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Sammanfattning 
 



Vårt syfte har varit att undersöka jämställdheten ur ett brukarperspektiv inom socialtjänsten, i en 
norrländsk glesbygdskommun och en mellanstor stadskommun. Uppsatsen består av två studier där 
del 1 är kvantitativ och behandlar individ- och familjeomsorgens beslut år 2004, och där del 2 är 
kvalitativ och består av uppföljande intervjuer. Resultaten i del 1 redovisades utifrån, av oss, 
sammanställd statistik som analyserades med hjälp av tidigare forskning och de valda teoretiska 
begreppen, det vill säga jämställdhet, genus och social konstruktivism. Resultatet visade att insatser 
för barn och unga skiljer sig åt för pojkar och flickor i frivillighet kontra tvång. I besluten gällande 
vuxna missbrukare konstaterade vi en markant skillnad mellan könen både i det totala antalet 
aktuella individer samt i den procentuella könsfördelningen i varje beslut om åtgärd. Resultaten 
inom ekonomiskt bistånd visar att kvinnor med barn och män utan barn utgör den övervägande 
delen av biståndstagarna. 
Del 2 behandlar intervjuer från tre socialsekreterare. Resultaten visar att socialtjänsten 
vidmakthåller traditionella uppfattningar om kön, och att jämställdhet ofta ställs mot SoL:s 
individuella bedömning, där könet ej ska påverka besluten. 
Uppsatsen är inte generaliserbar då den endast behandlar beslut från två utvalda kommuner på lokal 
nivå. 
 
Nyckelord: Jämställdhet, genus, socialtjänst, brukarperspektiv  
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Vi vill tacka vår handledare Anders Röjde för den konsultation han ställt upp med .  
 



Tack till de uppgiftslämnare som tagit sig tid att ta fram de statistiska uppgifter vi efterfrågat. 
Stort tack också till de tre socialsekreterare som tagit sig tid att svara på våra frågor. 
 
Vi vill även passa på att tacka nära och kära som hjälpt till med barnpassning, bokhämtning, 
korrekturläsning, transportmedel, kost och logi och välkomnade fikapauser.   
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1. Inledning del 1 – Statistik 
 
1.1 Bakgrund 
  
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor skall ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Riksdagen har beslutat att jämställdhet skall 
genomsyra alla verksamheter och har de senaste åren intensifierat sitt arbete med 
jämställdhetsintegrering. (Regeringen, 2001). Man menar att jämställdhetsarbetet inte kan pågå 
isolerat från den övriga verksamheten, utan att den måste integreras i alla funktioner. Ett område 



som berörs av detta, är socialtjänsten. För att öka jämställdheten krävs kunskap om hur situationen 
ser ut för män och kvinnor. Det har tidigare utkommit en rapport, Jämställd Socialtjänst? – 
Könsperspektiv på socialtjänsten (2004), som behandlar ämnet, dock på rikstäckande nivå.  

Vi vill förtydliga vad vi avser med begreppet jämställd socialtjänst. Med detta menar vi att inom en 
jämställd socialtjänst har de män och kvinnor som söker hjälp lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Som brukare befinner man sig i en utsatt situation, där socialsekreteraren besitter 
makten att bevilja eller avslå. Socialsekreterarens syn på manligt och kvinnligt påverkar i stor grad 
hur denne ser på män och kvinnor. Vår uppfattning om könsrollerna sitter djupt rotade och påverkar 
vårt beteende gentemot människan mitt emot oss beroende på om denne är man eller kvinna. Vårt 
eget kön har också stor betydelse i vårt sätt att tänka och handla, och påverkar oss i vårt bemötande 
och förhållningssätt.  

Tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2004) visar att socialsekreterare bemöter män och kvinnor olika 
inom socialtjänsten just för att de är män och kvinnor. Föreställningen om ”typiskt” manligt och 
kvinnligt påverkar de frågor som ställs till brukaren under utredningen, de beslut som tas av 
socialsekreteraren och de insatser/åtgärder som erbjuds/vidtas. Exempelvis så har man noterat 
tydliga skillnader i insatser gällande barn och unga: ”bråkiga” pojkar tenderas att hellre placeras i 
familjehem enligt LVU medan flickor ”i behov av stödinsatser” oftare får kontaktperson enligt SoL. 
Gällande missbruk så beviljas kvinnor oftare öppenvårdsinsatser, medan män oftare beviljas sluten 
vård. Beror då dessa fenomen på att människan ser på pojkar som mer ”hopplösa” och därmed 
behöver mer radikala insatser? Eller att kvinnor har större krav från omgivningen och därmed större 
behov av att vara i sin hemmiljö under behandlingstiden?  

Med en jämställd socialtjänst ur ett brukarperspektiv menar vi då alltså att man som brukare skall 
ses som människa och inte som ett kön. Att man som brukare har samma möjlighet till hjälp vare 
sig man är man eller kvinna. Att man som socialsekreterare inte låter sitt eget eller brukarens kön 
påverka beslutsprocessen i negativ mening.  Häri ligger dock en paradox som är ständigt 
återkommande i studien – å ena sidan får inte könet stå i vägen för en individuell bedömning, man 
skall se människan och inte könet. Å andra sidan måste socialsekreteraren ha i åtanke att könet har 
betydelse, män och kvinnor är olika och kan just därför ha olika behov av insatser.  

Då detta är ett ämne som ligger i tiden och berör både män och kvinnor, är det viktigt att bli 
medvetna om läget inom socialtjänsten, då detta, genom vårt val av utbildning, troligtvis blir vårt 
framtida arbetsfält. Genom att få insikt i hur det ser ut kan vi arbeta för ett mer jämställt samhälle 
där vi kan uppnå rättvisa mellan könen, där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter 
och, framför allt, möjligheter.  
 
Vi ville titta närmare på hur det ser ut på regional nivå, d.v.s. Norrland, då vi troligen kommer att ha 
Norrland som arbetsplats i framtiden. Vi ansåg det därmed högst intressant att jämföra en 
glesbygdskommun med en mellanstor stadskommun för att finna eventuella skillnader/likheter i 
besluten när det är fråga om två så skilda kommuntyper. 
 
Studien är uppdelad i två delstudier – statistik och kompletterande intervjuer – då vi efter att ha 
tittat på statistiken och upptäckt stora skillnader i könsfördelningen, blev intresserade av att möta 
socialsekreterarna som fattar dessa beslut dagligen. 
     
1.2 Syfte och frågeställningar 
    
Vårt övergripande syfte är att undersöka jämställdhet ur brukarperspektiv inom socialtjänsten.   
 
Vårt syfte i del 1 är att utifrån könsuppdelad statistik: individ- och familjeomsorgens beslut år 2004 



uppdelat på kön, undersöka jämställdhet ur ett brukarperspektiv inom socialtjänsten (individ- och 
familjeomsorgen) i en glesbygdskommun och i en stadskommun i Norrland. Områdena som berörs 
är Barn och unga, Missbruk, Ekonomiskt bistånd och Familjerätt. 
Vi avser att analysera dessa data utifrån tidigare forskning samt jämställdhetsperspektiv och 
genusperspektiv för att sedan sammanställa detta i en C-uppsats. 
Våra frågeställningar blir då: 
 

• Hur ser könsfördelningen ut i individ- och familjeomsorgens beslut år 2004 i 
glesbygdskommunen? 

• Hur ser könsfördelningen ut i individ- och familjeomsorgens beslut år 2004 i 
stadskommunen? 

• Kan vi utifrån resultaten urskilja en socialtjänst som vittnar om jämställdhet, eller bristen på 
densamma? 
 

Vi har en induktiv utgångspunkt, d v s vi går in i detta utan någon fastställd teori att utgå från, även 
om vi har vissa föraningar om resultaten med hänsyn till vad tidigare forskning kommit fram till.  
 
1.3 Begreppsdefinition 

Genus: Social konstruktion av kön. 

HVB-hem: Hem för vård och boende, oftast för barn och unga upp till 20 år. 

Jämställdhet: Ett begrepp som används när man talar om förhållandet mellan kvinnor och män.  

Jämlikhet: är ett vidare begrepp som handlar om förhållandet mellan individer och mellan grupper i 
samhället. Det betyder att jämställdhet är en av flera viktiga jämlikhetsfrågor. Både jämställdhet 
och jämlikhet är ideal som utgår från alla människors lika värde. 

Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Missbrukare (LVM): 1 § De i 1 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all 
vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån 
missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. 
Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag (2005:467). 
2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom eller henne enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård oberoende 
av eget samtycke under de förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård). 
För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen, om inte något 
annat anges i denna lag. Lag (2005:467). 
 
Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU): 1 § Insatser inom socialtjänsten för 
barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare 
enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den 
unges människovärde och integritet. 
Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som 
anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 
samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 
år, av honom eller henne själv. 
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med 



hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. 
Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med 
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2003:406). 

Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § Rätten till bistånd: Den som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

1.4 Teoretisk bakgrund 

1.4.1 Jämställdhet 
 
I Peking 1995, vid FN:s kvinnokonferens, antogs en handlingsplan för det internationella 
jämställdhetsarbetet och begreppet gender mainstreaming (på svenska: jämställdhetsintegrering) 
som strategi lyftes fram. Även Sverige ratificerade detta och införde jämställdhetsintegrering för att 
uppnå de jämställdhetspolitiska målen (Regeringen, 2001). 
Europarådet definierar jämställdhetsintegrering som:  

(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet (Europarådet, 2004) 
 

Som tidigare nämnt har svensk jämställdhetspolitik som övergripande mål att män och kvinnor skall 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Detta innebär 
följande: 
 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 
• Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende 
• Lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 
• Lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, 

intressen och talanger  
• Delat ansvar för hem och barn 
• Frihet från könsrelaterat våld. (Regeringen, 2005) 

 
1.4.2 Genus 
 
Genusbegreppet lanserades i Sverige 1988 av professor Yvonne Hirdman i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift. Genusforskning och genusvetenskap har sedan dess använts parallellt med exempelvis 
andra begrepp såsom könsforskning och kvinnovetenskap, vilket härstammar från 
forskningsområdets tillblivelse i universitetsvärlden i förlängningen av 1970-talets kvinnorörelse. 
 
Genus innefattar sociala, kulturella, psykologiska och fysiska faktorer. Genetiska och fysiologiska 
faktorer avser våra könshormoner och kromosomer som påverkar kroppens utseende och ett barns 
könstillhörighet, medan psykologiska och sociala faktorer handlar om människors egna 
uppfattningar om sig själva och andras beteenden och hur samhället betraktar oss. (Welin och 
Walther, 2003) 
 



Svenska genus kommer från engelskans gender som översätts till ”social konstruktion av kön”. 
Genus handlar om människor och kön, om män och kvinnor och alla föreställningar och mönster 
som bildas kring dessa. Det utgår från social konstruktivism och handlar om hur sociala 
konstruktioner skapar stereotyperna manligt och kvinnligt, det som vi kallar kön (Hirdman, 2001).  
Som de flesta vet så startar detta redan när ett barn kommer till världen: vår första fråga till de 
nyblivna föräldrarna är:  

 
– Vad blev det? Pojke eller flicka?  

 
Svaret på frågan hjälper oss att redan här börja kategorisera in det nyfödda barnet, tillskriva det 
vissa ”typiska” egenskaper, köpa kläder i antingen blått eller rosa, tilltala det ”tufft” eller ”mjukt”. 
Det finns studier som visar att vi håller i nyfödda barn olika beroende på om det är en pojke eller 
flicka vi håller i, att vi har en tendens att vara försiktigare när vi håller i flickor då vi anser dessa 
mer ömtåliga och sköra, medan vi håller i pojkar mer hårdhänt då dessa anses vara starkare och 
tåligare. Barnen föds därmed in i sociala konstruktioner av kön. Detta präglar dem givetvis, och 
lägger grunden för det vi senare betraktar som manligt och kvinnligt. Som Hirdman menar i 
Genushistoria (2004): dessa s.k. genuskontrakt ”ärvs” från generation till generation: modern 
introducerar dottern som i sin tur introducerar sin dotter, medan fadern introducerar sonen som i sin 
tur introducerar sin son. Dessa genuskontrakt skapar balans men innebär också 
förhandlingar.(Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004). Kön i sig utgör inget problem, det är när 
detta sätts i ett maktperspektiv som obalanser kan uppstå, och därför är maktperspektivet ett av de 
centrala begreppen i genusteori. 
 
Som tidigare nämnt besitter socialsekreteraren en maktposition där denne är i överläge och brukaren 
i underläge. Dessa genuskontrakt kan därmed ligga brukaren till last i beslutsprocessen, då 
socialsekreteraren har uppfattningar om ”typiskt” manligt och kvinnligt. 
 
1.4.3 Socialtjänstlagen – styrka och svagheter 

Portalparagrafen 1 kap 1 § SoL: 
 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

• Ekonomiska och sociala trygghet 

• Jämlikhet i levnadsvillkor 

• Aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.  

Då SoL oftast omnämns som en lag en ramlagskaraktär lämnas ett stort utrymme för egen tolkning. 
Begreppet jämlikhet nämns, dock ej begreppet jämställdhet.  

Risken med en ramlag är att socialsekreteraren endast gör det som skall göras, och förbiser det som 



bör göras. Häri ligger också det paradoxala: samtidigt som könet bör medvetandegöras, skall det 
heller inte stå i vägen för den individuella bedömningen som varje klient har rätt till. Handläggaren 
skall alltså inte fatta beslut efter någon mall grundad på kön, men samtidigt ha i åtanke att män och 
kvinnor har olika behov, just för att de är män och kvinnor.  

Styrkan med SoL är densamma: det finns utrymme för egna tolkningar, och för den medvetna, 
jämställda socialsekreteraren kan detta innebära friare tyglar i beslut om insatser, till fördel för både 
arbetsgivare och brukare. 

 
 
1.5 Tidigare forskning 
 
Hedin och Månsson (2000) talar om forskningen i socialt arbete som könsneutral och i vissa fall 
som könsblind. Könsneutraliteten blir till könsblindhet när de sociala skillnaderna mellan män och 
kvinnor inte uppmärksammas (Sandquist, 1998). Könsperspektivet behöver därför 
medvetandegöras och tas upp till diskussion.   
 
Som tidigare nämnt så fick Socialstyrelsen 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera 
hela socialtjänstens verksamhet (individ- och familjeomsorgen samt vård och omsorg) ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Detta resulterade 2004 i rapporten Jämställd socialtjänst? -  
Könsperspektiv på socialtjänsten 
En del i Socialstyrelsens jämställdhetsarbete har bestått i att kartlägga vilka som får stöd, vad de får 
för typ av insatser och vad det kostar.  
Rapporten visar att Socialtjänstens arbete starkt färgas av traditionella föreställningar om kön. Inom 
hälso- och sjukvården visar ny könsuppdelad statistik att det finns skillnader i behandlingsfrekvens 
och val av behandling mellan män och kvinnor. Inom socialtjänsten har frågan om jämställdhet ur 
ett brukarperspektiv fått mycket liten uppmärksamhet. En slutsats från rapporten är att i de fall 
kvinnor och män har olika behov så blir insatser som tar hänsyn till detta mer effektiva. Det är 
första gången i Sverige som en genomgång ur ett jämställdhetsperspektiv av socialtjänstens hela 
verksamhet presenteras. Rapporten visar att delar av socialtjänstens arbete - med till exempel utsatta 
barn och unga och personer som har missbruksproblem - präglas av traditionella föreställningar om 
kön. En enkät till landets kommuner visar att över hälften aldrig gjorde någon analys av vilka 
effekter olika beslut har för män och kvinnor. 60 procent hade dock arbetat med att få en jämnare 
könsfördelning bland personalen. (Socialstyrelsen, 2004) 
 
Socionomen och forskaren Kullberg (1998) har undersökt hur uppfattningar och föreställningar om 
det manliga och det kvinnliga könet inverkar på socialsekreterarnas bedömningar av sina klienter. 
Resultaten visade att bedömningen av klienterna, dessas hjälpbehov och vilka krav som bör ställas, 
är olika beroende på om klienten var man eller kvinna. Kullberg påvisade att när det gällde 
bedömning och utredning i kvinnornas ärenden, styrdes samtalen ofta in på hem och familj, medan 
det i männens ärenden istället handlade om arbete och hur det såg ut på arbetsmarknaden, hem och 
familj nämndes endast i förbifarten. Det visade sig till och med att socialsekreterarna lämnade 
ämnet när den manliga klienten ville tala om hem och familj. 
 
Hilte (2000) talar om samma fenomen i sin rapport Förändring och kön i socialt arbete. Han 
konstaterar att socialsekreteraren ”skapar sin klient” genom att bl. a. välja eller särskilt fokusera på 
ett samtalsämne:  att socialsekreteraren väljer att styra in samtalet på exempelvis barn, hem, familj 
och bristande föräldraroll i samtal med mödrar, medan man hellre tenderar att fokusera på fädernas 
arbete, resurser etc. i samtal med fäderna. Därmed är det också detta som hamnar i klienternas 
journaler – det som handläggaren valt att fokusera på – till fördel eller nackdel för klienten. Hilte 
påvisar också hur socialsekreteraren genom detta skapar legitimitet för sina beslut genom att 



fokusera på bruket av intrigen, då de moraliska identiteterna kan förstås som ett led i 
socialsekreterarens sätt att skapa legitimitet kring socialtjänstens beslut och visa på att de olika 
insatserna är resultat av en ansvarsfull och professionell bedömning. Det blir en 
”klientifieringsprocess” där handläggaren endast ser problemen och bristerna, istället för att se 
resurserna. 
 
Då jämställdhet ur brukarperspektivet inom socialtjänsten är ett relativt nytt akademiskt 
forskningsområde, kan Kåhl (1995) ses som ännu en av de tidiga i ämnet då hon redan 1995 skrev 
en doktorsavhandling om det starkt försummade könsperspektivet i socialtjänsten. I 
Socialarbetarkåren – den lindansande professionen (1995) tar hon upp mycket av det som 
Socialstyrelsen kommer fram till i Jämställd socialtjänst? (2004), nämligen att flera 
socialsekreterare upprätthåller en traditionell syn på män och kvinnor. Hon menar att de ”hjälper 
till” att konservera det patriarkaliska samhället med manlig överordning och kvinnlig underordning 
där mannen ses som norm och kvinnan som avvikelse. Hon tittade på två kommuners alla frivilliga 
placeringar av barn och unga under ett år, sammanlagt 20 utredningar. Hon fann i sin undersökning 
bl. a. att mödrar som inte klarade av att ta sitt föräldraansvar, beskrevs i mer fördömande ordalag än 
fäder. Dessa beskrevs i mer positiva omskrivningar även om de brustit i sitt föräldraansvar. Hon 
fann även att det fanns en tendens att hellre placera barn i familjehem när modern ansågs brista i sin 
omsorg om barnet, istället för att arbeta för att barnets far skulle ha barnet boende hos sig. Kåhl 
(1995) menar att då barnet redan från början, historiskt sett, är skild från fadern så är det lättare att 
koppla bort honom. Hon konstaterar att socialtjänsten och samhället i övrigt riktar in sig på 
förhållandet mor-barn i sina behandlingsåtgärder, medan förhållandet far-barn är något som sällan 
eller aldrig beaktas. Man idealiserar moderskapet av slentrian och gammal vana. Moderskapet 
skapas av omgivningen och dess strukturer, och samhället bidrar till reproduktionen av detta genom 
ett socialförsäkringssystem som baseras på lönen, där kvinnan oftast förlorar minst på att vara 
hemma med barnen. 
 
Det som tycks vara en av de centrala utgångspunkterna i den jämställdhetsforskning inom 
socialtjänsten vi tittat på, är teorin om urmodern, hur denna skall vara och hur hon absolut inte skall 
vara. 
 

En av de myter som vår samhällsordning omhuldar är att kvinnan ska vara en god förälder. 
Det är också underförstått att varje kvinna innehar och behärskar de verktyg som är 
nödvändiga för att genomföra föräldraskapet. En man förutsätts inte på samma självklara sätt 
inneha dessa verktyg och inte heller förmågan att hantera dem. Av detta följer: När en 
förälder är ifrågasatt, är denna förälder nästan alltid en kvinna. Mannen räknas inte på 
samma sätt som förälder. Detta kan i förstone te sig lättsammare för mannen, men avigsidan 
blir att mannen kan avpolletteras som presumtiv god förälder: Endast den kan bli ifrågasatt 
som kommer i fråga. (Sandström, 1997, s. 94-95) 

 
2. Metod och genomförande 
 
2.1 Metod 

 
Studiens första del är av kvantitativ art och bygger på sekundärdata, i form av statistik: Individ- och 
familjeomsorgens beslut under 2004, fördelade på kön. Kvantitativ metod kopplas ofta samman 
med positivistisk utgångspunkt och de begrepp som kännetecknar detta är objektivitet, neutralitet 
och generalisering (Halvorsen, 1992). Vi är medvetna om att resultaten från denna uppsats inte kan 
generaliseras, dels utifrån att vi har använt oss av endast två kommuner, då vårt syfte är att lyfta 
fram hur just dessa kommuner fattat beslut och dels utifrån att kommunerna ej valts ut 
slumpmässigt från en hel population utan efter vissa kriterier (norrländsk glesbygdskommun 
respektive norrländsk mellanstor stadskommun). Resultaten från detta självvalda urval kan som sagt 
inte statistiskt generaliseras till populationen i helhet, vilket inte heller varit vår avsikt. Dessa 
kommuners resultat kan vara kumulativa ändå och ge en bild av hur beslut fattas utifrån 
jämställdhets- och genusperspektiv.  



Vår utgångspunkt är att objektiva data kan undersökas empiriskt och tolkas subjektivt.  
 
I forskningssammanhang är man sällan nöjd med att enbart visa statistiska samband mellan 
variabler. Som regel vill man analysera siffermaterialet för att kunna påvisa eventuella 
orsakssamband, men för att vara säkrare på att ett påvisat statistiskt samband är uttryck för ett 
orsakssamband måste forskaren ta med andra variabler i analysen som eventuellt kan förklara 
samband, dvs. man måste använda multivariatanalys (Halvorsen, 1992). Detta gör dock inte vi då vi 
i huvudsak endast behandlar variablarna kön och typ av beslut. Vi söker istället orsakssambanden i 
tidigare forskning och analyserar utifrån detta. 
 
2.2 Urval 
 
Den rapport vår undersökning utgår från, Jämställd socialtjänst? (2004), är rikstäckande (dock med 
ett visst bortfall) och redovisar inte några resultat kommunvis. Då båda författarna härstammar från 
och lever i Norrlands län, och mest troligt har detta som framtida arbetsfält,  blev det därför 
intressant att ”sondera terrängen” och titta närmare på kommunerna i Norrland. Urvalet avgränsades 
och därför kom vi att endast jämföra en glesbygdskommun med en mellanstor stadskommun – 
glesbygdskommunen och stadskommunen för att se om skillnader fanns i två så olika typer av 
kommuner. 
 
2.3  Bortfall 
 
De flesta begärda uppgifter från stadskommunen och glesbygdskommunen har kommit författarna 
tillhanda, dock saknas uppgifter om barnens kön i stadskommunens familjerätt gällande 
samarbetssamtal, adoption och faderskapsutredningar samt uppgifter från familjerätten i 
glesbygdskommunen.  
 
2.4 Genomförande 
 
Litteratursökning har skett via Mittuniversitetets biblioteks hemsida MIMA samt det nationella 
söksystemet, LIBRIS. Vetenskapliga artiklar har sökts via Kvinnsam, Bothnica och Academic 
Search Elite (ASE). De sökord som har använts är jämställdhet, genus, kön, socialtjänst och socialt 
arbete samt equality, equal treatment, gender, gender mainstreaming och social work. 
 
Vi beslutade oss för att först ta del av den officiella statistiken, och kontakt togs med Statistiska 
centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. Dessa hänvisade till varje enskild kommun. Vi ringde och 
mailade då till alla kommuner i Norrlands län för att göra en första förfrågan och se hur tillgängliga 
de uppgifter vi ville ha var. I de olika kommunerna hänvisade man till olika yrkesverksamma 
personer då man inte riktigt förstod frågan/inte visste vem som hade behörighet eller befogenhet att 
plocka fram de uppgifter vi begärde. I en kommun hänvisades vi till exempel till den it-ansvarige på 
individ- och familjeomsorgen, medan vi i en annan kommun hänvisades till förvaltningschefen. 
Gemensamt för samtliga kommuner, utom en kommun, var att de alla hänvisade till den statistik 
som finns att tillgå på SCB:s hemsida på Internet, samt den statistik som Socialstyrelsen kvartalsvis 
begär in från varje kommun (kommunerna har redovisningsskyldighet till Socialstyrelsen varje 
kvartal).  
Efter att åter igen varit i kontakt med SCB, Socialstyrelsen samt Inregia AB (Ett analys- och 
strategiföretag som sammanställer statistik på uppdrag av kommunerna) visade det sig att den 
svenska statsapparaten endast förfogar över socialtjänstens (individ- och familjeomsorgens) 
könsuppdelade statistik gällande ekonomiskt bistånd. Inga andra ärenden som faller under individ- 
och familjeomsorgen redovisas efter kön i den offentliga statistiken. Vi fick därför vända oss till 
kommunerna igen. Den här gången framgick det att det inte fanns några genvägar till de siffror vi 
ville ha fram. Den här typen av data prioriteras inte, och samlas därför inte in i Sverige.  
Här bestämde vi oss för två kommuner i Norrlands län, för att kunna jämföra glesbygdskommun 



med mellanstor stadskommun.  
Den ena kommunen förstod redan vid första kontakten hur man rent praktiskt var tvungen att gå 
tillväga, nämligen att manuellt gå in i varje ärende från år 2004 och titta på klientens kön. Vi fick 
därför denna kommuns uppgifter relativt snabbt. Den andra kommunen hänvisade oss som sagt 
vidare, och försenade därmed processen.  
Dessa uppgifter har sedan sammanställts i egna specialbearbetade tabeller för att på ett relativt 
enkelt sätt kunna analysera och presentera dessa. Det intressanta för oss var könsfördelningen i 
besluten så därför har vi sammanställt tabellerna så att de är lättöverskådliga, för oss, men också för 
läsaren.  
 
Vi vill påpeka att arbetsfördelningen författarna emellan varit jämn, att allt utförts tillsammans.  
 
2.5 Etiska aspekter 
    
I HSFR:s (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) forskningsetiska principer finns 
fyra krav som skall vara uppfyllda: 
 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Vi anser att dessa krav uppfyllts i undersökningen: Uppgiftslämnarna har informerats om syftet 
med den information som efterfrågats, att denna skall utgöra underlag i en c-uppsats för att 
analyseras och diskuteras. Samtycke har givits till detta genom att författarna har fått begärda 
uppgifter. Samtyckande kommuner har även begärt det färdiga resultatet vilket vi naturligtvis avsett 
att ge dem. Konfidentialitetskravet motsvaras särskilt då vi över huvudtaget ej fått tagit del av några 
personuppgifter som kan kränka eller skada någon individ som är aktuell hos individ- och 
familjeomsorgen. Vi har endast fått tagit del av kommun, beslut, år och kön. Ej heller har vi 
namngett de kommuner vars information vi tagit del av. Nyttjandekravet avses även infrias, då de 
uppgifter vi tagit del av kasseras efter examination. 
 
2.6 Validitet och reliabilitet 
 
Thurén (2003) definierar begreppen validitet och reliabilitet som nedan: validitet och reliabilitet är 
begrepp som används för att beskriva tillförlitligheten i en undersökning. Validitet innebär giltighet 
och behandlar frågor som har att göra med hur väl man undersöker det man säger sig undersöka. 
Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är, det vill säga hur väl man mäter det man vill 
mäta. Om studien har en hög reliabilitet visar det på att en annan forskare skulle kunna göra om 
studien och då komma fram till samma resultat.  
Vi anser att både validiteten och reliabiliteten i vår undersökning är hög, då våra data bestått av 
dokumenterade beslut tagna vid en fastställd tidpunkt. Detta är alltså inga dynamiska data, utan 
statiska sådana, vilka inte förändras över tid eller rum. Den intersubjektiva prövbarheten är därmed 
uppfylld, efterföljande undersökningar kommer således att visa samma resultat. 
Däremot påverkar givetvis våra värderingar den subjektiva tolkningen, de förklaringar och fenomen 
vi valt att fokusera på, de stöd vi sökt för våra teorier i tidigare forskning. Andra forskare kanske 
väljer att tolka på andra sätt beroende på värdegrund och intresse (Halvorsen, 1992). Ytterligare en 
beroende variabel som också påverkar framtida forskningsresultat är givetvis samhällets 
föränderliga natur, då socialtjänsten och dess beslut i mångt och mycket speglar samhällets 
skiftningar.  
 
3. Resultat 
 



Det material som vi har analyserat i del 1, har bestått av två kommuners manuellt framtagna 
uppgifter om beslut och kön under året 2004.  
 
3.1 Barn och unga t.o.m. 20 år 
 
Målgruppen för den sociala barnavården är barn som far illa eller riskerar att göra det. 
Socialtjänstlagen betonar självbestämmande för de vuxna, rätten för barn att komma till tals och att 
barns bästa skall vara avgörande i alla åtgärder som rör barn. I socialtjänstlagen avses med barn 
varje människa under 18 år. Social barnavård omfattar barn 0 – 18 år, men i vissa fall även vuxna 
18 – 20 år, närmare bestämt när det är tal om insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). 
 
Tabell 1. Beviljade insatser i glesbygdskommunen för barn och unga 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Beslutstyp Pojkar (%) Flickor (%) 
Kontaktfamilj, SoL  36 64 
Familjehem, SoL 40 60 
Placering HVB-hem SoL  66 33 
Familjehem, LVU 66 33 
Placering HVB-hem, LVU 50 50 
Strukturerad öppenvård          66 33 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100 
21 

100 
23 

Källa: Specialbearbetning av individ och familjeomsorgens beslut, glesbygdskommunen 
 
Enligt Socialstyrelsen (2004) så är det något fler pojkar än flickor som omfattas av social barnavård 
(56 % pojkar och 44 % flickor). Så ser det dock inte ut i glesbygdskommunen, där statistiken visar 
att något fler flickor än pojkar totalt är aktuella hos individ- och familjeomsorgen. När vi sedan 
tittar på varje enskild beslutstyp kan man, när man sätter på sig jämställdhetsglasögonen, dra 
slutsatsen att det i besluten gällande kontaktfamilj enl. SoL  
(36 % pojkar och 64 % flickor) och familjehem enl. Sol (40 % pojkar och 60 % flickor) råder en 

avsaknad av jämställdhet. Flickorna står för det övervägande antalet insatser inom dessa beslut. 
När vi sedan studerar de övriga beslutstyperna ser vi att vi har en överrepresentation av pojkar. 
Gemensamt för de besluten är att de kännetecknas av tvångsåtgärder samt manualstyrd vård och 
behandling. Endast gällande placering enl. LVU på HVB-hem ser det jämställt ut (50 % - 50 %). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Beviljade insatser i stadskommunen för barn och unga 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Beslutstyp Pojkar (%) Flickor (%) 
Kontaktfamilj, SoL  55 45 
Familjehem, SoL 40 60 
Familjehem, LVU                 40 60 



Placering HVB-hem, SoL 55 45 
Placering HVB-hem, LVU 52 48 
Strukturerad öppenvård  52 48 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100 
207 

100 
198 

Källa: Specialbearbetning av individ- och familjeomsorgens beslut, stadskommunen 
 
I stadskommunen visar statistiken att det totala antalet beslut är väldigt jämnt fördelat mellan 
könen, även om det är något fler pojkar som är aktuella. Utifrån genusteoretisk vinkel ser vi att 
flickorna har en lätt överrepresentation i besluten om familjehem, både enl. SoL och LVU. Övriga 
beslut är onekligen väldigt jämställda, dvs. jämnt fördelade mellan könen. 
 
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan vi av ovan redovisade beslutsstatistik utläsa att båda 
kommunerna är förhållandevis jämställda i fråga om den procentuella könsfördelningen. Även 
könsfördelningen på det totala antal barn och unga som över huvudtaget får hjälp från Individ- och 
familjeomsorgen, är väldigt jämn.  
 
När vi sedan tittar på könsfördelningen inom varje beslutstyp, kan vi se att flickor tenderar att oftare 
få beslut som kanske hellre grundar sig i att ge henne stöd, i form av kontaktfamilj och familjehem, 
mer relationsorienterade insatser. Pojkarna får striktare beslut, manualbaserade insatser, i form av 
placering i familjehem och HVB-hem under tvång, men också under frivilliga former.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2004) så upptäcks pojkars problem tidigare, medan flickors problem är 
svårare att se då dessa hellre tenderar att vända sina problem inåt. Pojkar agerar utåt, de syns och 
hörs mer och uppmärksammas därmed lättare och tidigare hos socialtjänsten, deras avvikande 
beteende ger allvarligare konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, särskilt i fråga om kriminalitet, 
medan flickors handlar mer om att utsätta sig själva för fara. Därmed tycks också flickors problem 
sitta ”djupare” än pojkars: då pojkarnas problem upptäcks tidigare hinner de fångas upp innan 
problemen avancerar, medan flickornas problem hinner gå längre/djupare innan de 
uppmärksammas. Flickors problem uppmärksammas först när de blir störande för omgivningen, när 
flickor bryter normen för hur flickor ska bete sig. 
 
Det verkar som om beslut rörande pojkar hellre grundar sig i tvång, medan beslut rörande flickor 
hellre bottnar i frivillighet. Utifrån genusteoretisk synvinkel grundar sig detta i språket, att det 
kvinnliga könet har lättare för att uttrycka sina tankar och känslor i ord, och därmed lättare kan 
förmedla sitt behov av hjälp, lättare få detta behov tillgodosett.  
När man börjar dela på pojkar och flickor synliggörs könsskillnaderna. Som ovan nämnt finns det 
både för- och nackdelar med detta: å ena sidan måste orättvisa skillnader synliggöras för att 
förändra situationen, å andra sidan kan ett synliggörande i könsskillnader bidra till att befästa 
traditionella uppfattningar om kön, vilket kan leda till att pojkar och flickor som inte följer det 
traditionella könsmönstret inte heller får sina behov tillgodosedda. (Socialstyrelsen, 2004) 
 
Sammanfattningsvis så ser könsfördelningen relativt jämn ut på det totala antalet beslut i både 
glesbygdskommunen och stadskommunen. Dock kan vi se en viss skillnad inom besluten: flickor 
får övervägande relationsorienterade insatser, medan pojkar hellre får manualbaserade insatser.  
Flickor får oftare frivilliga insatser (SoL), medan pojkar hellre får tvångsinsatser (LVU). 
 
3.2 Vuxna missbrukare 
 
Socialtjänsten skall även arbeta med kvinnliga och manliga missbrukare, erbjuda dessa stöd, vård 
och behandling.  Dilemmat är dock att socialtjänstens missbruksvård främst bygger på erfarenheter 
av arbetet med manliga missbrukare. Vården är utformad därefter och främst anpassad efter det 
manliga könets behov. De flesta studier och undersökningar som gjorts inom svensk missbruksvård, 
omfattar oftast män men saknar ändå ett könsperspektiv. Inte förrän på 1980-talet började man titta 



på kvinnor och deras missbruk. Man upptäckte då att kvinnor har specifika behov och att den 
befintliga vården inte gick att applicera på kvinnor. Man var därför tvungen att börja fokusera på 
könsperspektivet, och inse det faktum att män och kvinnor har olika behov. (Socialstyrelsen, 2004). 
Här återkommer vi till det ständiga dilemmat inom socialtjänstens verksamhet: män och kvinnor har 
olika behov, men man får som socialsekreterare ändå inte placera män och kvinnor i någon 
könsbunden mall och besluta om vård efter kön. 
 
Tabell 3. Beviljade insatser i glesbygdskommunen för vuxna missbrukare 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Beslutstyp Män (%) Kvinnor (%) 
Omedelbart omhändertagande, LVM  33 66 
Behandlingshem, LVM 50 50 
Behandlingshem, SoL 80 20 
Kontaktperson, SoL 100 0 
Öppenvård, SoL 57 43 
Bistånd m boende, SoL 0 100 
Stödgrupp (eftervård), SoL 100 0 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100 
13 

100 
8 

Källa: Specialbearbetning av individ- och familjeomsorgens beslut, glesbygdskommunen 
 
Statistiken visar att jämställdheten lyser med sin frånvaro. I glesbygdskommunen är det nästan 
dubbelt så många män som kvinnor, som är aktuella för åtgärder vid missbruksenheten. Ur ett 
genusperspektiv så ser vi att kvinnorna blir synliggjorda i statistiken när det är fråga om 
tvångsåtgärder dvs. omedelbart omhändertagande (66 %) och behandlingshem (50 %) enl. LVM. I 
övriga beslutstyper (SoL) gäller att männen är i majoritet.  
 
 
 
Tabell 4. Beviljade insatser i stadskommunen för vuxna missbrukare 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Beslutstyp Män (%) Kvinnor (%) 
Institutionsvård, SoL 78 22 
Institutionsvård, LVM 58 42 
Kontaktperson, SoL 69 31 
Familjehemsvård, SoL 77 23 
Boendestöd, SoL 60 40 
Bistånd m boende, SoL 80 20 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100
144 

100 
50 

Källa: Specialbearbetning av individ- och familjeomsorgens beslut, stadskommunen 
 
I stadskommunen visar siffrorna att det är tre gånger så många män som kvinnor som över 
huvudtaget är aktuella för individ- och familjeomsorgens insatser. Könsskillnaden är markant, både 
vad gäller procentuell fördelning och totalt antal sökande. Ur ett jämställdhetstänk kan vi se att 
männen står för flest insatser inom varje beslutstyp. Det tycks som om kvinnorna endast blir 
aktuella inom socialtjänsten när det är fråga om tvång, alltså institutionsvård enl. LVM, samt 
gällande bistånd till boende.  
 
Socialstyrelsen (2004) menar att en viktig faktor för den stora skillnaden i antal sökande för 
missbruksproblem, är kvinnors rädsla för socialtjänsten, för att riskera att förlora barnen p.g.a. 
missbruk, medan männens rädsla främst gäller att hamna i fängelse. Män ser därmed socialtjänsten 
som en möjlighet att få hjälp i sitt missbruk. Gunnarsson & Schlytter (1999) menar att då samhällets 
värderingar är att barn och missbruk inte går ihop, försöker kvinnor in i det längsta kontrollera sitt 



missbruk själva så långt det är möjligt för att inte påverka barnen, och försöker sätta barnens behov 
i första rummet. Däremot konstaterades att kvinnornas fortsatta missbruk skapade skuldkänslor 
även om de inte såg sig själva som olämpliga mödrar eller som oförmögna att ta hand om sina barn. 
Som även Socialstyrelsen (2004) påpekar så skapar missbruket rädsla för omgivningens insyn och 
ingripande. Detta kan alltså vara en av de bidragande orsakerna till att männen får avsevärt fler 
insatser än kvinnorna.  
 
En annan bidragande faktor till att kvinnor inte syns i statistiken kan vara att kvinnan historiskt sett 
är den omhändertagande och ansvarstagande, den som skall sätta familjen främst och hålla ihop 
familjen till varje pris. Detta leder till att det ses som skamligt, nästan tabu, att kvinnan (modern) 
uppvisar svaghet genom ett missbruk. Misslyckandet att leva upp till samhällets förväntningar på 
moderskapet skapar social degradering, och därför blir dessa missbrukande kvinnors vardagsliv inte 
alltför sällan en isolerad, instängd värld. (Gunnarsson & Schlytter, 1999). Kåhl (1995) skriver i sin 
avhandling att bruk av alkohol aldrig har ansetts passande för anständiga kvinnor, och det påverkar 
i hög grad det sociala arbetet: som socialsekreterare är det svårt att bryta detta könsmönster, att 
ifrågasätta sitt eget sätt att se på män och kvinnor. Här är kanske jämställdheten, eller snarare 
avsaknaden av den, särskilt synlig då kvinnans beteende avviker från normen om hur en kvinna 
skall vara, i kombination med osynliggörandet av mannen och dennes skyldigheter och rättigheter. 
Möjligen är det därför kvinnan skall vara så mycket kvinna – hon skall även kompensera för en 
eventuellt frånvarande man/far.  
 
Sammanfattningsvis så ser vi en markant överrepresentation av manliga vuxna missbrukare i 
statistiken för både glesbygdskommunen och stadskommunen. Slutsatsen vi kan dra av den 
procentuella könsfördelningen är att kvinnor inte söker hjälp frivilligt (SoL) utan blir aktuella först 
när det blir fråga om tvång (LVM). En orsaksfaktor till detta är kvinnors rädsla för att bli fråntagna 
sina barn, då en missbrukande kvinna ses som en icke anständig kvinna. 
 
3.3 Ekonomiskt bistånd 
 
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen och prövas i varje enskilt fall. Biståndet 
har två syften: Det skall dels ge individen möjlighet att leva på en skälig levnadsnivå, dels utformas 
så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.  
Ekonomiskt bistånd kan kompensera brister i socialförsäkringssystemet. Häri ligger risken att 
brister i socialförsäkringssystemet osynliggörs då ekonomiskt bistånd kompletterar kvinnors 
generellt låga inkomster. Konsekvensen blir då att strukturella orättvisor kan fortgå. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5. Beviljade insatser i glesbygdskommunen på ekonomiskt bistånd 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Hushållstyp Män (%) Kvinnor (%) 
 Ensamstående utan barn 68 32 
 Ensamstående med barn 13 87 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100 
52 

100 
43 

Källa: Specialbearbetning av SCB:s statistik 2004 
 
Ovanstående tabell från individ- och familjeomsorgen i glesbygdskommunen visar att det är allt 
annat än jämställt i den procentuella könsfördelningen inom hushållstyperna. Män utan barn (68 %) 
är kraftigt dominerande i hushållstypen ”Ensamstående utan barn”, medan kvinnor med barn (87 %) 



dominerar hushållstypen ”Ensamstående med barn”.   
 
Tabell 6. Beviljade insatser i stadskommunen på ekonomiskt bistånd 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Hushållstyp Män (%) Kvinnor (%) 
Ensamstående utan barn 62 38 
Ensamstående med barn 12 88 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100 
695 

100 
675 

Källa: Specialbearbetning av SCB:s officiella statistik 2004 
 
Det sammanlagda antalet män som får ekonomiskt bistånd i stadskommunen, överstiger antalet 
kvinnor. Även här kan vi se det påfallande ojämställda förhållandet mellan könen – män utan barn 
(62 %) står för den övervägande delen i denna hushållstyp, medan kvinnor med barn (88 %) utgör 
huvuddelen av de kvinnliga biståndstagarna.   
 
Statistiken ovan (och även den rikstäckande) visar att sammanlagt fler män än kvinnor får 
ekonomiskt bistånd. Detta förefaller märkligt då kvinnors ekonomiska situation ofta är sämre än 
männens. Kvinnor har lägre inkomst och har oftare barnen boende hos sig vid 
separation/skilsmässa. (SCB, 2003). Kvinnors ekonomiska situation försämras oftast när de bildar 
familj, då kvinnan av både ekonomiska (då familjen oftast tjänar mer på att kvinnan är föräldraledig 
då hon oftast haft lägre inkomst) och biologiska (amning) skäl, är den som oftast blir 
hemmavarande med barnet. Mäns ekonomiska situation, däremot, tycks hellre främjas av 
familjebildning, såvida de fortsätter arbeta heltid. De män som tar ut föräldraledighet är oftare 
anställd inom offentlig sektor eller övriga kvinnodominerande områden. (Fürst, 1999).    
 
Enligt Socialstyrelsen (2004) så tillskrivs männen större eget ansvar för sin utsatta situation, sina 
ekonomiska problem och sin arbetslöshet, medan man hos kvinnorna tillskriver omgivande faktorer 
det största ansvaret. Kvinnornas förvärvsarbetssituation fick inte alls lika stor uppmärksamhet. Det 
kan vara negativt för kvinnorna själva att deras arbetslöshetssituation inte uppmärksammas av 
socialsekreteraren. Det finns en risk att handläggaren inte uppmärksammar kvinnornas rätt till 
arbete och därmed fortsätter behandla dem som offer för omständigheterna. Detta säger dock emot 
Sandquists (1998) undersökning som visar att kvinnor bedöms hårdare i utredningar om ekonomiskt 
bistånd, då de förutsätts att bättre kunna hushålla med sin ekonomi. 
 
Orsaker till biståndstagande är många. Ofta kan biståndstagare vara aktuella inom andra instanser 
exempelvis missbruksenheten, psykiatrin, kriminalvården etc. Här är männen överrepresenterade 
förutom när det gäller psykisk ohälsa som främst drabbar kvinnor (Socialstyrelsen, 2004)  Flera 
studier visar att männen och kvinnorna befinner sig i olika situationer när de söker hjälp hos 
socialtjänsten: en tredjedel av männen var missbrukare, medan endast 13 procent av kvinnorna var 
missbrukare och missbruket var vanligast hos män utan barn. Gunnarsson (1998) bekräftar i sin 
undersökning att männen var mer tyngda av problem än kvinnorna. 
Sammanfattningsvis: när vi tittar på statistiken för glesbygdskommunen och stadskommunen, så 
kan vi konstatera att siffrorna ser lika ut mellan kommunerna, men även med rikstäckande statistik. 
Statistiken på de båda undersökningskommunerna är nästintill identiska vad gäller den procentuella 
könsfördelningen: de huvudsakliga biståndstagarna är män utan barn och kvinnor med barn. Detta 
har sina orsaker i att kvinnor har lägre inkomst och oftare barnen boende hos sig, vilket innebär att 
de i högre grad har svårt att få ekonomin att gå ihop, och därmed behöver komplettera upp sin 
inkomst med ekonomiskt bistånd. Männen har oftare en problemtyngd situation, exempelvis 
missbruk och har därmed behov av ekonomiskt bistånd.   
 
3.4 Familjerätt 
 
Socialtjänstens arbete för kvinnor och män när det gäller familjerätt, består av olika insatser som 



regleras av socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB) – fastställande av faderskap, adoption, 
samarbetssamtal samt avtal och utredningar om vårdnad, boende och umgänge.  
Innan en vårdnadstvist ska upp i domstol, ska rätten se till att frågor kring vårdnad, boende och 
umgänge är utredda och klara. Socialtjänstens uppdrag är att utreda dessa frågor och skapa 
underlaget för domstolens beslut. Ett annat uppdrag socialtjänsten har, är att erbjuda föräldrar att 
skriva bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.  
 
Tabell 7. Beviljade insatser i stadskommunen på familjerätten 2004 
Antal och könsfördelning (%) 
Beslutstyp Pojkar (%) Flickor (%) 
Yttrande vårdnad/boende/umgänge, FB 49 51 
Utredning vårdnad/boende/umgänge, FB 56 44 
Avtal vårdnad/boende/umgänge, FB 71 29 
Samtliga, procent 
Samtliga, antal 

100 
49 

100 
39 

Källa: Specialbearbetning av individ- och familjeomsorgens beslut, stadskommunen 
 
Siffrorna (och frånvaron av siffror) visar oss först och främst att det behövs mer könsuppdelad 
dokumentation inom familjerätten. Tabellen ovan visar de barn som varit aktuella hos familjerätten 
i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Vi kan se att den procentuella könsfördelningen ser 
väldigt jämn ut när det gäller yttranden och utredningar. Dock är det en överrepresentation när det 
gäller pojkar och avtal kring vårdnad, boende och umgänge.  
Gällande samarbetssamtal kunde inga uppgifter om barnens kön lämnas, då detta inte registreras 
hos socialtjänsten i stadskommunen. Könsfördelningen i samarbetssamtal redovisas inte här, då 
dessa i stadskommunen endast omfattats av heterosexuella par, dvs. varje samarbetssamtal under 
2004 har bestått av en man och en kvinna.  
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är familjen central. Våra könsmönster och könsroller har sin 
utgångspunkt i familjen. Mönster i den privata sfären påverkar ju mönster i den offentliga sfären 
och tvärtom, dessa fungerar beroende av varandra. (Socialstyrelsen, 2003) 
Familjelagstiftningen syftar till att öka jämställdheten genom att betona det gemensamma ansvaret 
för barnen och att stärka fäderna i föräldraskapet. Dessa förändringar påverkar familjerättens 
arbetsmetoder då de har fått ett mer tydligt uppdrag, nämligen att beakta och lägga fokus på 
barnperspektivet. Detta innebär att familjerätten ska synliggöra dem i föräldrarnas samarbetssamtal 
och utredningarna om vårdnad, boende och umgänge, och även betona det viktiga i att ha ett bra 
samarbete mellan de separerande föräldrarna för barnens bästa. (Socialstyrelsen, 2004) Dock är 
familjerätten den instans inom socialtjänsten som fått minst kritik utifrån jämställdhetsperspektivet i 
Social tillsyn (2002). 
 
Sammanfattningsvis är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån dessa magra siffror. Som 
ovan nämnt behövs mer könsuppdelad dokumentation inom den familjerättsliga instansen. Vi kan 
heller inte jämföra mellan kommunerna då vi har ett bortfall i form av besluten från 
glesbygdskommunen. 
 
4.  Diskussion  
 
4.1 Besvarande av syfte och frågeställningar 
 
Vi skall här försöka att besvara del 1 av studiens övergripande syfte och dess frågeställningar. Som 
tidigare framgått var syftet att utifrån könsuppdelad statistik, från individ- och familjeomsorgens 
beslut år 2004, undersöka jämställdheten inom socialtjänsten i en glesbygdskommun och i en 
stadskommun i Norrland Vår fråga var om vi kunde urskilja en jämställd socialtjänst utifrån våra 
resultat.  



 
Huvudresultatet av vår undersökning är dels att våra resultat överensstämmer väl med de 
rikstäckande resultat som presenterades av Socialstyrelsen 2004, Jämställd socialtjänst? – 
Könsperspektiv på socialtjänsten, dels att våra resultat visar på att individ- och familjeomsorgen i 
mångt och mycket styrs av traditionsbundna uppfattningar om kön.  
All tidigare forskning vittnar om en socialtjänst där beslut fattas utifrån socialsekreterarens 
subjektiva föreställning om manligt och kvinnligt, och vår undersökning kan inte annat än bekräfta 
den bilden, dock med vissa undantag. 
 
Inom instansen Barn och unga kan vi se att det är jämställt i den mån att alla får hjälp, både pojkar 
och flickor. Det totala antalet barn och unga som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen är 
väldigt jämnt, i både glesbygdskommunen och stadskommunen. Siffrorna säger oss dock att man 
har en tendens att hellre besluta om relationsorienterade insatser för flickor medan man sätter in 
manualbaserade åtgärder för pojkar. 
 
På åtgärderna för Vuxna missbrukare kan vi se en markant överrepresentation av män, både i 
glesbygdskommunen och i stadskommunen. När kvinnor syns i statistiken är det fråga om 
tvångsåtgärder. Detta beroende på att kvinnor tenderar att dölja sitt missbruk längre, de undviker 
socialtjänsten av rädsla för att bli fråntagna sina barn. Medan män ser socialtjänsten som en hjälp 
eller räddning, ser kvinnor socialtjänsten som en inkräktare i den privata sfären. Hela samhället, 
men framför allt individ- och familjeomsorgen, måste medvetandegöra och ifrågasätta sin syn på 
kvinnliga missbrukare och då särskilt kvinnliga mödrar som missbrukar. I en perfekt jämställd 
värld, kanske dessa kvinnor vågar söka hjälp tidigare. Tills dess måste vi nog dra den slutsatsen att 
socialtjänsten inte är jämställd på det området. 
 
En tanke som slog oss under arbetets gång, när vi började titta på statistiken för vuxna missbrukare, 
var att manligt respektive kvinnligt alkoholbruk och alkoholmissbruk eventuellt skulle kunna vara 
kulturellt betingat. Vi tycker oss se i statistiken att den procentuella könsfördelningen minskar i 
glesbygdskommun jämfört med den mellanstora stadskommunen. Våra egna erfarenheter säger oss 
att det ligger en viss skillnad i hur kvinnor på landsbygden brukar/missbrukar alkohol jämfört med 
kvinnor i städerna samt hur kvinnor i norra Sverige brukar/missbrukar alkohol jämfört med kvinnor 
i södra Sverige, samt även hur kvinnor brukar/missbrukar alkohol i Sverige jämfört med övriga 
världen, även om vi inte vågar vara alltför kategoriska i dessa uttalanden/påståenden. 
 
När vi tittar på Ekonomiskt bistånd så ser vi att de huvudsakliga biståndstagarna är män utan barn 
och kvinnor med barn. Den procentuella könsfördelningen är dessutom nästan identiska 
kommunerna emellan. Vad säger detta om jämställdheten? Vi kan utläsa att det är långt ifrån 
jämställt. Vi utgår från att ensamstående män med barn tillhör en liten skara i vårt samhälle, så detta 
är nog den huvudsakliga orsaken till de låga värdena inom denna hushållstyp. Ensamstående 
kvinnor med barn, däremot, utgör antagligen en större andel av befolkningen och det högre värdet i 
denna hushållstyp är därför rimligt.  
När vi sedan tittar på ensamstående män utan barn beviljas långt fler av dessa ekonomiskt bistånd, 
än kvinnor i samma hushållstyp, vilket förefaller märkligt då kvinnor generellt har lägre inkomster. 
Det är väldigt ojämställt i beslut gällande ekonomiskt bistånd, i både Bergs och i stadskommunen. 
 
I den familjerättsliga delen av socialtjänsten har vi som ovan nämnt ett bortfall i form av 
glesbygdskommunens uppgifter, samt med uppgifter i stadskommunen gällande adoption, 
faderskapsutredningar och samarbetssamtal då könen på barnen ej dokumenteras inom 
familjerätten. Av vad vi kan utläsa så ser det jämställt ut, vilket även den statliga tillsynen 
konstaterar. 

Vi vill återigen peka på det paradoxala med socialtjänsten och portalparagrafen: samtidigt som 
könet bör medvetandegöras, skall det heller inte stå i vägen för den individuella bedömningen som 
varje klient har rätt till. Handläggaren skall alltså inte fatta beslut efter någon mall grundad på kön, 



men samtidigt ha i åtanke att män och kvinnor har olika behov, just för att de är män och kvinnor.  

En diskussion som förts parallellt med skrivandet är huruvida jämställdhet innebär ett strävande 
efter den manliga normen eller ej. Om jämställdhet innebär att kvinnor skall bli som män så är vi 
fortfarande inte jämställda. Då har vi i princip återigen bara anpassat oss efter den manliga norm 
som råder.  
Kvinnan skall tjäna lika mycket som mannen och inte tvärtom – att männen kan tjäna mindre för att 
ha samma inkomst som kvinnan. 
Kvinnan skall kunna vara lika sexuellt frigjord som mannen och inte tvärtom – att männen kan bli 
mer återhållsamma.  
Kvinnan skall kunna släppa hem och familj för att kunna förverkliga sina mål och drömmar som 
mannen och inte tvärtom – att mannen kan vara hemma och dela ansvaret för barnen och hemmet 
(dock förändras detta mer och mer, männen tar allt större ansvar i hemmet).   

Ett intressant perspektiv på detta är att, trots regeringens direktiv om jämställdhetsintegrering, det 
inte finns färdig statistik att tillgå gällande socialtjänst, beslut och kön (förutom statistik på 
ekonomiskt bistånd som finns att tillgå på Statistiska centralbyrans hemsida. Dock omnämns här 
endast vuxna personers kön, ej barnens kön.) I ljuset av regeringens beslut blir bristen på statistik 
därmed ganska betydelsefull. 

Jämställdhetsarbetet handlar förstås inte bara om att räkna och jämföra. En jämn uppdelning av 
insatser mellan könen ger inte automatiskt rättvisa. Jämställdhet innebär även att reflektera över 
könets betydelse och att se människors situation ur flera olika synvinklar. Dock kan man utifrån 
statistik utläsa eller skönja mönster som går att härleda till vissa tendenser eller benägenheter att 
fatta beslut utifrån jämställdhetsperspektiv eller ett bristande sådant.  

 
Det handlar om att se brukare inom individ- och familjeomsorgen som män och kvinnor, vars behov 
kan vara både lika och olika. Det första steget mot en förbättrad socialtjänst måste ändå bli att 
medvetandegöra könet, även om det innebär en risk för könskategorisering. Exempelvis skall det 
finnas vård- och behandlingsmetoder utformade efter manliga behov respektive kvinnliga behov, 
men det skall inte innebära att dessa ses som det enda rätta alternativet. Risken med könsuppdelad 
vård och behandling kan vara att man tenderar att befästa traditionella uppfattningar om kön, vilket 
kan leda till att män och kvinnor som inte följer det traditionella könsmönstret inte heller får sina 
behov tillgodosedda, medan det samtidigt skall finnas att tillgå då män och kvinnor faktiskt har 
olika behov kopplade till könet. 
 
Liksom mäns och kvinnors behov kan pojkars och flickors behov vara både lika och olika. Det är 
därför viktigt att ha ett könsperspektiv även på barnens behov.   
Socialstyrelsen efterlyser mer könsuppdelad statistik av denna typ i sin rapport Jämställd 
socialtjänst? (2004) 
 
4.2 Metoddiskussion 
 
Det metodval som ligger till grund för studiens del 1 har både för- och nackdelar. En klar fördel 
med en kvantitativ studie är att informationsmängden (antalet variabler) kan reduceras till just det vi 
är intresserade av (Halvorsen, 1992). 
 
Den mest uppenbara bristen ur vetenskaplig synpunkt är förstås att då vårt urval endast omfattar två 
kommuner, är inte undersökningen generaliserbar (även om den i mångt och mycket stämmer väl 
överens med tidigare liknande studier i både omfattning och resultat, jmf Kåhl, 1995). Även om 
detta inte var syftet, är det självfallet ändå en fördel (nästan en förutsättning), i en kvantitativ studie, 



att den är generaliserbar. 
 
Så här i efterhand kan konstateras att en kvantitativ studie säkerligen har en tendens att låta 
vetenskaplig och objektiv i läsarens öron, med dess statistik och tabeller, men i vår undersökning 
behövdes även ett kvalitativt tillvägagångssätt ha använts då vi med skrivandets gång kände att vi 
ville utveckla och gå bortom våra tabeller och statistiska uträkningar och se människan bakom. Vi 
kände oss därför tvungna att använda oss av metodtriangulering, dvs. att kombinera våra 
kvantitativa tabeller med uppföljande kvalitativa intervjuer. Detta gav upphov till en 
kompletterande studie – del 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Inledning del 2 – Kompletterande intervjuer 
 
5.1  Bakgrund 
 
Då vår specialbearbetade statistik endast innehåller siffror och uppställda uträkningar blev vi 
nyfikna på människorna bakom dessa.   Hur tänker socialsekreterarna själva kring resultaten? 
Anser de själva att de bejakar jämställdhet ur brukarperspektivet? Är detta något de funderat på? Vi 
kände att resultaten av våra begärda upplysningar angående besluten väckte fler frågor än svar, och 
beslutade oss därför att gå vidare. Därav del 2 – Kompletterande intervjuer. 
  
5.2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med de kompletterande intervjuerna är just detta att komplettera. Att komplettera   och att 
något fördjupa förståelsen av resultaten  i del 1, och att ge socialsekretarna själva en chans att göra 
sig hörda. En studie tenderar lätt att bli enkelspårig, att endast belysa ett eller ett fåtal perspektiv. Vi 



vill lägga fokus på de handläggare som dagligen fattar dessa beslut, just för att kunna se resultaten 
med andra ögon. Sällan är sociala problem svarta eller vita, utan det sociala arbetsfältet 
kännetecknas ofta av att vara en stor gråzon där socialarbetaren snart märker av att det sällan eller 
aldrig finns ett enda svar på den ställda frågan. Strävan efter mångfald även i svaren bidrar till ett 
öppnare sätt att tänka och en djupare förståelse för människor och varierande problematik. Vårt eget 
personliga syfte är därför att vidga våra sinnen och försöka förstå varför det ser ut som det gör. 
Våra huvudsakliga frågeställning blir då: 
 
•  Anser socialsekretarna själva att de bejakar jämställdhet ur ett brukarperspektiv i   

beslutsprocessen? 
 

Frågeställningen ville vi försöka fånga med hjälp av ett antal öppna och semistrukturerade frågor, 
intervjufrågor, vilka lämnas som bilaga till studien. 
 
6. Metod och genomförande 
 
6.1  Metod 
 
Den metod vi använt i del 2 är kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade frågor. 
Intervjufrågor sammanställdes utifrån  resultaten och författarnas eget intresse styrde i mångt och 
mycket inriktningen.  
 
6.2  Urval 
 
Författarna vände sig till respektive områden inom socialtjänsten i stadskommunens och 
glesbygdskommunen, och gjorde en förfrågan om någon kunde tänka sig att ställa upp och svara på 
de frågor vi hade. Detta resulterade i tre svar: tre socialsekreterare hörde av sig och ville hjälpa oss: 
två socialsekretare i stadskommunen och en socialsekretare i glesbygdskommunen. Detta ansåg vi 
lämpligt då glesbygdskommunen är en mindre glesbygdskommun, där ämnesområdena inte är 
uppdelade i enheter. I en mindre kommun ställs högre krav på flexibilitet och socialsekretarna får 
ofta handlägga ärenden med varierande problematik – gränserna för ämnesområdena suddas ut. 
Detta innebar i praktiken att den socialsekreterare vi intervjuade i glesbygdskommunen hade en 
större ämnesbredd i sin handläggning. stadskommunen är större och handlägger åtskilligt fler 
ärenden, och därmed är deras socialtjänst uppdelad i enheter efter ämne, exempelvis 
beroendecentrum, ekonomiskt bistånd för vuxna, barn och unga etc.  Här var det därför desto 
lämpligare att ha åtminstone två olika representanter från två olika avdelningar att intervjua. Så 
även om det till synes inte har intervjuats så många socialsekreterare, så täcker de tillsammans ett 
stort ärendetypsområde. 
 
6.3  Bortfall 
 
Bortfallet styrdes av att några avdelningar inom socialtjänsten inte kunde ställa upp på någon 
intervju, och i vissa fall inte heller besvarade förfrågan. 
 
6.4  Etiska aspekter 
 
Som tidigare nämnt har HSFR:s (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) fyra krav 
som skall vara uppfyllda: 
 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 



• Nyttjandekravet 
 
Vi anser att dessa krav uppfyllts även under intervjuerna: intervjuobjekten har informerats om syftet 
med de frågor som ställts, att dessa skall utgöra underlag i en c-uppsats för att analyseras och 
diskuteras. Samtycke har givits till detta genom att socialsekreterarna ställt upp och svarat på de 
frågor som ställts. Konfidentialitetskravet uppfylls då vi över ej heller här fått tagit del av några 
personuppgifter som kan kränka eller skada någon individ som är aktuell hos individ- och 
familjeomsorgen. Nyttjandekravet avses även infrias, då de uppgifter vi tagit del av kasseras efter 
examination. 
Författarna var även måna om att inte ställa så kallade ”ledande frågor”. Vi har därför neutraliserat 
frågorna så långt det är möjligt. 
 
6.5  Validitet och reliabilitet 
 
Vi vill påminna om tidigare nämnda defintion av begreppen: Thurén (2003) definierar begreppen 
validitet och reliabilitet som nedan: validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva 
tillförlitligheten i en undersökning. Validitet innebär giltighet och behandlar frågor som har att göra 
med hur väl man undersöker det man säger sig undersöka. Med reliabilitet menas hur pålitliga 
mätningarna är, det vill säga hur väl man mäter det man vill mäta. Om studien har en hög reliabilitet 
visar det på att en annan forskare skulle kunna göra om studien och då komma fram till samma 
resultat. 
 
Författarna anser att validiteten är hög, vi hade ett klart syfte med intervjuerna och detta har 
uppfyllts. Reliabiliteten kan diskuteras, eftersom vår studie ej kan generaliseras. Även om framtida 
forskare intervjuar de socialsekreterare vi har intervjuat, kan de få annorlunda resultat. Frågan om 
jämställdhet är en tankeprocess och inte ett statiskt fenomen. Vi tyckte oss kunna urskilja hos 
åtminstone två av socialsekreterarna att vi väckte tankar som inte tänkts förr. Kanske vårt korta 
möte lämnat spår, ett frö, om jämställdhet och könsperspektiv. Vid nästa intervju kommer troligen 
socialsekreterarna att ha andra svar på liknande frågor.  
 
7. Resultat  
 
Resultatet är uppdelat i ämnesområdena barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Även om 
socialsekreterarnas handläggningsområden rör sig över flera ämnen, så har vi gjort denna 
avgränsning för att försöka upprätthålla strukturen i studien och därmed göra det mer 
lättöverskådligt för läsaren. Samma socialsekreterare nämns därför under flera kapitel. 
 
Det vi kan utläsa av intervjuerna är först och främst att jämställdhetsdirektiv inom socialtjänsten för 
brukaren inte existerar. Det som finns att tillgå är kommunernas generella jämställdhetsplaner som 
vänder sig till den anställde. Dessa jämställdhetsplaner avser att motverka diskriminering av 
anställda gällande exempelvis sexuella trakasserier på arbetsplatsen, lönefrågor etc. 
 
7.1  Barn och unga 
 
Gällande eventuella riktlinjer eller direktiv för jämställdhet ur ett brukarperspektiv inom 
glesbygdskommunen: 
 

Jag vet faktiskt inte... Det kan jag inte svara på... Menar du överlag? 
Jag tror att det finns men det är ingenting som jag har sett... Det finns ju någon slags jämställdhetsplan 

eller något sånt, det vet jag att de har hållit på med... 
Nej, jag kan inte svara på det. 

 
På frågan om socialsekreterarna erbjudits kunskap eller utbildning av arbetsgivare eller facklig 
representant, blir svaret nej. Orsaken till detta tror den intervjuade handläggaren är att 



socialkontoret i den aktuella kommunen varit mycket under omorganisering, man har bytt chefer 
och personal, det har helt enkelt inte funnits tid att titta på riktlinjer etc. 
 

...Så man bara jobbar på med sitt... 
 

Socialsekreteraren talar om den individuella bedömningen, att hon inte tänker olika om könen 
eftersom man går efter den individuella bedömningen. Däremot trycker hon under hela intervjun på 
barnperspektivet, detta känns centralt för henne. Detta är en faktor hon tar särskild hänsyn till. 
En gemensam nämnare för de intervjuade handläggarna är att de tenderar att ömma mer för vissa 
klienter. Det vanligast förekommande var att de kände moderskänslor/”omhändertagandekänslor” 
för vilsna unga pojkar. Dock var de noga med att understryka att detta självfallet inte fick inverka 
på de beslut som togs, det professionella förhållningssättet skall bibehållas. I viss mån märktes dock 
ändå viljan att tänja lite extra på gränserna till förmån för yngre klienter. En handläggare erkände att 
hon nog tenderade att hjälpa unga ”struliga” pojkar lite extra:  
 

...de har ju inga begrepp, många kan inte betala räkningar själva.  
 
Handläggarens egen teori till dessa känslor var att hon själv är en äldre kvinna och lättare fick 
moderskänslor för dessa:  

...Flera av dem kanske inte har någon mamma eller pappa... 
och då blir det ju lite så att man får de här känslorna,  

man vill ju hjälpa dem... 
 
Handläggaren tycker dock inte själv att det känns relevant att tala om jämställdhet ur 
brukarperspektivet då hon anser att hon redan arbetar så, det har blivit naturligt för henne att göra en 
individuell bedömning och det ”är ju ingenting könsmässigt”. 
 

Däremot tänker jag mycket på barnperspektivet som sagt, 
där kan man tänja på gränserna för att se till att de har mat och någonstans att bo till exempel,  

men annars så tycker jag vi behandlar alla lika. 
 
7.2  Missbruk  
 
Enheten för missbruk, beroendecentrum, i stadskommunen har inga direkta riktlinjer kring 
jämställdhet ur ett brukarperspektiv. Däremot har chefer och personal fått kunskap och utbildning i 
vad som kallas Kvinnofrid. Det finns en handlingsplan upprättad och direktiv om förhållningssätt. 
De har även fått i uppdrag att prioritera dessa ärenden. 
 
Statistiken visar att långt fler män än kvinnor fick insatser på missbruk under 2004: 144 män och 50 
kvinnor. Procentfördelningen visar också att männen står för de övervägande besluten. Det är först 
när det är fråga om LVM som kvinnorna syns. Vid påpekandet av detta får vi svaret att detta beror 
på att det helt enkelt är fler män än kvinnor som kommer till missbruksenheten, många genom 
kontraktsvård. Kvinnorna syns inte lika mycket då de blir sämre fortare, rent fysiskt. De hinner inte 
stanna länge i systemet då deras kroppar förfaller fortare. 
Forskning visar även att kvinnor tenderar att dölja sitt missbruk längre än män. (Socialstyrelsen, 
2004) 
 
Rent spontant tycker socialsekreteraren att frågan om jämställdhet ur ett brukarperspektiv ”känns 
långt borta”. Hon medger att hon inte medvetet har några tankar om jämställdhet i bakhuvudet när 
hon fattar sina beslut. Det är behovet som styr, säger hon, och hon ger ett exempel med 
misshandlade, missbrukande kvinnor. Dessa är, enligt hennes mening, mer utsatta och sårbara och 
föranleder därmed prioritering i kön. Hon fortsätter med att berätta att den här gruppen kvinnor är 
en svår grupp att arbeta med, många gånger finns också psykisk sjukdom med i bilden. Det här är 
en grupp hon prioriterar, enligt riktlinjer från högre ort. 
 

Men det är ju inget som har med jämställdhet att göra, 



det är behovet som är det viktiga och de här kvinnorna har kanske 
oftast större behov. 

Det är ju sällan det kommer in misshandlade karlar. 
 

Socialsekreteraren fortsätter med att kvinnor har kanske andra behov på olika områden. Exempelvis 
när det gäller behandlingshem så menar hon att man kanske måste tänka på att vissa kvinnor helst 
ska vara i en utpräglad kvinnogrupp då många av de kvinnor som kommer till beroendecentrum har 
en dålig relation till män. Hon säger också det inte ska vara svårare att få behandling bara för att 
man är kvinna eller man, men att man kanske tenderar att se kvinnor som mer hjälplösa. Här får 
socialsekreteraren en tanke: 
 

 
 

Sedan är det klart att när det kommer till kritan så kanske man får tänka om, 
till exempel: om vi har en enda plats på ett behandlingshem  

och det är en man och en kvinna som söker, 
då får man ju prioritera... 

Då vet jag inte hur man skulle göra... 
Det är ju intressant när man börjar tänka på det... 

 
Hon berättar även att de försöker få in fler kvinnor till de särskilda boendena, men att detta är svårt 
då många av de utsatta, misshandlade kvinnorna som skulle behöva komma hemifrån inte vill 
komma: 

 
Man når dem liksom inte... 

 
På frågan om socialsekreteraren tenderar att ömma mer för vissa klienter, skrattar hon, och drar 
parallellen till läraren som tycker bättre om vissa elever. Men, medger hon, visst kan en viss 
omhändertagandekänsla uppstå ibland, att man vill ta hand om vissa och bara ta dem i famnen. 
Många har farit illa och man tycker synd om dem. Hon påpekar dock att häri ligger professionen, att 
inte låta dessa känslor påverka henne i sina beslut. Hon anser att man är skyldig att lämna över 
ärendet till någon annan socialsekreterare om man inte kan bibehålla ett professionellt 
förhållningssätt, vare sig man känner väldigt positivt eller väldigt negativt inför klienten. 

 
Vissa tycker man mindre om, medan man ömmar mer för vissa, 

så är det, 
men det ska liksom inte påverka beslutet. 

 
Socialsekreteraren sammanfattar med att förklara att det inte känns relevant att tala om jämställdhet 
inom socialtjänsten: 
 

Nej, det känns faktiskt inte relevant...  
det beror väl kanske på att man inte har tillräckligt med kunskap, jag vet inte... 

Det är ju behovet som styr, vi gör individuella bedömningar och resursen ska passa behovet.  
Det har ingenting med kön att göra. 

 
7.3  Ekonomiskt bistånd  
 
På frågan om avdelningen för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd/vuxenstöd har några riktlinjer 
för jämställdhet ur brukarperspektiv, tvekar socialsekreteraren: 
 

Näe... det har... inte i det perspektivet, i jämställdhetsperspektivet... 
Däremot så har vi ju det här med kvinnomisshandel och så. 

Där har vi ett program då, men inte rent allmänt... 
 

Våra tidigare siffror visar att biståndstagarna främst utgörs av män utan barn och kvinnor med barn. 
Detta förklaras av att män sällan står som ensam vårdnadshavare till de gemensamma barnen, det är 
oftast modern som står som vårdnadshavare samt har barnen hemmavarande. Tidigare forskning 



visar dock att de ensamstående männen utan barn får högre belopp än ensamstående kvinnor med 
barn (Socialstyrelsen, 2004). Detta torde ju vara orättvist då kvinnor ofta har lägre inkomst. 
Förklaringen till detta får vi av en handläggare: kvinnor med vårdnaden om barnen har oftast andra 
bidrag i form av bland annat underhåll och bostadsbidrag från fadern och Försäkringskassan.  Detta 
innebär att kvinnor med barn beviljas mindre belopp över normen. Summan av 
inkomsterna/bidragen blir i slutändan dock detsamma, men från olika kassor     
Två av handläggarna påpekar att det är svårt att ha jämställdhetstänk med i bilden, i utredningar om 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Här finns det färdiga mallar, färdigställda kriterier som skall 
uppfyllas för att bli beviljad ekonomisk hjälp. Man räknar efter normen, och det som beviljas utöver 
normen är oftast (i de här fallen) relaterat till barnen: man åberopar barnperspektivet, att barnen 
skall ha ”mat på bordet och en dräglig uppväxt”. 
 

När det gäller pengar så kan man ju inte styra så mycket, 
på ekonomiskt bistånd så har man ju normer att gå efter och där är det ju  

samma norm för män och kvinnor. 
Däremot kan man ju se att kvinnor kanske har andra behov. 

 
På frågan om vad jämställdhet ur ett brukarperspektiv innebär svarar en socialsekreterare att hon 
inte funderat på det, men att det är klart att man förutsätter att man får samma bemötande hos dem 
vare sig man är man eller kvinna.  
Socialsekreteraren medgav att hon känt sig lite nervös inför vårt möte, och trodde att vi upptäckt 
missförhållanden inom socialtjänsten, så denna hade inför mötet frågat runt bland sina kollegor om 
jämställdhet. Ingen av kollegorna ansåg att de gjorde någon skillnad på män och kvinnor, alla var 
överens om att de såg lika på könen. Däremot hade en kollega en teori om att de kunde bli lite 
”mammiga” genom att de är kvinnor. Kanske mot yngre killar, att de var lite ”mammiga”, men att 
detta inte innebar någon skillnad i själva summan. 
 
Vi talar om könsroller, hur vi ser på män och kvinnor, och socialsekreteraren funderar en stund: 
 

Ja, det kanske ändå påverkar vårt beteende på något vis då, 
utan att vi är medvetna om det... 

 
Socialsekreteraren talar om mallar och normen, att man inte kan använda samma mallar för alla, 
just eftersom de gör en individuell bedömning och man skall titta på omständigheterna runt 
omkring. Hon tar ett exempel med invandrarfamiljer, att männen som kommer och söker 
ekonomiskt bistånd inte tycker att deras kvinnor skall ut i arbetslivet, att det är en skam i deras 
kultur att kvinnan skall hjälpa till med försörjningen. Mannen skall vara familjeförsörjare och 
kvinnan skall vara hemmavarande. Socialsekreteraren berättar att handläggarna kan slita ont med 
dessa typer av ärenden där könsrollerna är så starkt befästa, och där två kulturer går emot varandra. 
Exempelvis i dessa fall krävs verkligen individuell bedömning, men där man samtidigt blir högst 
medveten om könet. 
 
När vi talar om relevans i sammanhanget, att tala om jämställdhet och medvetenhet om denna inom 
socialtjänsten, visar socialsekreteraren på ett överraskande öppet sinne. Hon menar själv att det är 
spännande att titta på det egna beteendet, och att om man upptäcker att man gör skillnad i besluten, 
så skall man naturligtvis titta på det, och få möjlighet att förändra sig. 

 
8. Diskussion 

 
8.1  Besvarande av syfte och frågeställningar 
 
Än så länge är jämställdhet ur ett brukarperspektiv endast en vag ogripbar tanke inom 
socialtjänsten, och detta märks i samtalen med handläggarna. De har själva svårt att se 
möjligheterna att applicera detta på sitt arbete, då de fastnat i den tidigare nämnda paradoxen: att 



man å ena sidan skall se till könet och uppmärksamma detta, men å andra sidan göra denna 
individuella bedömning, där könet inte får stå i vägen för beslutsprocessen.  
Jämställdhet är svårt att definiera då det måste ses ur flera perspektiv: Å ena sidan kan man tycka att 
socialtjänsten arbetar väldigt jämställt då de ser till behovet och individen och inte till könet. 
Behovet styr insatserna och könstillhörigheten verkar inte vara relevant i sammanhanget. Å andra 
sidan är det ett faktum att män och kvinnor är olika och har olika behov – ser handläggarna detta 
behov? 
 
Är dessa två olika förhållningssätt möjliga att kombinera och använda sida vid sida i 
beslutsprocessen? Eller måste det ena utesluta det andra? De intervjuade handläggarna har själva 
svårt att se hur detta skulle vara möjligt, då deras egna tankar är så präglade av den individuella 
bedömningen. Ingen av dessa finner det därför relevant att tala om jämställdhet ur ett 
brukarperspektiv i samband med socialtjänsten. 
 
Det bästa vore en kombination av båda förhållningssätten. Detta uppnås troligen mest effektivt 
genom att först och främst uppmärksamma och medvetandegöra brukarperspektivet. Att sedan som 
arbetsgivare erbjuda utbildning och kunskap i ämnet, och att som anställd ta tillvara på och 
tillgodogöra sig möjligheterna till ökad kunskap. Förhoppningsvis kan detta leda till en mer effektiv 
socialtjänst där man finna tillfredsställande insatser redan från början, till fördel för både klient och 
socialtjänst. Vinsterna kan yttra sig både socioekonomiskt då insatserna blir färre, 
arbetsmiljömässigt då arbetsbördan minskar för socialsekreterarna och framför allt för klienten som 
kanske tillbringar kortare tid i systemet. 
 
Som ovan nämnt: det första steget mot en förbättrad socialtjänst måste ändå bli att medvetandegöra 
könet, även om det innebär en risk för könskategorisering. 
 
8.2  Metoddiskussion 
 
Intervju är en metod att föredra i den här typen av undersökning. Exempelvis en enkätundersökning 
känns för opersonligt, man får inte ta del av själva tankeprocessen hos intervjuobjektet och inte 
heller ta del av nyanser i rösten/språket. Tystnad, tvekan eller andra känslomässiga uttryck kommer 
inte fram i enkätsvar. 
 
9. Förslag till framtida forskning 
  
Öppen eller dold deltagande observation som brukare hos socialtjänsten skulle kunna visa på 
eventuella missförhållanden gällande jämställdhet och könsperspektiv inom socialtjänsten, som 
kanske socialsekreterarna själva inte är medvetna om/kan se. 
 
Vi föreslår även en kvalitativ studie som går bortom vår statistik och söker svaren hos 
individen/brukaren bakom siffran.  Det är av vikt för socialtjänstens framtida utformning att ha 
kunskap om brukarens egna personliga uppfattning om hur denne blir bemött och behandlad i mötet 
med socialsekreteraren. Det är också högst relevant att socialsekreterarens uppfattning om sina egna 
föreställningar om kön medvetandegörs och diskuteras. 
 
Vi uppmanar kommunerna och Socialstyrelsen att införa könsuppdelad statistik. Socialtjänsten 
behöver i ännu större mån medvetandegöra, utveckla metoder och arbetssätt för att tillämpa 
jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen, från behov och behovsbedömning till insatser, 
uppföljning och utvärdering av resultaten. Detta är högst aktuellt, särskilt med tanke på riksdagens 
beslut om jämställdhetsintegrering på alla områden. Det finns ett behov av den här typen av 
statistik, framför allt för att kunna möjliggöra framtida förändringar till både brukares, arbetstagares 
och arbetsgivares fördel. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till socialsekreterare 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter samt utbildning 
• Har socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen) i kommunen några riktlinjer för 

jämställdhet utifrån ett brukarperspektiv?  
• På vem/vilka ligger ansvaret för dessa? 
• Har du och / eller övriga socialsekreterare fått utbildning/kunskap i jämställdhet av 

arbetsgivare eller fackligt ombud? 
• Vad är jämställdhet för dig? 
• Finns det en medvetenhet om jämställdhet när du fattar beslut om insatser? Finns tanken om 

att fatta jämställda beslut med i bilden i beslutsprocessen? 
• Kan du känna att du fattat olika beslut utifrån uppfattningar om kön? T ex att en viss 

behandlingsform passar män bättre än kvinnor eller att man hellre kontaktar modern/fadern 
i ett ungdomsärende etc.  

• Fattas alla beslut oberoende av kön utifrån samma kriterier? Tar man någon särskild hänsyn 
till att klienten är man eller kvinna, flicka eller pojke? 

• Fattar man som socialsekreterare ”snällare” beslut för flickor än pojkar om deras situation 
ser likadan ut? Om så, varför? Är det lättare att fatta sympatier för män i svåra situationer 
och därigenom styra besluten utifrån detta? Varför? 

• Hur känner ni som socialsekreterare spontant när man för jämställdhet på tal i samband med 
beslut? 

• Känns det relevant? 
• Känns det genomförbart? 
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