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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att explorativt undersöka socialsekreterares föreställningar och 

förhållningssätt till personer med könsöverskridande identiteter inom området barn och familj. 

Studien är baserad på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med sex 

socialsekreterare utgör studiens empiri. Queerteori och genusteori har bidragit till en djupare 

förståelse för informanternas utsagor och för analys av studiens resultat.  

Resultatet visar att erfarenheten av och kunskapen om könsöverskridande identiteter är 

begränsad hos socialsekreterarna på arbetsplatsen. Socialsekreterarna använder sig i huvudsak 

av heteronormativa antaganden i bemötandet av sina klienter. Därmed uppfattas enbart två 

olika kön, liksom dess respektive motsvarighet i två pronomen, som de enda existerande 

alternativa könsidentiteterna. Samtliga socialsekreterare som deltog i studien saknade gedigna 

erfarenheter av att ifrågasätta könsstereotyper i utredningar och bedömningar. Informanterna 

påtalar själva att de tror sig sakna kunskap och kompetens. Risker med begränsade 

erfarenheter och bristande kunskap kan vara att viktiga aspekter, som exempelvis kan handla 

om att en klient utsatts för diskriminerande behandling i någon form på grund av sin 

könsidentitet, förbigås av socialsekreteraren. Den fortbildning som socialsekreterarna hitintills 

fått på arbetsplatsen har inte berört frågan om könsöverskridande identiteter. Enligt 

informanterna beror det på att denna fråga inte prioriterats.  
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1. Inledning och problemformulering 

Från att vi föds tillskrivs vi egenskaper utifrån vårt biologiska kön och med tiden lär vi oss att 

praktisera och uttrycka detta kön. Innebörden av könstillhörighet och dess sociala och/eller 

kulturella konsekvenser kan benämnas genus (Hamreby, 2004). Begreppen kön och genus 

verkar på individnivå likväl som på en strukturell nivå och beskriver något vitalt för hur vi 

arrangerar privatliv och sociala relationer. Uppfattningar om en individs kön och genus är ofta 

baserade på fysiska skillnader och dikotomi – där en individ är man eller kvinna och en 

individ kan framträda som maskulin eller feminin (Connell & Pearse, 2015). Problemet med 

dessa dikotoma uppfattningar är att bara för att en individ tilldelas ett visst kön vid födelsen, 

utifrån vilket könsorgan hen har, innebär inte detta att hen kommer att praktisera den 

förväntade köns- och genusrollen. Vissa människor har ett genus där de varken identifierar sig 

som män eller kvinnor, eller som både och, alternativt helt bortom könsdikotomin (Richards, 

Bouman, Seal, Barker, Nieder & T’Sjoen, 2016). Dessa kan sägas vara könsöverskridande, 

vilket innebär att de har köns- och/eller genusidentiteter som existerar bortom det binära 

könssystemet. Inom ramen för det queerteoretiska perspektivet ifrågasätts föreställningar och 

normer om kön och genus och här kan frågor som rör innebörden av könsöverskridande 

identiteter uppmärksammas och diskuteras (Ambjörnsson, 2016). 

 

Socialstyrelsen (2015) påpekar att det är en rättighet för barn att växa upp under trygga 

förhållanden och när ett barn riskerar en icke gynnsam utveckling, på grund av en 

vårdnadshavares bristande ansvarstagande, behöver samhället träda in. Kommunens 

socialnämnd har det yttersta ansvaret att bistå med stöd till familjer där barn riskerar en 

ogynnsam utveckling (ibid.). Socialstyrelsen (2004) menar att det inom socialtjänstens 

verksamhet med barn och familj ofta går att återspegla traditionella föreställningar om kön 

och familjeliv, inte minst i uppträdandet mot föräldrar. Hamreby (2004) påstår vidare att det 

är möjligt att finna diskurser och föreställningar om kön genom att granska lagstiftning, 

diskussioner och förarbeten, i socialtjänstens verksamhet. Diskurser är sociala fenomen som 

ökar i omfattning i sociala och kulturella kontexter och med det menas att de är resultat av 

samspel mellan människor - där makt och maktrelationer integreras. Vilket kön en individ 

tillhör utgör en av de starkaste sociala grunderna för kategorisering och plats i en hierarkisk 

ordning.  Socialstyrelsen (2004) menar att socialtjänstens verksamhet balanserar mellan att 

tillämpa könsstereotyper - som motarbetar socialtjänstens syfte att se individens specifika 

behov - och att ge uppmärksamhet åt olika behov som kan finnas hos individer med visst kön. 
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Med detta menas att det är en balansgång mellan att se till problematik som kan tänkas 

förekomma hos vissa som uttryckligen är av visst kön och antagandet att en individ har viss 

problematik eller behov utifrån stereotypisering. Stuart Hall (1997) påstår att stereotypisera 

individer handlar om att fånga upp några enkla och erkända egenskaper hos en grupp eller 

individ, för att dessa egenskaper sedan ska representera allt som individen/gruppen är. På 

detta sätt förenklas individen och tas för att vara förutsägbar.  

 

Berg och Wickman (2010) påpekar att det kan vara svårt att förhålla sig till en individ som 

inte är tydlig med vilket genus hen tillhör. Detta kan indirekt handla om att inte samma 

möjlighet skapas att tillskriva individen vissa egenskaper eller kategorisera denna. Om en 

individ istället inte anser sig tillhöra det binära tvåkönssystemet överhuvudtaget, är det 

möjligt att ifrågasätta om det finns ett arbetssätt bortom föreställningar om binära kön. Enligt 

Connell och Pearse (2015) anger genus riktlinjer i privatlivet, i sociala relationer och i 

kulturella kontexter samt utgör det ett forum i vilket vi konfronteras med frågor som rör 

identitet och rättvisa. I arbete med barn och familj bör därför kön och familjeliv ses som 

konstruktioner och därför är det angeläget att söka förståelse och kunskap om 

socialsekreterares föreställningar, och förhållningssätt i, bemötandet av personer med 

könsöverskridande identiteter. Ungdomsstyrelsen (2010) menar att en förutsättning för att 

förbättra arbetet – i syfte att främja allas lika värde - är att vuxna utmanar föreställningar, 

värderingar och normer. Ett grundläggande krav är adekvat kompetensutveckling hos 

myndigheter för att de ska kunna arbeta mot diskriminering och stereotypa könsroller. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att explorativt undersöka socialsekreterares föreställningar och 

förhållningssätt till personer med könsöverskridande identiteter inom området barn och familj. 

Det sker med hjälp av följande frågeställningar;  

- Hur bemöter socialsekreterare barn och familjer där individerna är icke-binära eller vars kön 

inte är uttryckt?  

- Vilka erfarenheter finns av att ifrågasätta könsstereotyper i bedömningar och utredningar?  

- Vilka erfarenheter och/eller kunskap finns att arbeta utifrån ett könsneutralt förhållningssätt?  

- Förekommer diskussion och/eller öppen reflektion på arbetsplatsen gällande föreställningar 

om genus? Om så, vad utmärker dessa diskussioner/ reflektioner? 
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1.2 Forskningsområdet och kunskapsläget 

Forskningsfältet om genus är relativt ungt men snabbt växande. Genus kan sägas vara ett 

objekt att studera i sig, men forskningsfrågorna kan utformas i enlighet med de flesta 

mänskliga ting och fenomen, vilket medför att forskningsfältet är omfattande och komplext 

(Vetenskapsrådet, 2005). Genusforskningen i Sverige har sitt främsta fokus på föräldraskap, 

familjemönster, kvinnors fattigdom, utsatthet och sexualitet, samt klientskapet (Wiklund & 

Bergsten, 1997; Franséhn, 2004; Fahlgren & Sawyer, 2005; Lunabba, 2007).  Nedan 

presenteras den forskning som vid en strategisk sökning gick att finna om queerteori och dess 

tillämpning i det sociala arbetet, för att belysa forskning som utmanar normer och diskurser 

om kön. Det som var möjligt att urskilja vid en strategisk sökning av forskningsområdet, 

rörande användandet av queerteori i socialt arbete, framstod som begränsat och spretigt. 

Queerteori har sitt ursprung inom poststrukturalismen (se exempelvis Foucault, 2002[1976]; 

2004[1975]) och har vidare utvecklats med hjälp av en mängd teoretiker vilka kritiserar 

konstruktionen av kön och genus (Ambjörnsson, 2016). Dessa teoretiker är främst annat 

Judith Butler med boken Gender Trouble (2007[1990]) och Eve Kosofsky Sedgwick med 

Epistemology of the Closet (2008[1990]). Queerteori kan idag framförallt bidra med redskap 

för att ifrågasätta det förgivettagna normsystemet, det vill säga det som ”upplevs vara 

naturligt” utifrån ickeartikulerade normer och diskurser om genus och sexualitet. Queerteori 

bidrar med ett viktigt teoretiskt perspektiv för det sociala arbetet. 

De artiklar som här presenteras berör queerteori och de har alla någon koppling till det sociala 

arbetet, vissa i större utsträckning än andra. Däremot skiljer sig artiklarna åt då kontexterna 

där teorin tillämpades är olika. Burdge (2007) belyser hur queerteori kan användas som 

verktyg för analys samt uppmanar till fortsatt användning av teorin i det sociala arbetet. Med 

verktyg för analys menas att queerteori bidrar med ökad förståelse för kön och identitet, 

varför det fungerar som ett hjälpmedel vid analys av förtryck. Författaren menar vidare att 

socialarbetare måste utmana synen på de binära könen och att detta kan ske med hjälp av 

queerteori som kan bidra till motverkandet av könsförtryck i den sociala praktiken.  

I Spiveys (2008) arbete är användandet av queerteori specifikt applicerat på familj och sociala 

diskurser, där queerteori får en betydelsefull roll för analys av könsroller och påtalas kunna 

användas för att bistå med god service i det sociala arbetet. I andra artiklar visas det på ett 

användande av queerteori, dels som redskap i förklarande syfte och för fördjupad förståelse, 

dels som uppmaning att tillämpa perspektivet i det sociala arbetet (De Jong, 2015; Willis, 

2007). I en artikel av LaSala (2007) används queerteori för att kritisera privilegier kopplade 
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till äktenskap. Ytterligare två artiklar, Ohnstad (2009) och Tilsen och Grieves (2007), betonar 

i likhet med de ovan nämnda relevansen av att queerteori tillämpas som utgångspunkt för 

förklaring av konstruktionen om kön och sexuell identitet. Däremot fokuserar de det 

terapeutiska arbetet. I exempelvis Tilsen och Grieves (2007) påtalas det hur användandet av 

queerteori i terapisammanhang kan användas för att utläsa vilken inverkan könsbinäritet har 

på människors liv. 

I tre artiklar går det att utläsa att queerteori verkar som utgångspunkt för resonemang och 

skiljer sig från tillämpning i de ovan nämnda. Nagoshi och Brzuzy (2010) presenterar en 

artikel med främsta fokus på transgender-teori och förklarar dess uppkomst samt innebörd 

med hjälp av queerteori. Deras forskning bidrar därmed till utvidgad förståelse för betydelsen 

för användning av queerteori som medel för ökad kunskap, även om Nagoshi och Brzuzys 

(2010) främsta fokus inte är queerteori i sig. MacKinnon (2011) använder i sin artikel 

queerteori som utgångspunkt för att öppna upp diskussionen om sexualiteter i klassrummet 

och visar hur queerteori kan användas som ett verktyg i det pedagogiska sociala arbetet.  

De Jong (2014) påpekar att queerteori är lämpligt att använda inom forskning och praktik när 

socialarbetares värderingar ska utforskas. Denna form av uppmaning till användande kan 

återfinnas i flera av artiklarna (Fabbre, 2015; Spivey, 2008; Burdge, 2007; Argüello, 2016; 

McPhail, 2014). Argüello (2016) utmärkte sig specifikt då huvudsakligt fokus var på 

queerteori som intervention, det vill säga utan specifik kontext för analys. Detta kan handla 

om implementering av queerteoretiskt perspektiv för ökad förståelse gällande yrkesutövande, 

identiteter, sexualitet, strukturer samt problematik och förtryck. Studien berörde tydligt 

sambandet mellan teori och praktik i syfte att synliggöra hållbarhetsaspekten som en styrka 

hos queerteori vid dess användande i förändringsarbetet genom implementering via 

intervention. 

Forskning i lokal kontext om kön och socialtjänst 

Forskning som rör könsförståelse inom socialtjänsten är tämligen begränsad och det som 

framförallt går att finna har sitt huvudsakliga fokus på föreställningar om kön samt skillnader 

i beteende och behov mellan kön. Hamreby (2004) har i avhandlingen Flickor och pojkar i 

den sociala barnavården: Föreställningar om kön och sociala problem under 1900- talet 

undersökt hur diskurser och föreställningar om kön framkommer i lagstiftning, diskussioner, 

förarbeten och praxis på området social barnavård. Författaren visar hur föreställningar om 

flickors och pojkars egenskaper och beteenden framträder i texterna samt redogör för dessa 

föreställningar. Föreställningar om flickor och pojkar som framträder i dessa texter kan 
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återkopplas till traditionella uppfattningar om könsspecifika sociala problem, i enlighet med 

författaren. Resultaten i studien pekar på att flickor och pojkar har blivit bemötta och 

bedömda utifrån sin tillhörighet av kön. Med detta menas att sociala myndigheters ageranden 

och bedömningar bland annat har påverkats av idéer och föreställningar om det biologiska 

könet. Exempelvis har det handlat om traditionella synsätt på flickors och pojkars kroppar och 

sexualitet, där flickor haft kortare väg än pojkar för att uppfattats som gränsöverskridande. 

Författaren menar även att dessa, liksom andra, traditionella synsätt och föreställningar om 

kön och sociala problem, kan antas leva kvar idag. I Kullbergs (2005) studie om 

socialarbetares bedömningar av ensamstående mödrar och fäder, presenteras betydelsen av 

kön i det sociala arbetets praktik. Författaren menar att föräldrarna bedöms olika utifrån deras 

kön, exempelvis då fädernas hälsoproblem ansågs mer problematiska än mödrarnas 

hälsoproblem gjorde. Ulmanen och Andersson (2006) har genom en litteraturgenomgång 

fokuserat till stor del på skillnader mellan flickors och pojkars sociala problem samt hur den 

sociala barnavården gjort skillnad mellan könen genom sitt agerande i form av insatser. 

Författarna menar att det är möjligt att utläsa, av genomförd studie, att traditionella 

föreställningar om familj och kön återfinns i den sociala barnavården. Claezon (2008) vill i 

sin studie visa på vikten av ett könsperspektiv i arbetet med barn och unga och menar vidare 

att sexualitet har bedömts olika beroende på om det varit flickor och pojkar som diskuterats. 

Författaren påpekar ytterligare att studiens presenterade artiklar visar på ett behov, i det 

sociala arbetet med barn och familj, att utveckla könstänkandet till mer mångsidigt och belysa 

samt diskutera föreställningar om kön. Genom att inte se identiteter som homogena samt att 

ifrågasätta könsnormer möjliggörs det för verksamma på forskningsfältet och/eller andra 

yrkesverksamma att belysa och utmana idéer om normalitet, samt att se bortom uppdelningar 

- varför det är relevant för det sociala arbetet som ska verka främjande av social rättvisa och 

jämlikhet (Ambjörnsson, 2016).  

 

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet i föreliggande uppsats ges en bakgrund till det aktuella 

problemområdet och här introduceras syfte och valda frågeställningar. I kapitlet presenteras 

även forskningsstudier som berör forskningsområdet samt en avgränsning för nationella 

forskningsstudier om kön och socialtjänst. I det andra kapitlet presenteras teoretiska 

beskrivningar av begrepp som tillämpas i studien. Vidare leder dessa begrepp till definition av 

valda teoretiska perspektiv samt dess användning i föreliggande studie. I tredje kapitlet 
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redogörs för val av metod, urval och datainsamling samt hur data har bearbetats och 

analyserats. Dessa rubriker syftar till att ge en tydlig beskrivning av hur föreliggande studie 

genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion av forskningsetiska aspekter. I kapitel fyra 

presenteras resultat och analys av den insamlade empirin med hjälp av valda teoretiska 

perspektiv och begrepp. Sista kapitlet diskuterar studiens resultat och slutsatser och här ges 

också förslag till fortsatt forskning på området.   
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2. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Det teoretiska perspektivet i föreliggande studie är valt för att kunna bidra till avgränsning 

och navigering i genomförandet av studien. Med detta menas att de teoretiska perspektiven 

fungerar som verktyg för att skapa mening, förståelse, tolkningar och i viss mån förklaringar 

av det som undersöks. Inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet finns en mängd olika 

teoretiska perspektiv, men i denna studie har jag valt att använda mig av queerteori och 

genusteori för att skildra, klargöra och öka förståelse för de fenomen som studeras.  

Tanken är att queerteoretiskt perspektiv ska användas i studien för att möjliggöra 

ifrågasättande av och reflektion kring rådande normer, diskurser, föreställningar och 

bemötande av klienter på arbetsplatsen. Vidare avses genusteorin bidra med perspektiv på 

föreställningar som påverkas av förutbestämda egenskaper om kön. 

 

2.1 Kön och genusteorier 

2.1.1 Kön 

Thomsson och Elvin- Nowak (2003) menar att kön konstrueras och skapas av människor, men 

att kön på svenska används som ett substantiv som syftar till det fysiska könsorganet eller 

kvinnlighet och manlighet. För att förstå kön är det många som tänker på det som är 

biologiskt förklarat, det vill säga X- och Y- kromosomer, som fastställer vilka som är kvinnor 

och vilka som är män. Detta är en tydlig dikotomi som beskriver att världen består av två 

kategorier av människor (ibid.). Denna biologiska förklaring har legat till grund för en 

könsuppdelning med fatala konsekvenser i form av orättvisor, ojämlikheter, omöjligheten att 

själv definiera sig samt påtvingade normer. Om kön istället används som ett verb menar 

författarna att det är möjligt att synliggöra hur människor ständigt reproducerar tanken om 

kön i form av handlingar, relationer och kontexter. Författarna påpekar vidare att könsnormer 

är nästintill omöjligt att undkomma i samhället då det återfinns i alla kontexter. Eftersom 

normerna är med oss i alla sammanhang och vi aktivt genom våra handlingar reproducerar 

kön, är det förståeligt varför kön har sådan betydelse i våra vardagliga liv. Det är även då 

möjligt att synliggöra hur de skillnader mellan könen vi tycker oss se och förstå inte uppstår 

ur tomma intet, utan genom samspel och tvingande sociala sammanhang (Thomsson & Elvin- 

Nowak, 2003). 

Vidare menar författarna att när en människa föds bestäms könet utifrån hur kroppen ser ut 

och direkt börjar omgivningen behandla den nyfödda individen utifrån de normer som 
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existerar. Könsidentiteten handlar således om det som tillskrivs individen utifrån de yttre 

attributen individen föds med, men som sedan ska komma att bli en del av personens 

självförståelse (ibid.). Vissa teoretiker talar även om könsroller som innebär att män och 

kvinnor eftersträvar att efterfölja de förväntningarna som är sammankopplade med deras kön. 

Detta är baserat på två binära kön som återfinns i alla kontexter och miljöer (Connell, 2015). 

Andra könsteoretiker hävdar ofta att människor inte föds till varken kvinnor eller män, utan 

detta är något som sker genom omgivningens tillskrivande och normer (Thomsson & Elvin- 

Nowak, 2003). Det är alltså även präglat av var individen föds och vad omgivningen tycker, 

vilket även är nära sammankopplat med klass, etnicitet, sexualitet och fortplantning. Men 

oavsett de nämnda kategorierna föds människor in i kontexter med normer som talar om för 

barnet att femininitet är viktigt hos kvinnor och maskulinitet är viktigt hos män. Detta 

skapande av kön är vad som kallas normsystem. Detta normsystem består av normer om 

kvinnor och kvinnlighet samt män och manlighet, där makt, belöning, ansvar och orättvisor är 

nära sammankopplat. Normsystemet ifrågasätts sällan och många efterföljer i blindo, med 

tanken om att män och kvinnor faktiskt är annorlunda från varandra. Vidare är språket vi 

använder ständigt inkluderande, exkluderande och generaliserande – det talas om kvinnligt 

och manligt som olika grupper och kategorier. Butler (2007) menar att språket är inte bara 

begränsat till det vi säger genom tal utan även kroppsspråk och andra kroppsliga handlingar är 

en del av talet. Resultatet av detta är således ett icke-ifrågasättande av kategoriseringen av 

människor som sker (ibid.).   

Det som ovan diskuterats är vad som kallas könsmaktsystemet, med detta menas att samhället 

är uppbyggt utifrån en patriarkal ordning där män överordnas kvinnor. Detta system återfinns 

i strukturerna i samhället som reproduceras genom individernas handlande (Thomsson & 

Elvin- Nowak, 2003). Strukturer är mönster som gör att individer förstår sina sociala 

omgivningar, vilket tar sig i uttryck ibland annat handlingar och relationer. Många skulle 

säkert förkasta tanken om att de bidrar till könsmaktsystemet, men precis som i andra 

maktsystem är över- och underordningen inte märkbar för individer som inte tydligt blir 

utsatta. Dessutom finns risken att individer oftast undviker att hamna i situationer där de 

avviker från normen på grund av rädslan att upplevas avvikande och synlig (ibid.).  

Kön har blivit fundamentalt för vår förståelse av oss själva såväl som andra människor, då det 

handlar om ett kategoriserande. Därför kan förvirring uppstå när vi möter människor som vi 

inte tydligt kan kategorisera. Detta handlar om att vi har svårt att skapa oss en förståelse för 

hur vi ska förhålla oss till den vi möter. Kön är alltså ofta avgörande för våra uppfattningar 
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och bedömningar. Forskning visar att det har varit ett stort trauma för föräldrar, när deras 

nyfödda barn inte går att könsbestämma på grund av missbildade könsorgan. Anledningen till 

traumat är att de uppstår svårigheter för föräldrarna i hur de ska förhålla sig till sitt nyfödda 

barn (Thomsson & Elvin- Nowak, 2003).  

Vidare kan relationen mellan föräldrar och barn sägas vara en arena där idéer om kön och 

genus att upprätthålls och reproduceras. Den vanligaste familjeformen är den heterosexuella 

kärnfamiljen, vilket är normen för hur en familj bör se ut. Kön är av vital betydelse för 

familjeformen och föräldraskapet, då den är baserad på män och kvinnor för reproduktion 

samt föreställningar om vad kvinnor och män bör vara. I den heterosexuella kärnfamiljen 

reproduceras ständigt föreställningar om vad kvinnligt och manligt (ibid.). 

Kön och makt 

Daly och Rake (2003) menar att relationen till kön är en av de mest fundamentala delarna i 

sociala reformer, där det finns en tydlig koppling mellan kön, arbete och vardagsliv. 

Författarna påpekar vidare att den sociala välfärden är uppbyggd på könsrelationer och för att 

förstå maktaspekter är det av vikt att skapa sig förståelse för existerande sociala arrangemang. 

Foucault (2002) undersöker i Sexualitetens historia sambandet mellan makt och talet om kön, 

ur ett historiskt perspektiv. Författaren menar att det finns en tanke om en existerande sanning 

om könet och en stark maktaspekt i viljan att veta. Viljan att veta grundar sig också i behovet 

av att kunna begripa och kategorisera de människor vi möter. Med makt menas att individer 

som besitter denna har möjlighet att ta del av resurser, definiera och inverka på sanningar 

samt röra sig fritt. Den med makt är helt enkelt en individ med en individuell identitet i andras 

ögon. Det händer att begreppen makt och ansvar blandas ihop, då skiljelinjerna ofta upplevs 

otydliga. Däremot handlar ansvar främst om en slags försäkran att utföra något och ibland till 

och med att det utförs på ett bra sätt (Thomsson & Elvin- Nowak, 2003). Den mänskliga 

kroppen och samhället är tätt integrerade och har resulterat i att kunskapen som finns om 

könsidentitet och sexualitet beror till viss del på maktutövning över mänskliga kroppar. Detta 

valde Foucault (2002) att kalla för Biomakt, vilket syftar till kontroll och makttekniker med 

en koppling till mänskliga kroppar. Maktaspekter är av vikt för förståelse för vilken makt 

såväl som vilket ansvar som exempelvis sociala myndigheter har, samt vilka konsekvenser det 

kan få för människor som är underordnade makt. Med könsmaktsordningens starka influenser 

i alla sociala praktiker, är maktaspekter av vikt vid diskussioner om det sociala arbetets 

praktik. 
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2.1.2 Genus 

Att vara kvinna eller man är alltså ingenting du föds till utan det är ett skapande och ett 

blivande. Butler (2007) påpekar att om genuset av en individ utgörs av en individs könade 

kropp, finns det bara två genus. Genom tanken om ett binärt könssystem bevaras även tron på 

att kvinnor uteslutande består av kvinnokroppar och män av manskroppar. Om genuset istället 

inte antas vara beroende av individens kön är det möjligt att se genuset som mindre statiskt. 

Skapandet och blivandet kan sägas vara konstruktionen av en genusidentitet (Connell & 

Pearse, 2015). I genusidentiteten ingår även våra föreställningar om vad tillhörigheten till ett 

kön innebär. På detta vis konstruerar vi människor oss själva för att tilldelas en plats i 

genusordningen (ibid.). Vilket tidigare nämnts vid diskussioner om kön - markerar även genus 

en dikotomi. Hirdman (2001) menar att det finns ett genussystem som har sin grund i 

tankekonstruktioner om kvinnor och män samt hur dessa är utifrån sitt kön. Vidare menar 

författaren att det mest vitala i detta genussystem är dikotomin och hierarkin, där kvinnligt 

och manligt separeras. 

Connell och Pearse (2015) menar att genus definieras främst utifrån den sociala och 

psykologiska särskiljningen som präglas av den biologiska uppdelningen. Huvudsakligen 

handlar genus om det som uppstår i sociala relationer och kan till viss del sägas vara en social 

struktur. I den meningen har genus inte något med biologi att göra och inte heller belyses 

genuset, som kön ofta diskuteras, utifrån dikotomi eller individers personlighet (Connell & 

Pearse, 2015). Genus byggs upp av flera faktorer så som könskategori, genusprocesser, 

uppfattningar om genus med flera. Eftersom faktorerna, som utgör genus, kan skilja sig 

markant mellan individer bidrar det till insikt om hur genuspositioner kan skilja sig från 

varandra (Lorber, 2005). På detta vis är det möjligt att skapa sig en uppfattning om att 

dikotomi inte är relevant för att förstå en individs genus. Exempelvis menar Connell och 

Pearse (2015) att det kan finnas varianter av genus eller möjligtvis ett tredje genus, vilket 

snabbt flerdubblar genuskategorierna i samhället. Det sker ständigt en tolkning av världen i all 

social praktik och detta gäller även innebörder av genus. 

 

2.1.3 Föreställningar om genus och kön 

Våra föreställningar om kön är nära sammankopplade med uppfattningar om manligt och 

kvinnligt, vilket även på så sätt inkluderar genus. Därför blir det många gånger problematiskt 

att skilja kön och genus åt vilka båda, enligt Butler (2007), handlar om konsekvenser av den 

sociala och kulturella kontexten. Vi bidrar oundvikligt till konstruktionen av kön genom att 
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tillämpa dess föreställningar. Författaren påtalar även att kön inte är fast, utan snarare flytande 

– och att kön skapas genom handling.  Butler hävdar även att dikotomin om kön enbart 

förekommer inom en heterosexualiserad mall och det kallar Butler för den ”heterosexuella 

matrisen”. Denna matris bidrar med förståelse för hur kön, genus och begär kategoriseras för 

att passa in i en ordning där femininitet åtskiljs från maskulinitet i syfte att sammankopplas 

med det heterosexuella begäret. Med detta menas alltså att världen består av könen män och 

kvinnor, att dessa är motsatser till varandra samt att de förväntas begära varandra. Motsatsen 

blir det som är normalt, det vill säga att det normala ständigt existerar i förhållande till en 

bestämd motsats. Detta kan tydligt framträda med hjälp av ett queerteoretiskt perspektiv då 

insikten om att en individ enbart kan framstå som normal om något annat uttrycks som 

onormalt (Ambjörnsson, 2016).  

Detta leder i sin tur in på Butlers (2007) tankar om hur identiteter är obestämda och inte av 

naturen givna. Med detta menar författaren att det är möjligt att identifiera sig på en mängd 

vis. För att förstå detta ytterligare kan detta exemplifieras genom de individer som definierar 

sig som icke-binära. Ambjörnsson (2016) menar att en icke-binär person inte alls eller enbart 

identifierar sig med det biologiska könet som hen tilldelats vid födseln. Skillnaden mellan en 

icke-binär person och en transsexuell person kan tydligt förklaras genom att den sistnämnda 

identifierar sig med ett binärt kön, det vill säga som antingen kvinna eller man. Med ett 

queerteoretiskt perspektiv är det möjligt att nå förståelse kring hur den icke-binära individen 

inte uteslutande besitter en identitet som är normöverskridande, utan hur den med identitet 

visar på hur kön kan existera utanför dikotomin (Ambjörnsson, 2016). Denna identitet kan 

även appliceras som utgångspunkt för vidare diskussioner om hur alla möjliga individer och 

identiteter är flytande och relationella - män liksom kvinnor och cis liksom trans. 

Queerteorins främsta syfte är att utmana idéer och föreställningar om identiteter som statiska 

och enhetliga. Främst på grund av att dessa föreställningar inte är fullkomliga för att förstå 

människors upplevelser och erfarenheter (ibid.) 

2.2 Teoretiska tillämpningar i studien 

I början av boken Queer Theory ställs frågan; Vad gör en teori queer? Definitionen av queer 

och/eller queerteori är vag och begreppet måste placeras i en social kontext för att kunna 

definieras (Morland & Willox, 2005). Paradoxalt menar Butler (2007) att queerteori 

överhuvudtaget inte ska definieras utan istället överskrida kategorisering och utmana rådande 

diskurser. Detta går i enlighet med Rosenbergs citat ”En snäv begreppsbestämning av queer 

skulle innebära dess sorgliga slut” (2002:11). Med detta i åtanke kommer begreppet queer och 
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queerteoretiskt perspektiv förklaras utifrån hur föreliggande studie syftar använda dessa, men 

det bör påminnas om att definitionen är betydligt bredare.  

Begreppet queer kan sägas utgöras av tre användningsområden som är; benämning av 

individ/identitet, politisk aktivism och ifrågasättande av heteronormativitet i form av ett 

teoretiskt perspektiv (Ambjörnsson, 2016). Dessa kan ses som nära sammankopplade men 

fortsatt fokus kommer att ligga vid det queerteoretiska perspektivet. Det queerteoretiska 

perspektivet inbegriper en kritik av rådande normer, diskurser, maktstrukturer och 

förhållanden som producerar samt upprätthåller tolkningar av normalitet och sexuella 

identiteter (Rosenberg, 2002). Queerteorins främsta syfte kan sägas vara att ifrågasätta socialt 

konstruerade normer för att kunna motsätta sig entydiga definitioner om kön och sexuella 

identiteter (ibid.). Queerteori har inte sitt främsta fokus på förtrycket av den homosexuella 

minoriteten, utan fokuserar till största del på analysen av diskurser och den sociala 

levnadsordningen - dikotomin homo- och heterosexualitet (Seidman, 1995). Sexualitet är inte 

naturlig utan konstruerad, erfaren och förstådd i kulturella, sociala och historiska kontexter 

(Sullivan, 2003). Därför är det av vikt att granska diskurser och söka förståelse kring varför 

viss kunskap och vissa praktiker ter sig som de gör samt vilka syften de tjänar (ibid.). 

Användande av ett queerteoretiskt perspektiv möjliggör för verksamma på forskningsfältet 

och/eller andra yrkesverksamma att belysa och utmana idéer om normalitet samt att se bortom 

uppdelningar (Ambjörnsson, 2016), varför det är relevant för det sociala arbetet som ska 

verka främjande av social rättvisa och jämlikhet. Queer har uteslutits till stor del ur författad 

social teori och beskrivningar av världen (Warner, 1993).  

Användandet av det queerteoretiska perspektivet i studien lämpar sig väl då dess 

huvudsakliga syfte är att kritiskt ifrågasätta rådande maktstrukturer, diskurser, normer och 

relationer som verkar producerande och upprätthållande av entydiga definitioner om kön och 

sexuell identitet. Queerteori är en normkritisk inställning där det är möjligt att problematisera 

hur identiteter produceras och reproduceras samtidigt som den möjliggör ett utmanande 

förhållningssätt bortom könsdikotomin. Vidare kan våra sociala och kulturella föreställningar 

om kön, samt dess binära uppdelning, dekonstrueras med hjälp av det queerteoretiska 

perspektivet (jfr. Berg och Wickman, 2010). Perspektivet har även lämpat sig väl i forskning 

om könsstereotyper och transgender, binära liksom icke- binära könsidentiteter 

(Ambjörnsson, 2016). 

Det teoretiska perspektivet om genus anses lämpligt i denna studie då den kan användas som 

förklaringsmodell till föreställningar om en individ utifrån dennes medfödda biologiska kön. 
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Det blir ytterligare intressant för denna studie att tillämpa genusteori för att möjliggöra 

förståelse kring hur förhållningssätt till kön, i praktiskt arbete, utformas och särskilt med ett 

fokus bortom binära kön. I enlighet med presenterade definitioner och förklaringar av 

begreppen kön och genus ser denna studie inte dessa begrepp som statiska och bestämda, utan 

som föränderliga och individbaserade. 

 

3. Metod 

I detta kapitel motiveras metodval och här ges en redogörelse för studiens genomförande vad 

gäller urval, insamling, bearbetning och analys av data. Avslutningsvis diskuteras även 

forskningsetiska aspekter. 

3.1 Val av metod 

Den övergripande ambitionen i denna studie var att undersöka och skapa förståelse för 

betydelsen av begreppen kön och genus inom det sociala arbetets praktik – där individer och 

grupper med koppling till barn och ungas sociala problematik är i fokus. För att uppfylla 

studiens syfte och besvara valda frågeställningar, tillämpades en kvalitativ metod med en 

utgångspunkt i den hermeneutiska forskningstraditionen. Semistrukturerade intervjuer har 

använts vid insamling av data vilket möjliggjorde, genom samtalsrelaterade följdfrågor, ett 

fokus på deltagarnas upplevda värld, förståelse och erfarenheter (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2009; Creswell, 2014). Valet av kvalitativ intervju, där mötet och samtalet är centralt, innebär 

att jag som intervjuare med min förförståelse, spelar en avgörande roll för insamling av 

empiri. I detta ligger att de kunskaper och resultat som studien synliggör, är avhängiga hur väl 

jag som intervjuare fångar upp erfarenheter, angivelser, beskrivningar och uppfattningar och 

förmår använda dessa berättelser för rimliga analytiska generaliseringar. Insamlad data har 

tolkats och analyserats, för att skapa en förståelse för hur konstruktioner av kön görs i det 

sociala arbetets praktik, vilket inneburit att jag förenat insamlad empiri med teori under 

processen av tolkning och analys. Detta har möjliggjort en tolkning av diskurser, normer, 

texter och förhållningssätt, med en ambition att lyfta fram komplexiteten i den fråga som 

handlar om könsöverskridande identiteter.  

 

3.2 Urval 

Forskningsfrågan i föreliggande studie var avgörande för vilken grupp jag valde att intervjua 

(jfr Ahrne & Svensson, 2013). Den målgrupp som rekryterades till studien genom ett 
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snöbollsurval, var socialsekreterare som arbetar på området barn och familj. Snöbollsurval är 

en urvalsmetod där den som ska utföra en studie söker kontakt med en eller flera individer 

som är av betydelse för studien (jfr Widerberg, 2002; Ahrne & Svensson, 2013). Sedan 

används dessa individer för att komma i kontakt med ytterligare deltagare. Avsikten har inte 

varit att göra en jämförelse mellan olika kommuners verksamhet, utan fokuserat på att 

undersöka förhållandena på en arbetsplats.  

3.2.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades och tilldelades en socialsekreterare på området barn och familj, i en 

mellanstor stad i Sverige, information om studiens syfte. Socialsekreteraren samtyckte till att 

ställa upp på en intervju och kom därmed att utgöra den första informanten, som sedan fick 

uppdraget att tilldelade informationsbrev (bilaga 1) till sina kollegor. Chefen för 

verksamheten fick ta del av information om studien och godkände att intervjuerna skedde 

under arbetstid i verksamhetens lokaler. Därefter hörde fem anställda av sig, som visade 

intresse att medverka som informanter. Intervjuer genomfördes alltså med sex informanter. 

De som intervjuades var socialsekreterare som arbetar med utredning på området barn och 

familj och samtliga informanter arbetade på samma arbetsplats respektive avdelning inom 

socialtjänsten.  

3.3 Datainsamling 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun som tillämpats möjliggjorde en någorlunda 

flexibel intervjuprocess (jfr Kvale & Brinkmann, 2009), vilket jag ansåg eftersträvansvärt. 

Innan intervjuerna utformades ett frågeschema, i form av en intervjuguide, som bestod av fyra 

olika teman som behandlade en uppsättning frågor. Intervjuguiden konstruerades utifrån 

studiens syfte och delades in i fyra olika temaområden. Temaområdena var följande; Kön och 

icke-binär, Könsstereotypisering, Könsneutralt förhållningssätt och Föreställningar om kön 

och genus. Frågorna i intervjuguiden var öppna och av allmänt formulerad karaktär med 

intentionen att intervjupersonen skulle ges möjlighet att besvara frågorna och utforma svaren 

så som denne själv önskade. Detta för att undvika bias samt i strävan efter att åstadkomma en 

vetenskapligt korrekt genomförd och trovärdig studie. Exempelvis under temat Kön och icke-

binär ställdes frågan ”Hur arbetas det med frågor om kön på din arbetsplats?”. Med denna 

fråga fick informanterna möjlighet att själva tolka innebörden, vilket är förenligt med god 

samt etisk forskningspraxis (jfr. Vetenskapsrådet, 2002) då jag eftersträvade optimal variation 

i utfall, det vill säga olika svarsalternativ för att nå mättnad i insamlad data. Ett annat exempel 

på en fråga som ställdes i enlighet med temat Könsstereotypisering var ”Hur anser du att 
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könsstereotypa föreställningar påverkar dig i ditt arbete med barn och familj?”. Även med 

denna fråga ville jag ge informanterna möjligheten att tolka innebörden och svara utifrån 

deras egen förståelse av begreppet könsstereotyp. När jag upplevde det finnas lämpliga 

följdfrågor under tiden för intervjuerna ställde jag även dessa, trots att de följdfrågorna inte 

var bestämda på förhand genom att vara inkluderade i intervjuguiden (jfr. Creswell, 2014).  

Innan intervjusituationerna genomförde jag en pilotintervju, i syfte att undersöka hur väl 

frågorna mottogs och hur de upplevdes i svårighetsgrad, samt för att jag skulle få en 

uppfattning om tiden intervjuerna krävde. Pilotintervjun tog 45 minuter, vilket innebar att jag 

beräknade att intervjuerna med informanterna skulle ta motsvarande tid. Intervjuerna med 

informanterna skedde på deras arbetsplats, i mötesrum eller i deras enskilda arbetsrum. I 

samband med intervjuerna lämnade informanterna muntligt samtycke till att intervjuerna 

spelades in samt godkände att samtalet fick användas för forskningsändamål (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2002). Tiden för intervjuerna skilde sig åt mellan informanterna men 

samtliga intervjuer tog 34 - 46 minuter. Ljudkvaliteten bedömde jag som god och det gick 

tydligt att höra i efterhand vad som sagts under intervjuerna. De inspelade intervjuerna 

transkriberades snarast efter intervjutillfällena då mina intryck av samtalet var ”färska”. Det 

transkriberade materialet jämfördes sedan med det inspelade materialet för att fastställa 

”transkriberingsreliabiliteten” som hög (jfr. Ahrne & Svensson, 2013).  

 

3.4 Analys av insamlad data 

I föreliggande studie valde jag att tillämpa kvalitativ konventionell innehållsanalysmetod (jfr. 

Hsieh & Shannon, 2005). Denna metod tillät mig att reducera innehållet och skapa koder och 

teman för att tolka innebörden av intervjuerna genom en så kallad induktiv temautveckling 

(jfr. Mayring, 2000). Särskilt lämpligt är denna analysmetod i en studie som denna då tidigare 

studier och teoretisk utveckling är tämligen begränsade. Syftet var att kunna presentera ny 

kunskap och förståelse inom området (jfr. Hsieh & Shannon, 2005). Framförallt ansåg jag att 

metoden möjliggjorde en flexibilitet och systematik som jag bedömde eftersträvansvärd vid 

analys av insamlad data (jfr. Schreier, 2014).  

 

Innan jag började analysera det insamlade materialet tog jag ett beslut gällande det som skulle 

analyseras, vilket innebar att jag gjorde ett val om det uppenbara innehållet och/eller det 

latenta innehållet skulle finnas i fokus. Det uppenbara innehållet syftar till det som sägs och 

beskrivs och med det latenta innehållet menas ett fokus till dess underliggande innebörder (jfr. 
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Elo & Kyngäs, 2008). Tillämpning av kvalitativ innehållsanalys möjliggjorde för mig att 

reducera materialets omfattning, genom kodning och tematisering, vilket var av vikt att 

behålla fokus på faktorer av relevans för valda frågeställningar (jfr. Schreier, 2014). Detta 

innebar att jag tog hänsyn till mina valda frågeställningar vid beslut om det uppenbara 

innehållet och/eller det latenta innehållet skulle finnas i fokus för min analys. I föreliggande 

studie beslutade jag således att huvudsakligt fokus skulle vara på analys av det uppenbara 

innehållet, men det latenta innehållet har inte uteslutits. Det latenta innehållet i denna studie 

framträder genom att jag exempelvis förklarar och analyserar informanternas uttalade 

föreställningar utifrån rådande normer.  

 

Vid analys av data började jag att läsa den transkriberade texten ett flertal gånger i syfte att 

skapa en känsla för helheten. Därefter gjorde jag anteckningar av första intryck och tankar 

som uppstod. Nästa steg blev att identifiera lämpliga meningsenheter, som jag ansåg relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. Dessa meningsenheter kom jag sedan att koda och 

kondensera. Kodade avsnitt som berörde liknande innehåll kunde jag sedan sortera in i olika 

underteman, som sedan i nästa steg, utifrån hur dessa underteman kunde relateras till 

varandra, konstruerades till mer övergripande temaområden. Vad jag ansåg vara en fördel 

med tillämpningen av konventionell innehållsanalys var möjligheten till direkt information 

från studiedeltagarna utan att jag hade förutbestämda teman. Detta innebar således att teman 

som inte förväntades framträda, kunde bidra till nya insikter.  

 

3.5 Forskningsetiska aspekter  

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som är följande; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

säkra kraven ansåg jag det av vikt att vara så tydlig som möjligt i hur jag tilldelade deltagarna 

information tillika hur jag presenterar detta i studien.  

Informationskravet uppfylls i föreliggande studie genom att intervjupersonerna tilldelades 

information om studiens syfte och användning, dels via informationsbrevet (bilaga 1) och dels 

vid intervjutillfället (bilaga 2). De informerades även om möjligheten att avsluta sin 

medverkan närsomhelst då deltagandet är baserat på frivillighet. Vid intervjutillfällena gavs 

deltagarna möjlighet att ge sitt samtycke till deltagande (bilaga 2). Genom att 

intervjupersonerna tilldelades information om studiens syfte samt fick möjlighet att ge sitt 

samtycke till att delta, uppfylls samtyckeskravet. Intervjupersonerna är anonyma i det 
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presenterade resultatet och enbart jag som genomfört studien har tagit del av information 

berörande intervjupersonerna. Det innebär att konfidentialitetskravet fullgörs. Inga namn eller 

personuppgifter går att utläsa ur transkriberingarna och det transkriberade materialet 

förstördes efter studiens genomförande. Nyttjandekravet uppfylls då insamlad data enbart 

användes för studiens ändamål.  

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultat som utgår från intervjuer med sex 

informanter. Samtliga informanter har genomgått en socionomutbildning och var mellan 25 

och 40 år gamla. Resultatet har analyserats utifrån en hermeneutisk ansats. Det innebär att 

informanternas utsagor, vilket består av deras reflekterade upplevelser, har tolkats utifrån 

ovan nämnda valda teoretiska perspektiv. Kapitlet är uppdelat i avsnitt där teman med 

underteman presenteras. När materialet hade kodats var det möjligt att få en helhetsbild över 

kodernas gemensamma karaktärsdrag, vilket kom att skapa olika teman. Tematisering samt 

dess rubricering skedde alltså utifrån kodernas gemensamma egenskaper. Intervjusvaren 

redovisas i form av citat och informanterna presenteras med fingerade namn.  

4.1 Föreställningar och förutfattade meningar 

Kön och genus är inte något av naturen givet utan är socialt konstruerat av människan och det 

existerar en hel del föreställningar och förutfattade meningar om de båda – vilket i denna 

studie är av intresse att söka djupare förståelse kring. Föreställningar om kön och genus lärs in 

på ett tidigt stadie i människors liv och upprätthålls genom att dess betydelse och innebörd 

sällan ifrågasätts. För att förstå hur kön och genus produceras och reproduceras genom 

normer och diskurser, behöver vi se till det kulturella och sociala sammanhanget. I denna 

studie fick informanterna resonera kring vilka föreställningar om kön och genus som existerar 

i förhållande till de klienter de möter samt hur dessa tar sig i uttryck. Under detta tema 

beskrivs och analyseras alltså informanternas utsagor kring sina föreställningar och 

förutfattade meningar. Temat är uppdelat i tre underteman som är Barn och unga, Mammor 

och pappor samt Kvinnor och män. Informanterna arbetar med barn och familj och valde 

själva vilka som berördes av klient-begreppet. Detta lämnade ett visst tolkningsutrymme för 

informanterna att själva avgöra vilka klienter som är i fokus för reflektion av egna 

föreställningar. Undertemana är alltså konstruerade för att separera hur informanterna beskrev 

sina föreställningar om de olika klienterna inom målgruppen. 
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Barn och unga 

En informant uttalade föreställningar om barn och ungas utsatthet med koppling till kön enligt 

följande: 

Alex: ”Gällande utåtagerande ungdomar kan jag ibland tänka att man kan bli mer orolig 

för en ung tjej som har dragit iväg, till exempel rymmer och hänger med ungdomar man 

inte riktigt vet vilka de är. Jag kan känna att man får lite mer ont i magen för att jag tänker 

att hon kan bli mer utsatt, eller utsatt på ett annat sätt. Men man blir ju lika utsatt som kille 

och tjej, men jag tror att det kan ha att göra med att de ofta är mindre till storlek och att 

man känner att risken är större att de utsätts för sexuellt våld.” 

Informanten resonerar kring sina föreställningar kring unga flickors och pojkars beteenden 

och utsatthet. Alex nämner att pojkar kan vara lika utsatta som flickor vilket tyder på en 

medvetenhet kring problematiken, men det finns en större oro hos flickor. Informantens 

resonemang visar på föreställningar som influeras av samhällets normer och en rådande 

genusordning där flickor ses som svagare och är underordnade pojkar (jfr. Connell & Pearse, 

2015). Konsekvensen av fastställandet av könstillhörighet är antaganden om hur en person är 

och vad hens beteende betyder. Flickors utåtagerande kan skapa ökad oro på grund av två 

faktorer. Den ena kan förklaras genom att flickorna med utåtagerande beteende avviker från 

normer och diskurser som beskriver hur flickor är och ska vara, utifrån föreställningar om 

femininitet och könsidentitet (jfr. Hamreby, 2001). Femininiteten kan beskrivas som 

beteenden och uttryck som förknippas med att vara flicka eller kvinna och kan i kontexten 

innebära att utåtagerande beteende inte anses feminint. Föreställningen om könsidentitet 

handlar om att en flicka/kvinna ska uppvisa ett beteende och uttryck som stämmer överens 

med individens tilldelade kön vid födelsen. Avviker då flickorna från dessa normer och 

diskurser, kan det mötas av oförståelse, oro och rädsla. Den andra faktorn kan beskrivas som 

flickors, liksom kvinnors, underordning i förhållande till pojkarna och männen (jfr. Thomsson 

& Elvin- Nowak, 2003), vilket bidrar till viss utsatthet.  

 

Alex nämner att föreställningarna och oron kring flickor kan ha att göra med att de är mindre 

till storlek. Från att diskutera föreställningar om genus och kön kommer resonemanget att 

beröra hur biologiska skillnader kan ligga till grund för synen på flickor och pojkar. Det kan 

alltså sägas komma att handla om pojkars och mäns fysiska styrka, vilket är en väl utbredd 

och rådande tolkning av det ”naturliga”. Vid dessa typer av resonemang är det möjligt att 

närma sig en förståelse av hur föreställningar om biologiska skillnader tar sig i uttryck i 

uppfattningar av sociala genusmönster. Om biologiska ”naturliga” skillnader och sociala 
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genusmönster istället separeras till två olika fenomen är det möjligt att genomskåda 

föreställningar om att pojkars och mäns dominans beror på fysisk styrka - och istället se det 

som en fråga om social patriarkal struktur. Ser vi mäns överordning i samhället som beroende 

av fysisk styrka och testosteronnivåer kan det diskuteras om det exempelvis är därför män 

tilldelas chefspositioner, vilket kvinnor inte gör i samma utsträckning. Ser vi istället mäns 

överordning i samhället som ett resultat av sociala genusmönster är det möjligt att se hur 

kvinnor på grund av biologiskt kön begränsats till omsorg av barn och arbete i hemmet, vilket 

begränsat deras utrymme på arbetsmarknaden (jfr. Hirdman, 2001). Detta kan således kopplas 

till deras senare inträde på arbetsmarknaden och varför de än idag inte tilldelas 

chefspositioner i samma utsträckning, då föreställningar och diskurser om ”den goda modern” 

lever kvar. Kvinnor ses alltså inte i samma utsträckning som ”den goda arbetaren”, vilket män 

har gjort och fortfarande gör. Män kan alltså sägas ha en överordnad position på 

arbetsmarknaden på grund av sitt tilldelade kön vid födelsen på grund av sociala 

genusmönster och social patriarkal struktur. Enligt detta resonemang är det möjligt att se hur 

den biologiska kroppen är tätt sammanlänkad och integrerad med samhället.  

Gällande frågan om risker kopplade till dessa föreställningar beskrev en av informanterna: 

Deniz: ”Jag tror att vi missar unga killar som utsätter sig för saker för att vi inte tänker på 

det. Jag tänker på det här med att sälja sex till exempel. Jag tänker nog mer att vi missar 

saker än att vi har för mycket oro kring flickor. Killar förväntas kunna göra mer saker 

innan vi slår larm.” 

Ovanstående resonemang som Deniz för har en tydlig koppling till förklaringar om att pojkar 

har haft och har större spelrum än flickor inom den sociala barnavården likväl som i samhället 

(jfr. Hamreby, 2001). Citatet kan förklaras som att pojkar förväntas ha ett beteende där de 

utsätter sig för saker i viss grad, varför det inte uppmärksammas i samma mån som när flickor 

utsätter sig. Detta kan således innebära att risken med dessa normativa föreställningar och 

tankemönster om flickor och pojkar är att missa unga pojkar som utsätter sig.  

 

Mammor och pappor 

Samtliga sex informanter som deltog i studien berättade om föreställningar med direkt 

koppling till mamma- och papparollen. Nedan presenteras tre av informanternas beskrivningar 

av föreställningar om mammor och pappor.  

Mika: ”Jag tänker på de insatser vi har tror jag att man ofta med en pappa tänker att det 

räcker med föräldrastöd ifall det är så att pappan beter sig illa eller har ett våldsbeteende 
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mot sina barn eller sin partner. Medan hade det varit en mamma kanske man hade 

omhändertagit eller placerat tillsammans för att utreda föräldraförmågan och behov. 

Det ovanstående citatet pekar på föreställningar med koppling till eventuella insatser. 

Informanten menar att en pappas våldsbeteende inte anses lika allvarsamt som om en mamma 

hade haft samma beteenden. Varför föreställningen om våldsbeteende skiljer sig åt mellan 

könen kan sägas handla om aspekter och egenskaper som är tillskrivna både modern och 

fadern. Om en mamma beter sig illa och utövar våld mot sina barn och sin partner kan det 

skapa förvåning på grund av förväntningarna som finns kring mammarollen och kvinnan. 

Mamman förväntas vara omhändertagande samt omsorgsfull och kvinnan förväntas lösa 

problem och agera på sina reaktioner med kommunikation. Mamman och kvinnan förväntas 

så självklart vårda barn att många har föreställningen i att det är en instinkt (jfr. Stahlman, 

1998). När mamman istället utövar våld eller inte lever upp till dessa förväntningar kan det 

tänkas att hon inte uppfyller ”den goda modersrollen”. Mannen förväntas istället vara mer 

utåtagerande och aggressiv i sitt sätt, varav en mans våldsamma beteende i papparollen inte 

skapar samma reaktioner.  

Sam: ”Jag tycker att det är stor skillnad att vara mamma och att vara pappa och det är på 

två olika nivåer nästan. Mamman är ofta den som har huvudansvaret och är 

omhändertagande och så är papporna mer sekundära gällande det. Om man ställer dom 

mot varandra är det alltid mamman som ’vinner’.”. 

I ovanstående citat för Sam ett resonemang om mamman som en typ av primär 

vårdnadshavare och pappan som en mer sekundär vårdnadshavare. Informanten talar för 

föreställningar om mammans egenskaper som till exempel omhändertagande. Om det talas 

om mamman som den primära föräldern och pappan som mer sekundär förälder, kan det även 

innebära att mamman gör en större investering i barnen och skapar en bättre relation till dessa 

(jfr. Lorber, 2005). Enligt det tankesättet är det möjligt att skapa sig en förståelse för vad 

informanten syftar till när hen talar för att mamman är den som ”vinner”. Detta kan även 

innebära att pappan många gånger framgångsrikt lyckas skapa sig ett liv utanför hemmet och 

att papparollen inte innebär samma uppoffring som mammarollen, som är mer begränsad till 

hemmet. Det påståendet kan tyckas likna det som Nancy Chodorow (1978) framförde 

angående att det existerar en genusstrukturerad arbetsfördelning som talar för att mammorna 

är reserverade till fullo för omvårdnaden av barn. Dessa föreställningar kan direkt kopplas till 

det som kan kallas ”Det stereotypa genuskontraktet”, som kan tyckas vara både förlegat och 

banalt men vilket fortfarande kan ha starka influenser i våra föreställningar idag (jfr. Hirdman, 

2001). Genuskontraktet är uppbyggt på stereotypa ideal och hierarki samt för fram hur vi bör 
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vara som män och kvinnor. Som Sam påpekar att det skulle vara stor skillnad på att vara 

mamma och pappa, grundar sig alltså i föreställningar om hur mammor och pappor är med 

starka influenser av ett stereotypt genuskontrakt. Vid detta resonemang om skillnaderna 

mellan mammor och pappor, finns det även en förmodad bild av vilket kön dessa tillhör, 

vilket egentligen inte kan generaliseras eller beskrivas som praktisk realitet.  

Deniz: ”Jag tror absolut att många har föreställningar kring att det skulle vara värre om 

en mamma skulle få för sig att åka iväg från sitt barn, kanske två veckor på semester, än 

om en pappa skulle göra det. Och det kan jag nog erkänna själv, att i huvudet blir det nog 

så att jag också reagerar mer på det. Men det borde jag inte göra, egentligen.”. 

I citatet ovan påpekar Deniz att hen reagerar mer om en mamma väljer att lämna sina barn än 

om en pappa gör det. Detta kan beskrivas som att kvinnor är ”föräldrar” och män är ”pappor”, 

vilket är en konsekvens av att det finns en social könsrelation (jfr. Bekkengen, 1999). Med 

detta menas att män, papporna, befinner sig i en överordnad position där valfrihet existerar 

samtidigt som kvinnor, mammorna, befinner sig i en underordnad position och är tvingade till 

anpassning. Även detta citat kan återkopplas till resonemang som berör uppfattningar om män 

som pappor och deras liv utanför hemmet respektive kvinnor som mammor och deras liv som 

existerar i hemmet. 

 

Kvinnor och män 

Nedan presenteras informanternas upplevelser av föreställningar om kvinnor och män.  

Mika: ”Även om man inte pratar om att manligt och kvinnligt har olika egenskaper är det 

ju tydligt att man pratar om mamman som en kvinna och pappan som en man”. 

I citatet ovan menar Mika att mammor och pappor omtalas utifrån idéer om kön. Det är 

möjligt att konstatera att samtal om mammor som kvinnor och pappor som män, alltså främst 

går i enlighet med ett binärt tvåkönssystem. Det är även möjligt att vidare föra resonemang 

kring om de då automatiskt tilldelas generaliserande egenskaper, utifrån sitt tillskrivna kön.  

Kim: ”Närmast till hands för mig ligger det här med att tänka våld. Det är något som vi 

dagligen stöter på och allt som oftast så är det ju att man tar för givet att det är en kvinna 

som är utsatt och att det är en man som utsätter. Och jag tror att det ligger mycket 

fördomar i det och även om man pratar sexuella övergrepp att man tänker att det oftast är 

en kvinna som är utsatt och att man sällan tänker att det skulle vara en man som är 

utsatt.”. 
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Som tidigare nämnt under rubriken om mammor och pappor, finns vissa egenskaper 

tillskrivna mammor och pappor, kvinnor och män. Föreställningar om hur de agerar eller bör 

agera återspeglar informanternas normativa tankemönster. Kim menar att det ofta tas för givet 

att det är en man som utsätter en kvinna för våld eller övergrepp. Våld och aggressiva 

handlingar tillskrivs ofta män samt maskulinitet och kan ta sig i uttryck av män som försöker 

bekräfta eller bibehålla sin överordning gentemot kvinnor eller andra män (jfr. Connell, 

2008). Därmed inte sagt att det inte tar sig i uttryck bland kvinnor, vilket informanten menar 

handlar om fördomar. Kön skapas och omdefinieras genom hur det praktiseras i den sociala 

realiteten och dessa föreställningar om våld kan därför tyckas vara dels generaliserande 

utifrån uppfattningar om binära kön, dels direkt återkopplade till överordning och 

underordning, snarare än könet i sig. 

En av informanterna beskrev risker kopplade till dessa föreställningar: 

Kim: ”Jag tror att man behöver vara medveten om vilka föreställningar man går in med 

och om man är medveten om det kan man kliva utanför dom, men är man inte medveten så 

kommer man ju röra sig inom den arenan hela tiden och då missar man saker som kanske 

skulle vara jätteviktiga att få till för insatsens skull eller för individens skull oavsett om det 

är en förälder eller ett barn.”  

Kim menar alltså att det är av vikt att identifiera sina föreställningar i syfte att inte missa 

vitala delar som är betydelsefulla för individen eller insatsen. För att begränsa riskerna är det 

möjligt att föra fram en strategi som är byggd på acceptans (jfr. Butler, 2007). Med detta 

menas att acceptera den symboliska, sociala och kulturella ordningen, vilket är begränsande 

för alla och istället fokusera på att utmana dessa gränser. 

 

Sammanfattning 

I detta tema berördes informanternas resonemang kring sina föreställningar och förutfattade 

meningar om kön och genus som existerar i relation till de klienter de möter och därtill hur de 

tar sig i uttryck. En informant beskrev föreställningar om barn och unga och att de har större 

oro för unga flickor än för unga pojkar. Det påståendet möjliggjorde en koppling till hur 

flickors utåtagerande beteende uppfattas vara värre än pojkars utåtagerande beteende, i 

enlighet med normer om femininitet och könsidentitet. Beskrivningen kunde även kopplas till 

samhällets normer och rådande genusordning – där över- och underordning kan bidra till 

förståelse för föreställningarna om unga flickor. Samtliga informanter som deltog i studien 

beskrev föreställningar om mammor och pappor. En informant påstod att det anses mer 
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allvarsamt om en mamma beter sig illa mot sina barn eller har ett våldsamt beteende än om en 

pappa har det. Liksom vid analys av föreställningar om flickor och pojkar kom denna analys 

av föreställningar om mammor och pappor att handla om och kopplas till normativa 

tankemönster om utåtagerande beteenden - utifrån vilket kön individen har. Förväntningar på 

en mamma skiljer sig från förväntningar på en pappa, exempelvis menade två informanter att 

det är värre om en mamma lämnar sina barn än om en pappa gör det. Vidare fördes 

resonemang kring föreställningar om att mamman är en primär förälder och pappan är 

sekundär förälder, vilket har kunnat kopplas till stereotypa ideal. I enlighet med 

resonemangen ovan påtalades det även i undertemat som berörde föreställningar om kvinnor 

och män, att det existerar normativa tankemönster gällande utåtagerande beteenden. Detta 

gällde föreställningar om att en kvinna är utsatt av en man när det gäller våld. Risker med 

föreställningarna beskrev en informant är att saker som är viktiga för insatsen inte 

uppmärksammas.  

4.2 Erfarenheter och kunskapsnivå 

När uppfattningar och antaganden om kön likväl genus diskuteras är det många gånger 

möjligt att återkoppla dessa direkt till det binära tvåkönssystemet. Den icke-binära identiteten 

kan verka som utgångspunkt för förståelse av och diskussioner om hur alla könsidentiteter, 

oavsett normativa eller inte, är flytande och flertydiga. I avsnittet beskrivs informanternas 

erfarenheter av och kunskap om identiteter som inte identifierar sig med det binära 

könssystemet. Temat är uppdelad i tre underteman som är Bortom binära kön - erfarenheter, 

Bortom binära kön - kunskap samt Risker. Det bör understrykas att erfarenheten och 

kunskapen beskriven nedan är avgränsad till deras yrkesroll, det vill säga att de talar om 

klienter.  

 Bortom binära kön – erfarenheter 

Nedan beskriver informanterna sina erfarenheter av att möta klienter som identifierar sig som 

exempelvis icke-binära. 

Alex: ”Alltså, nu har jag aldrig träffat någon som uttalat det men jag vet ju att det finns, 

absolut. Men jag skulle säga att jag mest har träffat ganska unga personer. Jag tror att jag 

haft säkert två eller tre unga personer som inte har uttalat att de är icke-binära men som 

har pratat om att de inte vet om de är tjej eller kille och ’jag kanske kommer vilja operera 

mig till kille eller kanske inte’ och kring sexualitet och så. Alltså jag har väldigt begränsad 

erfarenhet av det men den erfarenheten jag har är av unga personer som inte riktigt vet, 
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utan håller själva på att utforska vad de tänker, vill och känner. Det har varit kopplat till 

depression och självskador i det.”.  

I citatet ovan beskriver Alex att hen aldrig träffat någon som öppet talat om att de är 

exempelvis icke-binära. Däremot påpekar informanten att hen haft ärenden som berör unga. 

Alex menar att könsidentiteten varit föremål för pendlande, osäkerhet och utforskande. 

Däremot beskriver Alex att osäkerheten hos de unga har berört mer än bara en icke-binär 

könsidentitet, utan en mer omfattande fråga om transidentitet och sexualitet.  

Mika: ”I mitt arbete som socialsekreterare på barn och familj har jag inte kommit i kontakt 

med det. Alltså inga, vad jag vet om. Sen kan det finnas personer som säkert inte känner sig 

trygga med att identifiera sig som man eller kvinna men som jag inte vet om. Så jag skulle 

inte säga att min erfarenhet är stor kring det i mitt arbete”. 

Informanten ovan beskriver att hen inte har någon erfarenhet av att träffa individer som inte 

identifierar sig med det binära könssystemet. Däremot framför Mika att hen faktiskt inte vet 

ifall hen har gjort det. Mika menar att det kan ha funnits individer som inte känt sig trygga att 

öppet identifiera sig som annat än man eller kvinna. Denna bristande trygghet kan tänkas bero 

på uppfattningar om att vi som människor ska prestera rätt kopplingar mellan kropp och 

genus, för att inte uppfattas som avvikande, konstiga eller skrämmande, i enlighet med Butler 

(2007). Rädslan att uppfattas som avvikande, i en situation som redan upplevs pressad då det 

handlar om att klienten befinner sig under lupp för en myndighet, kan vara stor.  

Jona: ”Inte som har sagt det. Sen så tänker jag att jag nog jobbar utifrån att det finns en 

kvinna och en man, så jag har nog missat de jag träffat om jag träffat några.”. 

Jona beskriver ovan att hen inte träffat någon som uttalat att den är annat än man eller kvinna. 

Vidare påpekar informanten att hen antagligen missat de som kanske identifierar sig som 

annat då hen utgår från det binära tvåkönssystemet. Uppfattningar som utgår från dikotomin, 

kvinna och man, har en viss tendens att reproducera föreställningar om att det finns 

”naturliga” kön samt genuin kvinnlighet och manlighet (jfr. Butler, 2007). Dessa 

föreställningar resulterar även i en uppfattning om att de positioner som finns att välja mellan 

är kvinna eller man (jfr. Ambjörnsson, 2016). Det kan alltså tänkas ge bristande utrymme för 

andra identiteter, bortom det binära könssystemet. Informanten beskriver det när hen påpekar 

att den nog missat de identiteterna, om hen nu träffat några.  

Bortom binära kön – kunskap 

Nedan beskriver informanterna sin kunskap gällande exempelvis icke-binära identiteter.  



25 
 

Mika: ”Jag hoppas jag har tillräckligt med kunskap men jag vet inte. Samtidigt tänker jag 

att alla människor är olika och alla vill bli behandlade på sitt sätt. Så bara för att de inte 

identifierar sig som man eller kvinna så behöver man ju inte vilja behandlad på ett visst 

sätt.”. 

Mika beskriver i ovanstående citat att hen inte vet om hen har tillräckligt med kunskap. 

Vidare hävdar Mika att hen tänker att alla, oavsett könsidentitet, vill ha ett individuellt 

bemötande. Det är möjligt att föra fram resonemang om att kön ständigt är närvarande i det 

mänskliga mötet och att kön ständigt görs i möten. Detta innebär således att även om det 

individuella bemötandet är av stor vikt och en man eller en kvinna inte per automatik vill ha 

ett specifikt bemötande utifrån sitt kön, så är det till viss del omöjligt att förhålla sig objektiv. 

Med det menas att vi gör kön i alla möten och kategoriserar individen, även inom ramen för 

det individuella bemötandet.  

Sam: ”Det är väl i så fall det jag har läst men jag vet inte riktigt om det kan appliceras i 

verkligheten. Man vet ju inte förs man har kommit dit, men jag tror inte jag har den 

kompetensen.”. 

I citatet ovan menar Sam att hen tror sig sakna kompetens på grund av att hen inte har 

praktiska erfarenheter, men att hen har vissa, vad som kan tänkas vara, teoretiska erfarenheter. 

Vad som förenar dessa två citat är osäkerheten kring om tillräcklig kunskap och kompetens 

finns och denna osäkerhet påpekades av samtliga informanter. 

Risker 

Risker handlar om konsekvenser för klienten av socialsekreterares bristande erfarenheter och 

kunskaper. När det talas om risker kopplade till avvikande eller utsatta grupper handlar det 

ofta främst om exkludering, stigmatisering och osynliggörande. Flera av informanterna 

beskrev dessa risker och en uttryckte det;  

Kim: ”Även om jag tycker mig vara någorlunda medveten så tror jag definitivt att jag 

skulle kunna kränka personer för att jag fördomsfullt går in med en föreställning utan att 

jag har tänkt på det. Det är ju jättestora risker för vi missar ju en hel del. Men som sagt att 

man sitter i ett möte med en person och fast man inte själv förstår det, att här kränker jag 

ju någon eller här kör jag över någon. Då skapar man ju inte en relation och den personen 

kommer ju inte känna tillit till mig för jag kan ju inte förstå en sådan viktig del av livet för 

den utan trampar på den biten.” 

Kim menar att trots medvetenhet så skulle hen kunna kränka personer på grund av egna 

fördomsfulla föreställningar. Riskerna med detta är alltså att gå miste om viktig information 

eller kränka personer. Personer som inte identifierar sig i enlighet med det binära 
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könssystemet är avvikare från normer och idéer om vad kvinnor och män är, vilket innebär ett 

ständigt arbete för individerna att informera andra om sin identitet, så kallat ”att komma ut” 

(jfr. Ambjörnsson, 2016). Det gäller i alla sammanhang då dessa starka normer finns överallt. 

Identitet och könstillhörighet kan vara av oerhörd vikt för individer, vilket vi ser bevis på 

redan i småbarnsålder när barn lär sig köns- och genusnormer. För den som avviker från 

normerna, som inte identifierar sig med egenskaperna denna tillskrivs utifrån exempelvis 

könsuttryck, kan det bli av ytterligare vikt. Risken är därmed, enligt informanten, att kränka 

individer och att inte skapa viktiga relationer till klienterna. Kim menar att en risk är att missa 

en hel del vilket kan handla om klienternas psykosociala situation (jfr. Ungdomsstyrelsen, 

2010). Många barn och unga har berättat om sina erfarenheter av att bli ifrågasatt på grund av 

könsidentitet, både i skolan och i hemmet. I hemmet kan det uttrycka sig genom att 

föräldrarna inte accepterar eller respekterar sitt barns pronomen eller könsidentitet. 

Föräldrarna kanske snarare ifrågasätter, ignorerar eller kränker sitt barn. I skolan kan det 

uttrycka sig i liknande former och i mobbning. Individer med könsidentiteter som avviker från 

normen utsätts i högre utsträckning även för våld och sexuella övergrepp (ibid.). Med detta i 

åtanke är det tydligt vad Kim menar genom påståendet att en stor risk är att de missar saker, 

saker som är relaterat till könsidentiteten men som riskerar att inte förstås eller framkomma på 

grund av föreställningar.  

Sammanfattning 

Detta tema har berört informanternas erfarenheter av och kunskap om icke-binära identiteter. 

Tre stycken underteman användes och var Bortom binära kön – erfarenheter, Bortom binära 

kön – kunskap och Risker. Vid beskrivning av sina erfarenheter menade samtliga informanter 

att de inte hade någon erfarenhet av att möta icke-binära personer som uttalat att de är det. 

Två informanter beskrev att de träffat ett par unga klienter som har varit osäkra i sin 

könsidentitet. En informant hävdade att hen utgår från att det finns män och kvinnor, vilket 

gör att hen antagligen missar andra könsidentiteter. Vidare menade informanterna att de tror 

sig sakna kunskap och kompetens. Risker med begränsade erfarenheter och bristande kunskap 

beskrev en informant är att inte möjliggöra viktiga relationer med klienter eller att kränka 

någon. Ytterligare en risk kan vara att viktiga bitar missas av socialsekreteraren, vilket 

exempelvis kan handla om att en klient utsätts för något av andra på grund av sin 

könsidentitet.  
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4.3 Möte med klienten 

I alla möten mellan människor sker en relationell process. Denna process handlar om att vi 

läser in, bearbetar, kategoriserar, tillskriver och begripliggör varandra. Kön är en betydelsefull 

faktor i alla möten mellan människor och i dessa möten utvecklas och slipas den bekönade 

identiteten. I arbetet som socialsekreterare på området barn och unga är mötet med klienter en 

viktig del av det dagliga arbetet. Detta tema behandlar informanternas beskrivningar om mötet 

med klienter. Temat är uppdelad i två underteman som är Bemötande och Samtalet. Dessa 

liknar varandra till stor del men är uppdelade för att få en tydlig bild av vardera.  

Bemötande 

Nedan resonerar informanterna kring bemötandet av klienter. 

Mika: ”Jag tycker att jag försöker hålla mig till samma bemötande i alla fall. Det finns ju 

alltid subtila mönster i bemötandet av män och kvinnor och därför tänker jag att det finns 

subtila mönster i bemötandet av icke-binära identiteter också. Jag hoppas att bemötandet 

skulle vara likadant för någon som identifierar sig som icke-binär. Man frågar ju inte 

heller ’Är du man eller kvinna?’, det frågar man ju inte, det ser man ofta. Det är det som är 

så dumt.”. 

Mika påpekar att hen försöker hålla sig till samma bemötande oavsett vem klienten är. Vidare 

för informanten ett resonemang kring subtila mönster som existerar i bemötandet av män och 

kvinnor samt kanske även i bemötandet av icke-binära. Först och främst bör det grävas 

djupare i vad som egentligen är innebörden av dessa subtila mönster. Subtila mönster syftar 

till mönster av knapp märkbar natur och kan i kontexten tänkas vara förhållningssätt samt sätt 

att tala med klienten, utifrån vilket kön som tillskrivs denna. Dessa mönster kan existera på 

grund av social struktur, normer och maktsystem som är djupt rotade i människors liv och 

uppfattningar. Det informanten påpekar i citatet ovan, att det alltid finns subtila mönster i 

bemötandet av män och kvinnor, förutsätter att individen talat om att den är man eller kvinna, 

eller att hen tillskrivits ett kön. I slutet av citatet menar informanten att frågan om individen är 

man eller kvinna inte ställs. Kön är ständigt närvarande och att kön görs i mötet med andra. 

Det kan alltså vara tryggt att hävda att dessa subtila mönster, som Mika påpekar finns i 

bemötandet, uppstår utifrån hur individer uttrycker sitt kön som därmed får avgöra om hen är 

man eller kvinna. Däremot uppmärksammas då inte kopplingar mellan det biologiska könet, 

könsidentitet och könsuttryck vid tillskrivandet av kön. Vidare är det möjligt att undersöka det 

som informanten uttrycker om förekomsten av subtila mönster i bemötandet av icke-binära. I 

det första uttalandet om subtila mönster i mötet med män och kvinnor, handlar det om subtila 



28 
 

mönster i bemötandet utifrån ett binärt tvåkönssystem. Vidare fortsätter Mika genom ett 

uttalande om att subtila mönster kan tänkas existera i mötet med icke-binära. Då icke-binära 

personer inte identifierar sig med det binära tvåkönssystemet, som kan sägas vara källan för 

de subtila mönstren som Mika beskriver, är det möjligt att resonera kring huruvida den icke-

binära identiteten i så fall tillskrivs könsliga egenskaper. Dessa könsliga egenskaper som 

tillskrivs kan då tänkas utgöras av föreställningar om det binära tvåkönssystemet - för att 

dessa mönster i bemötandet av klienten överhuvudtaget ska existera. I enlighet med det som 

just beskrivits om att könstillskrivelser sker i alla möten och att kön görs i möten med andra, 

menar en informant;  

Deniz:”Alltså jag tänker ju att bemötandet ska vara exakt samma oavsett kön. Sen förstår 

jag ju att en del är social konstruktion och att man undermedvetet säkert bemöter olika. Jag 

hoppas inte att jag gör det men jag förstår att man nog gör det ganska ofta ändå, fast man 

säger att man inte ska göra det.”. 

Som Deniz påtalar är kön och genus en social konstruktion och uttalandet om att det 

undermedvetet sker olika slags bemötanden utifrån vilket kön klienten tillskrivs, kan 

sammankopplas med det Mika påtalade om subtila mönster. Samtliga informanters 

beskrivningar gick i enlighet med det ovan. Alla nämnde att bemötandet av klienter inte ska 

skilja sig på grund av kön. Deniz beskriver dock att bemötandet antagligen skiljer sig åt utan 

att det finns en medvetenhet om detta. Förhoppningen menar informanten är att detta inte 

sker, vilket samtliga informanter i likhet med ovanstående uttalade. Omgivningen har en 

betydande roll i hur bemötandet är och med detta menas i detta fall att den professionella 

uppfattar och avgör i vilken grad klienten avviker från normer (jfr. Ungdomsstyrelsen, 2010). 

När en individ inte kan kategoriseras som man eller kvinna bemöts detta ofta av förvirring, 

vilket mer eller mindre, medvetet eller omedvetet leder till ett kränkande bemötande.  

Samtalet 

I detta undertema beskriver och resonerar informanterna kring hur de samtalar med klienten. I 

följande citat resonerar informanten om pronomen;  

Kim: ”Jag tänker ju att det är viktigt att man inte, om det är en person som inte identifierar 

sig som han eller hon, då inte använda dom pronomen och inte prata om det på ett sådant 

sätt. Jag försöker att inte prata om pojkvän och flickvän utan prata partner så får den 

personen jag möter välja om den vill definiera sin partners kön.”. 

Exempel på pronomen som kan användas är Han, Hon, Hen och Den, vilket används när det 

talas om en person istället för hens namn. I ovanstående citat menar Kim att det är av vikt att 

använda de pronomen som personen önskar samt att ställa frågan om partner istället för att 
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utgå från att personens partner är en heterosexuell cisperson. En cisperson är en person vars 

könsidentitet stämmer överens med det tilldelade könet vid födelsen samt hur personen 

uttrycker och iklär sig sitt kön. Talhandlingen begränsar människor på det sättet att det 

möjliggör för oss att tillskriva andra individer könade identiteter. På det sättet är det möjligt 

att förklara vikten av ett användande av korrekt pronomen, då alla inte identifierar sig med det 

binära tvåkönssystemet eller vill tillskrivas egenskaper utifrån förmodat kön. Vidare uttrycker 

en informant; 

Jona: ”Jag tänker att kommer det någon som ser ut som en kvinna så pratar jag med den 

som en kvinna och då säger jag ju Hon.”.  

I citatet ovan beskriver Jona att hen utgår från klientens könsuttryck för att avgöra vilket 

pronomen som bör användas. Detta går i enlighet med det som Butler (2007) beskriver kring 

hur språket tillåter människor att tillskriva andra könade identiteter.  

Deniz: ”Alltså jag är ju så van att använda Han eller Hon för det är ju så himla naturligt, 

så jag har inte reflekterat så mycket kring det. Men jag har inget emot att använda Hen 

heller men jag använder inte det begreppet. Jag har alltid sagt Han eller Hon.”. 

I citatet ovan beskriver Deniz hur hen är van att använda pronomen Han eller Hon och att det 

är naturligt. Påståendet om att Han och Hon är naturligt, går ungefär i samma spår om att Han 

och Hon är normalt. Det som är normalt, eller naturligt, existerar ofta i det avseendet om det 

anses finnas något som är mindre normalt, eller mindre naturligt (jfr. Ambjörnsson, 2016). På 

det sättet är det möjligt att förstå Informantens påstående som att användningen av Hen är 

onaturligt eller mindre naturligt, för hen själv att använda. Informanten hävdar att den alltid 

använt pronomen Han eller Hon, vilket i enlighet med kategorisering av kön lärs in av barn 

tidigt (jfr. Connell & Pearse, 2015). Alla ifrågasätter inte heller dessa bestämda pronomen, 

som aktivt används i det svenska språket, på grund av att de existerar inom en 

heterosexualiserad förståelseram. Det kan också sägas vara heteronormativa antaganden i det 

dagliga språkbruket med sin grund i det binära tvåkönssystemet och ifrågasätts enbart när det 

inte går att avläsa vad en individs könstillhörighet är. Två kön framställs ofta som de enda 

möjliga alternativen, liksom de två mest flitigt använda pronomen Han och Hon gör. Dessa 

existerar endast inom vad som kan beskrivas som den heterosexuella matrisen (jfr. Butler, 

2007). Ingen av informanterna som deltog i föreliggande studie frågar klienter om pronomen, 

men Kim menar att det är av vikt att inte använda de pronomen som klienten inte vill använda 

och Deniz påpekar att hen inte har något emot att använda pronomet Hen. Mika beskriver 

istället hur frågor ställs i samtalet;  
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Mika: ” Jag tänker att jag inte ställer annorlunda frågor beroende på vilket genus man 

anser sig ha. Frågebatteriet är ju alltid likadant. Därför tror jag inte att jag skulle ställa 

annorlunda frågor om man identifierar sig som icke-binär.”. 

I citatet ovan beskriver alltså Mika att samma frågor ställs oavsett genus och att samma frågor 

antagligen hade ställts till en klient som identifierar sig som icke-binär. Däremot bör det ännu 

en gång påpekas att inga av samtliga informanter i studien ställer frågan till klienter angående 

deras pronomen. 

Sammanfattning 

I detta tema har beskrivningar om mötet med klienter behandlats. Temat var uppdelat i två 

underteman - Bemötande och Samtalet. Resonemang om subtila mönster i bemötandet av 

klienter har förts och genom analys av resonemangen har subtila mönster kopplats till social 

struktur, normer och maktsystem. Vidare ledde det analysen in på könstillskrivelser med 

utgångspunkt i det binära tvåkönssystemet, vilket bidrar till ett visst bemötande av klienter. 

Vid beskrivningar om samtalet menade samtliga informanter att de inte ställer frågan om 

vilket pronomen klienten önskar. En informant beskriver att könsuttrycket avgör vilket 

pronomen hen använder om sin klient och en annan informant beskriver att hen är van att 

använda pronomen Han eller Hon. Detta möjliggjorde en koppling till heteronormativa 

antaganden och att enbart två kön, liksom två pronomen, ofta anses som de enda alternativen.  

4.4 Arbetsplatsen 

Arbetsplatsen är en arena för normer och diskurser att reproduceras, vilket i många avseenden 

kan upprätthållas genom att dessa inte ifrågasätts. Beskrivningar av diskussioner, arbetssätt 

och arbetsklimat kan bidra med förståelse för vilken kunskap och kompetens som finns på 

arbetsplatsen samt hur normer påverkar professionella i sitt arbete. I detta tema beskriver 

informanterna sin arbetsplats och temat är uppdelat i fem underteman som är Kön och genus i 

diskussioner, Arbetssätt, Könsneutralt förhållningssätt, Arbetsplatsens klimat samt 

Förutsättningar att diskutera. 

Kön och genus i diskussioner 

Här beskriver informanterna hur diskussioner förs på arbetsplatsen gällande kön och genus. 

Två av informanterna beskriver nedan att kön och genus kopplas samman;  

Kim: ”Jag tror att man pratar om kön och genus i samma andetag, för jag tror att många 

tänker biologiskt och juridiskt kön. Många tänker att det är separata bitar men de finns 

också dom som inte får grepp om att det är så. När man pratar socialt kön är det många 
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som tycker att det är konstigt och förstår inte riktigt. Krasst sätt tycker jag att vi pratar om 

det i samma mening.”. 

I citatet ovan menar informanten att kön och genus kopplas samman och att de flesta tänker 

och pratar om kön, som biologiskt och juridiskt kön. Kim påpekar att det talas om kön och 

genus i samma mening. Kön och genus kan förklaras på olika vis och syftar i det dagliga talet 

ofta till två olika saker. Risken med att koppla samman begreppen på det sättet informanterna 

beskriver kan sägas vara att det inte fästs avseende vid det som skiljer begreppen åt. Med det 

menas att det är lätt att tillskriva exempelvis en individ av manligt kön, inte bara könet i sig 

utan även uppfattningar om maskulinitet och manliga egenskaper – utan att förstå att dessa 

skiljer sig (jfr. Connell & Pearse, 2015). Däremot går det likväl att hävda att det i själva 

verket inte är möjligt att göra någon åtskillnad mellan begreppen kön och genus då de båda är 

subjekt, kroppar likväl som egenskaper, för det kulturella och sociala sammanhanget (jfr. 

Butler, 2007).  Det är möjligt att beskriva det som att föreställningar om det biologiska könet 

är i högsta grad integrerat med uppfattningar om manliga och kvinnliga egenskaper. Sam 

fortsätter att beskriva diskussionerna på arbetsplatsen;  

Sam: ”Jag tycker att det varit lite diskussioner om det. Man pratar ju om en mamma och då 

är det biologiskt kön. Man pratar ju inte om det som konstrueras utan mer att hon är ju 

född till kvinna, hon är ju mamma och såhär är hon. Alltså man tilldelar en massa 

egenskaper men man diskuterar inte så mycket om vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt eller förväntningar på kvinnor och förväntningar på män. Folk kan inte förstå sig 

på det riktigt och det är väl det där att man inte kan sätta in det i ett fack riktigt. Jag tycker 

det är lite bakåtsträvande också att inte erkänna att det finns något mer än kvinnligt och 

manligt.”.  

I citatet ovan beskriver informanten att diskussionerna berör biologiska kön och att 

egenskaper tillkommer därefter. Sam påpekar även att förväntningar inte diskuteras i samma 

mån. Hen menar att det beror på att folk saknar förståelse för det de inte kan kategorisera. Det 

kan tänkas bero på föreställningen om enhetliga identiteter och rädslan för det avvikande men 

det kan även bero på stereotypa föreställningar utifrån det binära tvåkönssystemet eller 

heteronormativa tankemönster. I citaten nedan beskriver en informant vidare diskussionerna 

om kön och genus på arbetsplatsen; 

Jona: ”Jag tänker att det där med kön nog är svårare att förstå och begripa, att folk gör det 

rätt komplicerat för det är mycket svårare att förstå än hur man uttrycker sig med kläder 

och stil. Så dom bitarna är nog enklare för folk att förstå utan att behöva problematisera 

det så mycket.”. 
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Jona nämner att ”folk” har svårare att förstå kön än vad de har att förstå genus. Med detta kan 

menas att många kan sakna förståelse för kön som flytande samt hur kön verkar genom en 

diskursiv förståelse utifrån den heterosexuella matrisen och inte enbart genom biologiska 

förklaringar. För att förtydliga vad Jona menar med att kön kan vara svårt att förstå syftar hen 

alltså inte till biologiska förklaringar om vad kön är, utan snarare till en förståelse av kön som 

social konstruktion. Om ”folk” då ser individens kön som fast, utifrån biologiska förklaringar, 

uppnår de inte en djupare förståelse av att identiteter kan existera bortom den binära 

tvåkönsuppdelningen. Förståelsen av kön kan alltså för vissa anses komplext till skillnad från 

en förståelse om kläder och stil. Det kan tolkas som att ”folk” kan tänkas ha en förståelse för 

hur vi iklär oss kön, men inte av könets eller genusets förklaring eller innebörd.   

Arbetssätt 

Nedan beskriver informanter hur det arbetas på arbetsplatsen. 

Alex: ”När vi drar ärenden på gruppträffar har vi en stor whiteboard och då ritar man upp 

familjekonstellationen och då är det en cirkel för kvinna och en fyrkant för man. Där är det 

alltid uttalat om det är en tjej eller en kille, utifrån vilken figur det blir. Det kan jag tänka 

är ganska onödigt egentligen och jag vet inte varför det är så, men det är ju 

socialstyrelsens material vi jobbar efter.”.  

Alla informanter som deltog i studien, med undantag för en, berättade om hur det går till när 

det är ärendedragningar. Alex beskriver det som att familjekonstellationen ritas upp och då 

uttalas det tydligt vilket kön föräldrarna har, i form av en cirkel och en fyrkant. Detta 

arbetssätt, som är socialstyrelsens material, kan problematiseras till viss del. När kön på en 

individ nämns tillkommer en mängd associationer och förväntningar (jfr. Thomsson & Elvin-

Nowak, 2003), som kan verka begränsande både för klienten och för den som ska utreda 

ärendet. Vidare är det möjligt att tillskriva klienten ett kön som hen inte identifierar sig med. 

Tydligt kan det tyckas vara att modellen, med dess symboler för man och kvinna, är utformad 

utifrån tanken om att de två positioner som finns att välja mellan är män och kvinnor. Det vill 

säga enligt det som Butler (2007) beskriver som den heterosexuella matrisen vilket innebär, i 

kontexten, att fysiska kroppar organiseras och kategoriseras för att kunna beskrivas.  

Mika: ”Jag upplever att det inte jobbas så himla mycket med frågor om kön på min 

arbetsplats. Jag tror att man är medveten om att det finns en könsmaktsordning och jag 

tror att man arbetar så mycket som det går i analyser och bedömningar för att jobba emot 

olika föreställningar kring mammor och pappor till exempel. Men det arbetas inte aktivt 

med det.”.  



33 
 

Mika beskriver ovan att det inte arbetas aktivt med frågor om kön på arbetsplatsen, men att 

hen tror att det arbetas mot föreställningar om mammor och pappor i bedömningar, i den 

utsträckning det är möjligt. En möjlig tolkning av det som Mika beskriver om arbete mot 

föreställningar kan vara att de som bedömer mammor och pappor försöker ifrågasätta och 

belysa sina föreställningar för att inte kategorisera eller generalisera – men att detta bara sker i 

viss utsträckning. Inom det sociala arbetets profession tillämpas teorier och modeller i syfte 

att arbeta för social och ekonomisk rättvisa för individer som är förtryckta på grund av kön, 

sexualitet, etnicitet, klass och funktionsförmåga (jfr. McPhail, 2004). Detta innebär således att 

många har en medvetenhet om det som förtrycker människor, exempelvis 

könsmaktsordningen enligt Mika. Inom dessa perspektiv är dock identiteter konstruerade 

utifrån det binära tvåkönssystemet, dvs. att det finns män och kvinnor likväl heterosexualitet 

och homosexualitet. Dessa paradigm har format det sociala arbetets praktik men kan vara 

problematiska och kan återkopplas till det Mika beskrev. En kategorisering av människor kan 

verka exkluderande och reducerande i komplexitet av individers identiteter (ibid.).  

Könsneutralt förhållningssätt 

Detta undertema behandlar informanternas resonemang kring könsneutralt förhållningssätt.  

Kim: ”Jag tänker att vi försöker prata könsneutralt men vi gör det ju sällan, även ifall vi 

tror att vi försöker göra det. Det är min upplevelse av det. Återigen om jag tänker hur vi 

drar ärendena så nämner vi dom vid namn och det kan ju också ge indicier i om det är en 

mamma eller en pappa så jag tycker vi sällan gör det könsneutralt. Istället för att säga Han 

eller Hon så säger vissa av oss Hen men alla gör ju inte det. Det är inte ett vedertaget 

begrepp utan det kan snarare vara så att det är folk som funderar på om det ordet måste 

användas. Så jag tänker att vi inte är så bra på det. Fördelarna är ju att man får ett 

öppnare perspektiv och man bjuder in till att få veta om det finns funderingar och tankar. 

Man bjuder också in till en diskussion både med klienten, kollegor och med chef. Men just 

också att fånga upp saker för går man in med en stereotyp värdering så får man ju ofta den 

andra personen att snappa upp det och tänka att här är det ingen idé att jag går in i det här 

för då bestämmer man sig att den här är inte mottaglig ändå. Så då tänker jag att man 

skulle få en mycket öppnare bild men också relation och få veta hur det faktiskt är för 

personen, oavsett HBTQ eller inte.”. 

I citatet ovan menar Kim att det sällan pratas könsneutralt, men att det görs försök till det. 

Vissa på arbetsplatsen använder begreppet/ pronomet Hen, men det uppstår även funderingar 

kring detta då det inte är ett vedertaget begrepp. Informanten menar att det finns fördelar 

kring ett könsneutralt som bidrar med öppnare perspektiv och invit till diskussion med klient, 

kollegor och chef. Slutligen i citatet påpekar informanten att klienter kanske avstår från att 
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vara öppna i mötet på grund av att den upplever den andra som mindre mottaglig för detta. Ett 

könsneutralt förhållningssätt hade i den bemärkelsen kunna bidra med en bättre relation till 

klienten. Ses myndighetsutövning ur en maktaspekt befinner sig klienten i en utsatt situation i 

förhållande till myndigheten. Detta kan innebära att klienten är sårbar för att upplevas som 

avvikande samt att bära ansvaret för att bjuda in till diskussion. Det som inte är normativt kan 

upplevas som konstigt eller avvikande för mottagaren och för den som synliggör detta kan det 

finnas en rädsla (jfr. Ambjörnsson, 2016). I situationer av myndighetsutövning kan 

maktaspekten även bidra till att människor försöker framställa sig som godtagbara män 

respektive kvinnor och för att åstadkomma detta är förutsättningen att individen presterar rätt 

samband mellan kropp, genus och begär (jfr. Butler, 2007). Det kan därför vara av vikt för 

klienten att göra sig begriplig. Med ett könsneutralt förhållningssätt, från myndighetens håll, 

kan ansvaret för synliggörandet istället finnas hos myndigheten, i enlighet med detta 

resonemang.  

Mika: ”Om jag säger att könsneutralt förhållningssätt för mig är att man ska behandlas 

likadant om man kommer och är under luppen för myndighet. Det tycker jag är jätteviktigt. 

Men eftersom det inte samtalas om detta på min arbetsplats och det inte är något vi får 

utbildning eller handledning i, så är det nog väldigt svårt för både kollegor och klienter att 

veta om hur man ska bli behandlad och vad man ska förvänta sig. Både av arbetsplatsen 

och av myndigheten. Jag tänker att det behöver finnas riktlinjer för hur man ska bemöta 

människor, speciellt utifrån ett könsneutralt förhållningssätt.”. 

Mika kan tyckas fortsätta på spåret om att det finns ett ansvar hos myndigheten. Hen menar 

att det är av vikt att alla ska behandlas likadant som bemöts av myndigheten. Däremot hävdar 

informanten att de som arbetar inte får utbildning eller handledning i detta, samt att det inte 

diskuteras om könsneutralt förhållningssätt på arbetsplatsen. Slutligen påpekar informanten 

att det behöver finnas riktlinjer för hur människor ska bemötas, utifrån ett könsneutralt 

förhållningssätt. Alex beskriver vidare att försök har gjorts till könsneutralt förhållningssätt;  

Alex: ”Alltså vi har ju provat några gånger på gruppträffar att inte säga könet på 

ungdomen utan prova att dra det könsneutralt för att se om man tänker annorlunda. Men 

annars är det nog oftast så att könet är benämnt.”.  

I citatet ovan beskriver Alex att ett könsneutralt förhållningssätt har prövats i syfte att 

identifiera om de på arbetsplatsen tänker annorlunda om könet inte nämns. Då kön existerar i 

alla möten och associationer tillkommer när könet nämns handlar beskrivningen av 

informanten om att det har gjorts försök till att identifiera detta.  
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Deniz: ”Jag har en känsla av att om man prata könsneutralt på ärendedragningar så skulle 

det påverka bedömningen, i alla fall när det gäller mamma och pappa. Vilket är hemskt. 

Jag tror att det skulle göra skillnad men jag har inte varit med om att jobba så.”. 

Deniz beskriver att hen tror att det skulle kunna gå att identifiera en skillnad om det gjordes 

att dra ärenden könsneutralt. Informanten har dock inte erfarenheter av att arbeta på det sättet. 

Arbetsplatsklimat 

Nedan beskrivs arbetsplatsens klimat av informanterna. 

Sam: ”Det blir så personligt också, det är lite individuellt och alla har lite olika syn på 

män och kvinnor och manligt och kvinnligt. Det har varit lite förlöjliganden och en del 

tycker till exempel att Hen är töntigt och tjejer ska ha rosa och killar ska ha blått. Det är 

lite sånt motstånd. Sen finns de ju de som tycker att man ska lyssna på dessa röster också, 

alltså de som avviker, men det har varit lite att man suttit och skämtat om vissa människor. 

Jag vet inte varför och det har inte känts så bra för det har känts respektlöst. Folk kan inte 

förstå sig på det riktigt och det är väl det där att man inte kan sätta in det i ett fack riktigt. 

Man har ju varit så van annars att tänka ett och två, cirkel och fyrkant och nu blir det 

kanske inget eller mitt emellan.”.   

Sam beskriver genom citatet ovan att det har förekommit förlöjliganden på arbetsplatsen. Det 

har förekommit skämt om vissa människor och informanten har upplevt det som respektlöst. 

Vidare menar hen att ”folk” har svårt att förstå sig på vissa frågor och är vana vid att tänka ett 

och två, cirkel och fyrkant. Dessa typer av förlöjliganden kan bero på en oförståelse och 

obegriplighet mot det som inte går i enlighet mot normen. Sociala och kulturella normer, 

speciellt heteronormen, påverkar alla som lever i kontexten. Från att vi föds indoktrineras vi 

med ”kunskap” om hur vi ska bete oss för att inte vara avvikande. Skämtsamhet verkar i den 

meningen som en slags reaktion på de som inte följer de normer som vi indoktrinerats med. 

Motreaktioner förekommer ofta av människor som inte är vana att ifrågasätta normer, men 

möts av individer som utmanar normerna. Det som inte är fullt begripligt för en individ, kan 

därmed bli ett skämtsamt ämne. 

Jona: Alltså vi är så stressade just nu så jag känner att vi inte riktigt hinner prata. Jag har 

nog inte ens kollat på några handlingsplaner på den här arbetsplatsen. Jag hinner inte.”. 

Nästintill alla informanter som deltog i studien påpekade att de arbetar under stor stress. De 

menar att de inte hinner med att diskutera med varandra, fortbilda sig eller titta i 

handlingsplaner.  
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Förutsättningar att diskutera 

Detta undertema behandlar informanternas resonemang kring möjligheter att diskutera på 

arbetsplatsen. 

Kim: ”Vid arbetsplatsträff tänker jag att det är ett ypperligt tillfälle att kanske börja dra 

ärenden mer könsneutralt. För det spelar ju faktiskt ingen roll och på så sätt början man att 

tänka. Det kommer ju skapa frustration hos personer för att man är intresserad av att veta 

men då har man ju möjlighet att lyfta frågan- varför spelar det roll om det är en tjej eller 

kille? Eller man eller kvinna? Eller två män och två kvinnor? Vad har det för betydelse? 

Och då blir ju diskussionsforumet ett faktum. Då är man ju inne i det och kan börja greppa 

lite av var våra fördomar sitter och hur de påverkar oss i vårt arbete. Det är ju ofta ett 

heteronormativt tänk, att det är en man och en kvinna som har barn tillsammans. Då utgår 

man ju från tvåenigheten, de två könen, och då missar man ju mycket där.”. 

I citatet ovan förklarar Kim att en arbetsplatsträff är ett bra tillfälle att diskutera ämnet. 

Informanten menar att det skulle skapas frustration hos vissa att dra ärenden neutralt men att 

det kommer att möjliggöra diskussion. Möjligheten blir då att skapa förståelse för sina 

fördomar och hur dessa påverkar arbetet. Detta kan således handla om att det i viss grad inte 

går att undvika fördomar och det heteronormativa tänk som existerar i den sociala och 

kulturella kontexten. Däremot är det möjligt att identifiera och acceptera dessa fördomar, för 

att sedan utmana rådande normer. Ett heteronormativt tänk om kön och sexualitet, kan 

innebära att kollegor som inte identifierar sig med detta väljer att inte heller utmana 

antaganden på grund av rädsla att bli ifrågasatt. Heteronormativa antaganden innebär även en 

föreställning att alla är heterosexuella cispersoner, vilket även påverkar bemötandet av en 

klient då även denna antas vara heterosexuell cisperson (jfr. Ungdomsstyrelsen, 2010).  

Jona: ”Under handledning finns alla förutsättningar. Där får man ju lyfta exakt vad man 

vill. Vi är ju en rätt babblig grupp så jag tror att det finns förutsättningar att prata om det. 

Men sen finns det inte tid att sitta och reflektera kring saker och jobba i grupp med det.”.  

I det ovanstående citatet menar informanten att det finns förutsättningar att diskutera dessa 

frågor. Jona hävdar att det är möjligt att beröra frågorna under handledning, däremot belyser 

informanten att de saknar tid att reflektera tillsammans. I citatet nedan menar Mika, till 

skillnad från de andra informanterna som deltog i studien, att det inte finns förutsättningar för 

diskussion. 

Mika: ”Det beror i vilket forum du kläcker frågan. En fikarast nej, på en arbetsplatsträff 

nej och vid planeringsdagar kan man röra vid ämnet men man kan inte diskutera det. Det 

är för infekterat. Vissa personer kan säkert nappa och tycka det är bra att diskussionen 
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förs. Medans vissa förstår nog inte att man har förutfattade meningar om genus och därför 

blir det känsligt att ta upp det.”.  

I citatet ovan beskriver Mika att vissa kan tycka att diskussioner kring ämnet är bra men 

däremot påpekar hen att det beror på sammanhang. Vidare hävdar informanten att det är för 

infekterat för att diskutera. Detta skulle kunna förklaras som att normer som alla inte 

konfronteras med kan upplevas som konstiga och obegripliga. Ännu en gång är det möjligt att 

förklara detta motstånd som en motreaktion. När sociala och kulturella normer ifrågasätts kan 

individer som i vanliga fall inte är tvungna att ifrågasätta normerna, agera med motstånd eller 

ignorans. Detta kan bero på att de är tvungna till att ifrågasätta även den egna identiteten 

vilket kan upplevas som skrämmande, exempelvis på grund av rädslan för att framstå som 

avvikande. Det kan även bero på att individer föreställer sig en individualism bortom sociala 

konstruktioner och normer om kön, där de själva har utformat sin identitet. Detta kan 

förklaras som att de utifrån föreställningar om det biologiska könet har konstruerat sitt genus, 

men de ifrågasätter inte normerna som ligger till grund för föreställningarna. Detta är även en 

av förklaringarna till det som kan benämnas som ”naturligt”, vilken har sin motpol i det 

”onaturliga”. Däri finns även rädslan att inte ifrågasätta det ”naturliga” utan enbart det 

”onaturliga” (jfr. Ambjörnsson, 2016). 

Sammanfattning 

Detta tema har berört informanternas beskrivningar av arbetsplatsen och temat var uppdelat i 

fem underteman. Dessa underteman var Kön och genus i diskussioner, Arbetssätt, 

Könsneutralt förhållningssätt, Arbetsplatsens klimat och Förutsättningar att diskutera. På 

arbetsplatsen beskriver informanterna att det främst pratas om kön, samt att kön och genus 

inte skiljs åt. Det påtalas även att det talas om kön men att förväntningar kring kvinnor 

respektive män och vad som anses kvinnligt respektive manligt, inte diskuteras. En informant 

beskrev att kön kan tänkas vara svårare att förstå än genus. Gällande arbetssätt beskrevs det 

hur klienter tillskrivs kön under ärendedragningar när familjekonstellationen ritas upp. Detta 

kopplas till hur kön bidrar till associationer och förväntningar, samt till beskrivningar om hur 

människor organiseras och kategoriseras. Vidare har en informants beskrivning av hur det inte 

arbetas med kön på arbetsplatsen utmynnat i kort analys av det sociala arbetets profession och 

hur ett kategoriserande av människor är exkluderande. Resonemang om könsneutralt 

förhållningssätt fördes och en informanterna hävdade att det sällan pratas könsneutralt på 

arbetsplatsen men att det finns ett ansvar hos myndigheten att behandla alla lika. Könsneutralt 

förhållningssätt är däremot inte något informanterna fått utbildning eller handledning i och det 
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diskuteras inte. En informant påtalade att det antagligen skulle kunna göra skillnad att dra 

ärenden könsneutralt. Vid beskrivning om arbetsklimatet beskrev en informant att det 

förekommit förlöjliganden på arbetsplatsen vilket kan förklaras som att det beror på 

oförståelse för det som avviker från rådande normer. Vidare påpekade samtliga informanter 

att de är stressade. Informanterna resonerade även kring förutsättningar att diskutera på 

arbetsplatsen och de var varierade beskrivningar. En informant menade att det är möjligt att 

diskutera på en arbetsplatsträff, en annan påstod att det är möjligt under handledning och en 

informant menade att det finns begränsade förutsättningar.  

4.5 Kunskapsutvecklande insatser 

Samhället är under ständig utveckling varav det är av vikt att en myndighet som arbetar med 

och för människor har ett ansvar att främja och spegla denna utveckling. I detta tema berörs 

informanternas utsagor om kunskapsutvecklande insatser genom två underteman som är 

Vikten av kunskap och Förslag till insatser. 

Vikten av kunskap 

En informant beskriver nedan vikten av kunskap; 

Mika: ”På vissa sätt ska man bli bemött. Det tycker jag att man ska kunna räkna med när 

man bemöts av en myndighet som ska ha kunskap och ha utbildning och som faktiskt 

bedömer ens föräldraförmåga. Ens barn är det viktigaste man har och då ska man bli 

bemött med respekt, oavsett vilken situation men är i. På vissa sätt ska man bli behandlad 

och på vissa sätt ska man inte bli behandlad när man möts av en myndighet. Då krävs det 

mer kunskap.”. 

Två andra informanter nämnde liknande som i citatet ovan. Mika menar att en 

myndighet som bedömer föräldraförmåga ska ha kunskap och utbildning samt att 

klienten ska kunna räkna med att bli respektfullt bemött av myndigheten. Kön och 

genus är en inneboende del i samhällets institutioner och många av dessa tycks sällan 

ifrågasätta eller ifrågasättas. Det har länge varit upp till de som avviker från normer 

om identitet och sexualitet att medvetandegöra, synliggöra och söka förändring. Det 

krävs dock att dessa institutioner belyser frågan som av vikt för att förändring ska 

ske. Det finns ett ansvar hos, i detta fall myndigheten, att anpassa sig till förändringar 

som sker i samhället (jfr. Lorber, 2005). Med det menas, även i enlighet med Mika, 

att myndigheten är aktiv i arbetet med människor och att öka sin kunskap för att 

bättre bemöta dessa är av vital vikt.  
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Förslag till insatser 

Nedan resonerar informanterna kring förslag till kunskapsutvecklande insatser. 

Sam: ”Jag tycker att man ska lyssna på de som själva identifierar sig som något annat. 

Kanske att någon som jobbar på området kommer utifrån och utbildar, till exempel RFSL. 

Det finns ju HBTQ- certifieringar nu och då får man ju utbildning och kunskap i hur man 

kan bemöta människor.”.  

Fyra informanter som deltog i studien påpekade att det behövs mer utbildning i frågor om kön 

och genus, dels under studierna på socionomprogrammet och dels i form av fortbildningar på 

arbetsplatsen. Sam påpekar att någon som arbetar på området kan komma och hålla i 

utbildning. Hen nämner även att det idag finns HBTQ- certifieringar, där utbildning i 

bemötande tillkommer. Till skillnad från informanten i citatet ovan menar en annan informant 

att det kanske inte behövs någon omfattande utbildning; 

Jona: ”Jag vet inte om jag tänker att det behövs någon stor utbildning om detta utan jag 

tänker att det är något som behöver diskuteras och lyftas då och då. Som så mycket av det 

vi jobbar med, att man behöver påminnas om det och diskutera.”.  

I citatet ovan beskriver Jona att hen inte är säker på om det behövs någon stor utbildning utan 

att det snarare behöver diskuteras emellanåt.  

Kim: ”Jag tänker att mycket är ju begreppsdefinitioner också, till exempel begreppet icke-

binär och att folk behöver lära sig vad orden betyder och vad det faktiskt innebär. Även vad 

det kan finnas för eventuellt speciella behov man behöver titta på och tänka på för att inte 

särbehandla någon eller kränka någon utifrån det. Det kan ju låta jättebanalt att vi ska 

behöva definiera begrepp men jag tror att det kan behövas för att det finns så mycket 

bortom och man ska inte heller slänga sig med begrepp som man inte vet vad de innebär 

utan man ska förstå det. Annars har man en förutfattad mening om vad någonting är och då 

missar man ju också saker.”. 

Kim beskriver i citatet ovan att det kan vara en idé att definiera begrepp så som exempelvis 

begreppet icke-binär. Individer behöver få ökad kunskap i vad ord som diskuteras är och 

innebär. Informanten menar vidare att det kan vara nödvändigt att definiera begrepp då det 

finns mycket bortom. Det binära tvåkönssystemet ifrågasätts sällan och att det är så djupt rotat 

i samhällets institutioner (jfr. Lorber, 2005). Detta skulle även kunna innebära att trots att det 

kan vara positivt att definiera begrepp, kan det även vara av vikt att belysa varför och hur det 

är ”bortom”, som Mika påpekar. Med det menas att normer och föreställningar gällande det 

binära tvåkönssystemet kan behöva belysas och förstås ur sin helhet, för att begrepp som icke-

binär ska förstås och få någon verkan.  
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Alex: ”Jag tror att det är viktigt att uppdatera sig och överhuvudtaget väcka detta till liv, 

för det är lätt just när man har mycket att göra och allting är akut, att inte reflektera kring 

sådana saker. För man är mer som en verkstad där man ska producera bara. Men jag tror 

att det är ganska lätt i och med att de allra flesta har ganska goda grundkunskaper. Därför 

tror jag inte att man behöver läsa en kurs på universitetet, utan jag tror att det skulle räcka 

att uppdatera sig och reflektera kring detta. Kanske att någon presenterar lite ny forskning 

eller att man har en diskussion kring det.”.  

I citatet som ovan presenteras framför Alex att det är av vikt att uppdatera sig för det är lätt att 

inte tycka sig hinna att reflektera. Informanten påpekar ytterligare att de flesta har goda 

grundkunskaper och att det därför inte behövs läsas en kurs på universitetet. Det kan istället 

räcka med att uppdatera sig och reflektera, samt att någon presenterar ny forskning så kan 

diskussion föras kring det, enligt informanten. Slutligen hävdar en informant att riktlinjer 

behöver uppdateras; 

Mika: ”Jag tror att socialstyrelsen behöver uppdatera sina riktlinjer. Jag tror även att det 

behöver finnas utstuderade riktlinjer på arbetsplatsen.”.  

I det citatet som presenteras ovan menar Mika att Socialstyrelsen behöver uppdatera sina 

riktlinjer samt att det behöver finnas utstuderade riktlinjer på arbetsplatsen.  

Sammanfattning 

I detta tema har informanternas beskrivningar om kunskapsutvecklande insatser behandlats. 

Temat bestod av två underteman som var Vikten av kunskap och Förslag till insatser. En 

informant resonerade kring att klienter ska kunna räkna med att bli respektfullt bemötta av en 

myndighet och att det krävs att myndigheten ska öka sin kunskap för ett bättre bemötande. 

Informanterna beskrev hur de kunde få ökad kunskap genom utbildning, begreppsdefinitioner 

och uppdaterade riktlinjer samt att det finns goda grundkunskaper.  

4.6 Följder av/ fenomenets status idag 

Alla människor påverkas av de normer och diskurser som existerar om kön och genus. Dessa 

normer och diskurser produceras, upprätthålls och reproduceras på strukturell nivå liksom på 

individuell nivå. Många gånger förkastas frågor om kön och genus på grund av att det anses 

komplext, för omfattande, för kostsamt, för tidskrävande eller i ett försök att undvika 

ifrågasättande av privilegier. Det handlar således om ett fenomen med tillhörande normer och 

diskurser som påverkar alla – även de yrkesverksamma. I detta tema beskrivs följder av 

fenomenet och fenomenets status idag, vilket sker med hjälp av två underteman som är 

Resurs- och prioriteringsfråga samt Samhälle och normer. 
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Resurs- och prioriteringsfråga 

Nedan berör informanterna frågan om resurser och prioriteringar.  

Jona: ”Vi har lite svårt att tillgodogöra oss nya saker som kommer och då tror jag tyvärr 

inte att detta är något som är prio.”. 

I citatet ovan menar Jona att frågor som berörts i denna studie inte är något som prioriteras på 

arbetsplatsen och att de har svårt att tillgodogöra sig nya saker.  

Kim: ”Jag tror tyvärr att det är en resursfråga och sådana diskussioner hinns inte med och 

prioriteras därför bort. Men arbetsmiljön och arbetsplatsen blir i sin tur lidande. Även det 

jobb vi gör och utför blir lidande för att den tiden inte tas, då det kanske bara kommer upp 

i fikasofforna och utrymmet inte finns att diskutera sådana saker. Jag tänker att initiativet 

kan ju komma från golvet. Men det är ju oftast en resurs- och prioriteringsfråga så det 

behöver ju gå upp till ledningen först och sen ner igen. Men jag tänker inte att vi på golvet 

behöver vara tysta för att tänka att det där behöver ju ledningen ta, för att om de inte 

förstår det själva behöver ju vi påtala för dom att det finns ett behov av detta. Jag tror att vi 

missar fruktansvärt många människor, för att jag tror att vi mött fler människor än vi tror 

som befinner sig i den här vardagen där man inte blir sedd för den man är utan man blir 

insatt i ett fack. Det behöver ju vi försöka få bort, för om vi inte kan få bort det – vem kan? 

Hur ska vi kunna fånga upp personerna? Det kan komma från golvet men jag tror inte vi 

kan få igenom det helt och hållet om vi inte har stöttning av ledningen, tyvärr. Med det sagt 

ska ju inte vi vara tysta.”.  

I citatet ovan beskriver Kim att hen tror att det är en resursfråga och att dessa typer av 

diskussioner prioriteras bort. Konsekvensen är att arbetsmiljön och arbetsplatsen blir lidande 

samt att det jobb de utför blir lidande. Vidare påpekas det att de som arbetar på golvet kan 

påtala för ledningen att det finns ett behov, för att ledningen ska beröra frågorna. Informanten 

menar att de antagligen missar många människor som blir insatta i fack. Institutioner i 

samhället förändras främst genom politisk påverkan, men de själva kan styra mot förändring 

inom institutionen med målet att vara uppdaterade med samhällsförändringar (jfr. Lorber, 

2005). 

Samhälle och normer 

Nedan beskriver informanterna hur samhället och normer påverkar deras arbete. 

Mika: ”Det kan ju vara så att män upplevs mer frånvarande och kvinnor mer närvarande. 

Sådär ser det ju ut i samhället med tanke på det patriarkat vi lever under tänker jag. Det är 

inte ovanligt att det är mammorna som har tagit all föräldraledighet och att det är 

mammorna som vet vad barnen vill ha att äta.”. 
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Vi närmar oss då åter det som tidigare beskrivits som att män är pappor och kvinnor är 

föräldrar. Det har genom tid handlat om att män har en valfrihet och kvinnor har behövt 

anpassa sig, vilket har existerat och fortfarande existerar på strukturell nivå och handlar om 

rättigheter och skyldigheter beroende på kön. Detta har exempelvis resulterat i att män genom 

tiden tagit större plats i arbetslivet och kvinnor i livet hemma. För många har det genom tiden 

upplevts som en självklarhet att mammorna tar ut föräldraledigheten och papporna fortsätter 

att arbeta. Det går i enlighet med det resonemang Mika för då mammorna automatiskt har 

varit mer närvarande i barnens liv. Trots att kvinnor genom tiden har tagit allt större utrymme 

i arbetslivet är det fortfarande kvinnor som tar ut mest föräldraledighet (jfr. Bekkengen, 

1999). Ursäkter som är vanliga är att det beror på exempelvis ekonomisk vinst i familjerna att 

låta männen fortsätta arbeta, men det handlar snarare fortfarande om influenser av normer, 

traditioner och könsstrukturer.  

Sam: ”Jag vet inte om man kan ha samma krav på papporna eftersom samhället inte har 

det. Det är sådant jag funderar över. Jag kan ju inte säga att den här pappan ska gå in 

50% när ingen annan pappa gör det. Jag vet inte hur höga krav man ska ställa på pappor. 

Jag tycker det är lättare att tycka synd om en pappa som är ensamstående till exempel 

medan en mamma tar man för givet att hon ska klara det. Det är så svårt, dom normerna.”. 

I citatet ovan resonerar Sam om kraven hen ska ställa på pappor. Informanten menar att 

samhället inte har höga krav på pappor varav hen inte vet vad som är riktigt. Detta handlar 

tydligt om normer gällande mammor och pappor, som informanten har identifierat som en 

påverkande faktor i hens arbete. Det existerar förgivettagna föreställningar och normer i 

samhället om hur kvinnor ska vara goda mödrar. Mammor förväntas av samhället att vara där 

för sina barn men förväntningar på papporna är inte lika höga. Vissa normer resulterar i 

exkludering och diskriminering vilket innebär att normer är av vikt att ifrågasätta och 

problematisera. 

Ytterligare menar en informant att det är strukturellt; 

Deniz: ”Det krävs ganska mycket att ändra sina föreställningar på arbetsplatsen, för då 

måste man ändra allt helt och hållet då det är strukturellt. Även om man säger att man 

förstår helt och ska jobba efter det så tror jag att det sitter så djupt rotat i många och jag 

tror det skulle vara svårt. Man har ju växt upp med dessa normer, till exempel att säga Han 

och Hon. Men det är ju egentligen jätteviktigt att ta hänsyn till i arbetet med barn och 

familj.”. 
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I citatet ovan hävdar Deniz att det krävs mycket för att ändra sina föreställningar då det är 

strukturellt. Föreställningarna sitter djupt rotade i oss och förändring kan vara svårt, men att 

det är av stor vikt att ta hänsyn till detta i arbetet med barn och familj.  

 

Sammanfattning 

Detta tema har berört beskrivningar av följder av fenomenet och fenomenets status idag, 

vilket skedde med hjälp av två underteman som var Resurs- och prioriteringsfråga och 

Samhälle och normer. Informanterna beskrev att frågor som berörts i denna studie inte 

prioriteras på arbetsplatsen. De beskrev att de har svårt att tillgodogöra sig ny kunskap samt 

att de har mycket att göra. Vidare beskrev en informant att det handlar om resurser . Vid 

beskrivningar om samhälle och normer förde informanterna resonemang om förväntningar på 

mammor och pappor samt att det är svårt att ställa krav på föräldrar utifrån hur normer ser ut. 

En informant menar även att det är svårt att få till förändring då det behöver ske förändring på 

strukturell nivå. 

 

5. Diskussion och slutsats  
 

Syftet med denna studie har varit att explorativt undersöka socialsekreterares föreställningar 

och förhållningssätt till personer med könsöverskridande identiteter inom området barn och 

familj. Socialsekreterarna deltog i studien i rollen som informanter. De gav rika 

beskrivningar, vilka möjliggjorde att de fyra formulerade frågeställningarna kunde besvaras 

och därmed kunde syftet uppnås. I resultatet framträder en tydlig bild, som bygger på 

variationen i likheter och skillnader, i socialsekreterarnas föreställningar och förhållningssätt 

till personer med könsöverskridande identiteter. Nedan diskuteras centrala resultat i studien 

och dess implikationer för socialt arbete. Vidare görs vissa reflektioner kring studiens 

metodteori och genomförande. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.   

 

Samtliga informanter i studien uttryckte att de inte har någon större erfarenhet av att möta 

icke-binära personer i sin yrkesroll. Detta bidrog till att informanterna hade svårt att ge en 

konkret bild över hur bemötandet specifikt ser ut. Däremot påpekade flera informanter att om 

de har haft någon klient, som identifierat sig som icke-binär, så har klienten inte uttryckt detta 

i mötet. Argumentationen har jag konstaterat stämmer väl överens med tidigare forskning på 
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området – där rädslan för att verka avvikande bidrar till att individer inte offentliggör sina 

identiteter som könsöverskridande (jfr. Butler, 2007). På grund av bristande erfarenheter är 

det därför endast möjligt att diskutera och dra slutsatser utifrån informanternas beskrivningar 

av ett hypotetiskt bemötande.  

Resonemang om subtila mönster i bemötandet av klienter har förts och genom analys av 

resonemangen har dessa mönster kopplats till social struktur, normer och maktsystem. Subtila 

mönster förklarades i resultatkapitlet, som mönster av knapp märkbar natur, vilket tar sig i 

uttryck i mötet genom exempelvis socialsekreterarens förhållningssätt utifrån vilket kön som 

tillskrivits klienten. Genom resultatanalys har jag kunnat konstatera att dessa subtila mönster 

grundar sig i sociala strukturer. I dessa är kategorisering av människor, det vill säga utifrån 

dikotomin, i stor utsträckning djupt rotad i såväl människors medvetande som i sociala 

sammanhang och samhället. Socialsekreterare kan sägas utgå från det binära tvåkönssystemet 

i mötet med individer – oavsett om klienterna är icke-binära eller inte. För att tydliggöra, 

könstillskrivelse med utgångspunkt i det binära tvåkönssystemet verkar skapa en 

grundföreställning, som bidrar till hur socialsekreterare bemöter icke-binära personer.  

Vidare påpekade samtliga informanter att de inte ställer frågan till klienter om pronomen. 

Informanterna beskrev bland annat att de är vana att använda Han eller Hon, att klientens 

könsuttryck avgör vilket pronomen som används samt att de utgår från att det finns män och 

kvinnor. Kontentan av resultatet är att socialsekreterarna visar sig använda heteronormativa 

antaganden i bemötandet av sina klienter. Därmed uppfattas enbart två olika kön, liksom dess 

respektive motsvarighet i två pronomen, som de enda existerande alternativa 

könsidentiteterna. Föreställningar och uppfattningar om kön har i denna studie kunnat kopplas 

till det binära tvåkönssystemet. Detta har i sin tur bidragit till en enhetlig bild av kunskapen 

socialsekreterarna har om könsöverskridande identiteter.  

Samtliga socialsekreterare som deltog i studien saknade gedigna erfarenheter av att ifrågasätta 

könsstereotyper i utredningar och bedömningar. Flera informanter påpekade däremot att det 

förekommer könsstereotypa föreställningar i möten med klienter och att det inte sker någon 

diskussion om det på arbetsplatsen. Dessa föreställningar kommer till uttryck bland annat 

genom olika förväntningar på kvinnor och män – till exempel att en mamma är på ett sätt och 

en pappa på ett annat sätt. En informant påpekade att det är svårt att ställa krav på föräldrar på 

grund av existerande normer om vad som förväntas av respektive kön. En förändring kan 

därmed vara problematisk att för socialsekreterarna själva att få till, då förändring även 

behöver ske på strukturell nivå. Vissa av informanterna har funderat kring om de skulle 
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bedömt ärenden likadant om klienten var av motsatt kön. Sammanfattningsvis kan därför 

sägas att det finns viss erfarenhet av att ifrågasätta könsstereotyper i utredningar och 

bedömningar.  

Det finns en medvetenhet hos socialsekreterarna om vikten av att ifrågasätta fördomar och 

föreställningar – men det framkommer inte hur detta kan ta sig i uttryck i praktiken. En 

anledning kan vara att erfarenheten är begränsad, att det inte finns inarbetade arbetsmetoder 

eller att detta inte prioriteras på arbetsplatsen. Det går även att förstå av resultaten att kön är i 

fokus för diskussionerna snarare än genus.  

Utmärkande för de diskussioner och/eller reflektioner som sker om genus är att det förstås 

genom biologiskt kön. I olika intervju-resonemang kring arbetssätt beskrevs det hur klienter 

tillskrivs kön under ärendedragningar när familjekonstellationen ritas upp genom figurer – 

fyrkant för pappa/man och cirkel för mamma/kvinna.  Dessa beskrivningar möjliggjorde 

förståelse för hur klienter, utifrån kön, organiseras och kategoriseras. Erfarenheten av att 

arbeta utifrån ett könsneutralt förhållningssätt framträder inte som särskilt omfattande. Den 

erfarenhet som reflekteras rör ärendedragningar där det har testats att dra ärenden könlösa. 

Genom informanternas beskrivningar av diskussioner om genus på arbetsplatsen framkom 

olika resonemang. Informanterna hävdade att kön och genus inte skiljs åt i diskussioner, vilket 

därmed beskriver hur föreställningar om det biologiska könet är integrerat med förståelse av 

kvinnliga respektive manliga egenskaper. 

Beskrivningar av hur kön – omedvetet eller avsiktligt - inte belyses som ämne i den dagliga 

verksamheten på arbetsplatsen har i denna studie resulterat i en kort analys av det sociala 

arbetets profession och hur kategorisering av människor kan uppfattas som exkluderande. Det 

samtalas inte om föreställningar och förhållningssätt till könsöverskridande identiteter 

arbetsplatsen. Detta är en av de mer centrala slutsatserna i den här studien. Informanterna 

påtalar själva att de tror sig sakna kunskap och kompetens. Risker med begränsade 

erfarenheter och bristande kunskap - beskrev en informant - är att inte möjliggöra viktiga 

relationer med klienter och/eller att kränka någon. Ytterligare en risk kan vara att viktiga 

aspekter, som exempelvis kan handla om att en klient utsatts för diskriminerande behandling i 

någon form på grund av sin könsidentitet, förbigås av socialsekreteraren. Den fortbildning 

som socialsekreterarna hitintills fått på arbetsplatsen har inte berört frågan om 

könsöverskridande identiteter. Enligt informanterna beror det på att denna fråga inte 

prioriterats. Socialsekreterarna upplever att de är stressade och att de därför har svårt att 

bevaka forskningsfronten och hitta relevant information för att tillgodogöra sig aktuell och 
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relevant kunskap. Det kan därför tänkas att initiativ gällande kunskapsutvecklande insatser 

måste komma från chef eller ledning, då det idag framstår som att det inte finns utrymme för 

socialsekreterarna att själva prioritera de frågor som denna studie belyser. Informanterna 

påtalade att klienter ska kunna räkna med att bli respektfullt bemötta av en myndighet och att 

myndigheten därför behöver ha kompetens personal med adekvat kunskap. Samtliga 

informanter beskrev att de är positiva till att utvecklas professionellt och få fördjupad kunskap 

och bredare kompetens, exempelvis genom utbildning och begreppsdefinitioner. För att detta 

ska vara möjligt och fungera krävs det att verksamheten – genom de i ansvariga positioner 

och ledande ställning – prioriterar området högre. Det tycks närmast vara en organisatorisk 

fråga.  

 

Implikationer för det sociala arbetet 

Som socialarbetare är det av vikt att bemöta klienter med empati och respekt samt att 

kontinuerligt värna om att utveckla sin kompetens. Alla yrkesverksamma inom det sociala 

arbetet berörs av detta. När människor utsätts för förtryck, ojämlikheter, orättvisor och 

utsatthet på grund av norm- och maktsystem har de inom professionen ett ansvar att med hjälp 

av kunskap och kompetens bidra med stöd och hjälp. Okunskap kan därför indirekt bidra till 

att professionen upprätthåller och förstärker diskriminerande praktiker. I linje med att det sker 

förändringar i människors levnadsmönster som bland annat tar sig uttryck i mer flytande 

könsidentiteter - och att begrepp som icke-binär till följd av detta används allt oftare - bör de 

yrkesverksamma inom den sociala sektorn garanterat få kompetensutveckling för att bevara 

allmänhetens tillit. Konsekvensen av bristande kunskap är att professionella inom det sociala 

arbetet upprätthåller och reproducerar normer och diskurser – som kan bidra till orättvisor och 

utsatthet för individer som är i behov av stöd och hjälp. Förhoppningsvis kan denna studie 

bidra till att fler får upp ögonen för problematiken och kanske kan strategiska 

utbildningsinsatser i ämnet komma att prioriteras på fler arbetsplatser.  

Metodreflektion 

Utformningen av studien tog främst avstamp i tidigare forskning och teoretiska perspektiv, 

men även min förförståelse kom att utgöra en betydelsefull faktor i hur jag tog mig an studien. 

Under tiden för studiens genomförande har jag reflekterat kring mina val samt försökt att 

tydligt beskriva hur studien genomförts i syfte att eftersträva tillförlitlighet och trovärdighet i 

densamma (jfr. Widerberg, 2002). Detta handlar först och främst om vikten av att forskningen 
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genomförts i enlighet med god forskningspraxis och vissa bestämda regler, så som exempelvis 

etiska riktlinjer. De regler som förespråkas inom samhällsvetenskaplig forskning har 

beskrivits tidigare i metodkapitlet. Exempelvis handlar detta om hur forskningsdesignen 

relaterats till studiens frågeställningar, tillförlitligheten i analysarbetet och tillämpningen av 

ett etiskt förhållningssätt i forskningen.  

En bredare generalisering utifrån studiens resultat har inte varit målsättningen med detta 

arbete. Snarare har mitt främsta fokus varit att explorativt belysa några få socialsekreterares 

erfarenheter, förhållningssätt och föreställningar. Med en sådan kvalitativ ansats handlar det 

huvudsakligen om förutsättningarna för en analytisk generalisering. Det vill säga huruvida 

resultaten från denna studie kan ge vägledning för en utvidgad förståelse av föreställningar 

och förhållningssätt kring könsöverskridande identiteter hos en större grupp socialsekreterare 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). Idag har merparten av alla yrkesverksamma socialsekreterare 

en socionomexamen eller likvärdigt. Det innebär att socialsekreterare generellt har 

förutsättningar motsvarande de som informanterna i denna studie hade. Utöver det stämmer 

informanternas utsagor väl överens med tidigare forskning och existerande teori. Dessa 

utsagor belyser och sammankopplas även med rådande normer och strukturer, vilka påverkar 

de som lever i samhället. Detta innebär således att det finns förutsättningar för analytisk 

generalisering. Det är sannolikt att fler yrkesverksamma på området kan tänkas ha liknande 

föreställningar och förhållningssätt till individer med könsöverskridande identiteter. Denna 

studie kan ses som ett bidrag till ökad kännedom om området.  

Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat och slutsatser visar på behov av fortsatt forskning kring hur yrkesverksamma 

inom olika områden i det sociala arbetet förstår och hanterar frågor som rör 

könsöverskridande identiteter. Eftersom denna studie varit av mer förundersökande karaktär – 

för att bidra till rimliga antagen för vidare studier på området - vore det intressant med en 

större kartläggning, kanske i form av en enkätundersökning som berör dessa frågor bland ett 

större urval av yrkesverksamma. Denna typ av studie skulle kunna bidra till ytterligare 

kännedom om vilka föreställningar och förhållningssätt till individer med könsöverskridande 

identiteter som existerar på fältet. Det kan verka som en form av kartläggning för att 

undersöka ifall det behövs förstärkta kunskapsinsatser – kanske redan under 

socionomutbildningen. Ett annat alternativ till fortsatt forskning på området är att utgå från ett 

klientperspektiv. Därmed hamnar fokus istället på hur klienterna upplever socialarbetarnas 

förhållningssätt och bemötande. Genom en klientundersökning skulle det eventuellt vara 
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möjligt att konkretisera och belysa vilket behov klienter har. Förslagsvis skulle målgruppen 

kunna bestå av HBTQ+ personer som inte identifierar sig med heteronormen och/eller 

könsdikotomin och därför kan bidra med kunskaper om hur bemötandet av yrkesverksamma 

upplevs och vilka behov hos klienten som inte tillgodoses idag.   
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

                                                     

                                                       

Hej! Mitt namn är Sofia Smolle och jag studerar Magisterutbildningen i socialt arbete på 

Mittuniversitetet i Östersund. Anledningen till att du får detta informationsbrev är att jag 

söker deltagare till en studie som ska ingå i min magisteruppsats. 

Jag har valt undersöka socialsekreterares erfarenheter av att ifrågasätta föreställningar om kön 

i bedömningar, bemötande samt vid diskussioner på arbetsplatsen. Studiens fokus riktar sig 

till socialsekreterare som arbetar med barn och familj.  

Jag söker därför efter personer – socialsekreterare på området barn och familj- som kan tänka 

sig att delta i denna studie. Deltagandet kommer ske i form av en intervju som kommer att ta 

ca 45 minuter. Frågorna kommer att handla om dina erfarenheter och upplevelser. Det finns 

inga korrekta eller felaktiga svar och frågorna kommer främst att vara öppna och eftersträva 

möjlighet för dig att välja hur öppen du känner dig bekväm med att vara.  

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun närsomhelst. Du som deltagare 

kommer att vara anonym och det är enbart jag som intervjuar dig som har tillgång till ditt 

namn. Ingen annan kommer heller att ha tillgång till materialet och i presentation av resultaten 

kommer deltagarna att avidentifieras, likaså vilken stad som undersökts. Intervjuutskrifterna 

kommer att förstöras efter att studien är genomförd. Uppsatsen kommer att publiceras i 

Mittuniversitetets databas DiVA.  

 

Om du är intresserad av att delta kan du kontakta mig enligt nedan. Om du har frågor eller 

funderingar gällande studien är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Sofia Smolle 

Mittuniversitetet Östersund 

Sosm1300@student.miun.se 

 

Handledare: 

Majen.espvall@miun.se 

Avdelningen för socialt arbete 

Mittuniversitetet Östersund 

 

 

https://www.miun.se/
https://www.miun.se/
mailto:Sosm1300@student.miun.se
mailto:Majen.espvall@miun.se
https://www.miun.se/
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8.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
- Information om studiens bakgrund och syfte 

- Information om hur materialet kommer behandlas  

- Information om frivillighet och anonymitet 

- Samtycke 
 
Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning och när tog du examen? Vad har du för andra 

studieerfarenheter? Vad och när? 

3. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare på området barn och familj? 

- Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 

 

Kön och icke-binär 

4. Hur arbetas det med frågor om kön på din arbetsplats? 

- Handlingsplaner, riktlinjer och/eller handledning? 

5. Hur tänker du kring bemötandet av en klient som definierar sig som icke-binär? 

- Vad är viktigt att tänka på?  

- Hur skiljer sig detta bemötande från det med en klient som identifierar sig 

med det tvådelade könssystemet? 

- Kan du se några likheter?  

6. Vad är din erfarenhet av att möta individer vars kön är icke-binärt, obestämt eller inte 

uttryckt?  

- Tycker du dig ha tillräcklig kunskap för att förstå och bemöta dessa 

individer respektfullt? Oavsett om du har erfarenhet eller inte. 

 

Könsstereotypisering 

7. Hur anser du att könstereotypa föreställningar påverkar dig i ditt arbete med barn och 

familj? 

8. Upplever du att klienter omtalas utifrån könsstereotypa föreställningar bland 

socialsekreterare på din arbetsplats? 

- Hur tar sig detta i uttryck? 

- Kan du se några fördelar och nackdelar med detta? 

9. I vilka situationer är det nödvändigt att ifrågasätta könsstereotypa föreställningar i ditt 

arbete? 

- Vad utmärker dessa situationer?  

- Varför är det nödvändigt?  
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Könsneutralt förhållningssätt 

10. Vilken erfarenhet har du av att arbeta utifrån ett könsneutralt förhållningssätt? 

- I mötet med klienter, i bedömningar och utredningar samt kollegor emellan. 

11. Vilken kunskap anser du viktig för att kunna arbeta utifrån ett förhållningssätt där kön är 

irrelevant? 

- Vad har du använt dig av för verktyg i tidigare nämnda situationer? 

- Vilka verktyg anser du är av vikt för att öka kunskapen ytterligare? 

12. Vilka fördelar respektive svårigheter ser du med att arbeta utifrån ett könsneutralt 

förhållningssätt? 

- Fördelar för dig, för klienten, för kollegor, för andra. 

- Svårigheter för dig, för klienten, för kollegor, för andra. 

 

Föreställningar om kön och genus 

13. Om jag menar att kön syftar till ett biologiskt kön och genus till formande av ett kulturellt 

kön eller social struktur - hur kan diskussioner om kön och genus ta sig i uttryck på din 

arbetsplats? 

- Hur skiljes kön och genus åt? 

- Hur ser diskussionerna ut mellan kollegor gällande genus? 

- I vilka sammanhang förekommer dessa diskussioner? 

14. Vilka förutsättningar anser du finns för att diskutera och öppet reflektera kring 

föreställningar om genus? 

 

Avslutningsvis 

15. Har du något mer att tillägga? Tankar som dyker upp?  

16. Anser du att det finns något jag missat att fråga som du anser relevant för ämnet? 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 


