor, mer överskådlig tabell. 

Omgående blev det dock tydligt att det på grund av materialets “diffusa” natur inte gick att 

genomföra. Med diffusa natur menas att de teman som framkom i utredningstexterna var svåra 

att särskilja från varandra. Exempelvis kunde användandet av orden “mamma” och “pappa” 

beroende på sammanhang vara uttryck för föreställningen om två kön, kvinnor och mäns värde 

i olika kontexter, samt kvinnliga och manliga sfärer. Avsaknaden av orden skulle däremot 

kunna vara ett tecken på ett könsneutralt förhållningssätt, men även bero på att klienten inte 

exempelvis har föräldrar med i bilden. En sådan tabell skulle således bli intetsägande då 

förekomsten av ett specifikt fenomen i en specifik utredning, men inte i en annan, är helt 

beroende på kontext. Möjligen hade en sådan tabell varit genomförbar i en annan typ av studie, 

eller en studie där data har bearbetats annorlunda men att redovisa resultaten på ett sådant vis i 

vår studie skulle varit missvisande. 

 

Biståndshandläggarna på enheten vi undersökt har som tidigare nämnts deltagit i ett projekt 

vars syfte är att bidra till en jämställd myndighetsutövning. Detta i kombination med att de ville 

delta i denna studie, gör att vi upplever att utredningsenheten har en medvetenhet kring 

genusfrågor och den möjliga påverkan medvetna eller omedvetna föreställningar om kön/genus 

kan ha på utredningsarbetet och de skrivna utredningarna. Trots denna medvetenhet går det att 
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finna en viss skillnad i de kvinnliga och manliga klienternas utredningar. Detta skulle i sin tur 

kunna visa på hur stark påverkan den samhälleliga diskursen kring kvinnligt och 

manligt/tvåkönsnormen har, då det trots medvetet arbete kring genusfrågor ändå finns 

skillnader beroende på kön. 

 

En av studiens styrkor är att den både förstärks av och stärker tidigare forskning. Ett antal 

studier har tidigare genomförts för att undersöka hur biståndshandläggare inom socialt arbete 

förhåller sig till genus, genom att studera hur biståndshandläggarna talade med och om sina 

klienter (se Herz, 2012; Kullberg & Fäldt, 2012; Hicks, 2012; Kullberg, 2006). Det som 

framkom i samtliga studier var att biståndshandläggarna, trots en ofta uttalad vilja att inte 

behandla klienter olika beroende på klientens kön, (re)producerades stereotypa föreställningar 

om kvinnligt och manligt, och klienterna fick till en viss del olika stöd beroende på kön. Dessa 

resultat stämmer väl överens med de slutsatser som denna studie har kommit fram till. De ovan 

nämnda studierna skiljer sig dock från vår studie i och med att de undersökt hur 

biståndshandläggare talat om eller med klienter, medan denna studie har fokuserat på de skrivna 

utredningarna. En möjlig slutsats av detta är att de normativa föreställningarna kring kön som 

tidigare studier visat framkommer i tal, även återspeglas i de skrivna utredningarna. Att kvinnor 

och män uppfattas olika kan även ses i tidigare forskning kring den klientgrupp vi har valt att 

fokusera på i vår studie, det vill säga individer med autism eller autismliknande syndrom. Inom 

sjukvården är det vanligt förekommande att kvinnors problematik blir nedtonad, detta eftersom 

symptomen inte alltid yttrar sig på samma sätt hos kvinnor och män, vilket leder till att dessa 

symtom misstolkas och att kvinnor inte alltid får det stöd de har behov av (Kopp et al., 2009; 

Dworzynski et al., 2012). I denna studie har fokus skiljt sig åt beroende på klienternas kön, det 

går dock inte att säga om detta beror på olika förväntningar på kvinnor och män med autism, 

eftersom det tidigare har varit en diagnos endast män kunnat få, eller på normativa 

föreställningar om kvinnor och män i allmänhet.  

 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att bland annat granska utredningar där klienterna 

har fått bistånd beviljat, eller studera utredningar gällande andra bistånd och andra 

klientgrupper. Detta både inom LSS och inom andra enheter och områden inom socialt arbete. 

Vilken kunskap skapar biståndshandläggare om de klienter som de möter, och hur påverkar 

detta på individ-, grupp- och samhällsnivå? Det skulle även vara intressant att granska huruvida 

exempelvis socialarbetarens eget kön påverkar hur denne skriver om klienter? Ytterligare en 

möjlig aspekt av detta skulle vara att göra detta ur ett intersektionellt perspektiv, för att fördjupa 

studien. Med det sagt hoppas vi att denna uppsats kan bidra till att belysa genusfrågor inom 

socialt arbete och myndighetsutövning, och även inspirera medvetenhet och vidare studier kring 

språkets inverkan på samhället, och inte minst dess betydelse för det sociala arbetet.  
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