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Sammanfattning 
Mot bakgrund av ett ökat medvetande och ett större fokus på jämställdhetsfrågor i Piteå 
kommun de senaste åren, syftar denna kandidatuppsats till att se huruvida 
socialsekreterare som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd konstruerar och 
formulerar könsstereotypa och könsnormativa förställningar om, och framställningar 
av, klienter. Undersökningen genomförs genom att, med utgångspunkt i 
socialkonstruktivismen, studera heltidsanställda socialsekreterares avslutade 
klientjournaler. Journalerna analyseras med hjälp av kvalitativ textanalys, med inslag 
av textanalys med fokus på kön och kvantitativ textanalys. Genom riktade frågor samt 
ett öppet studerande av datamaterialet framkommer att det råder vissa skillnader mellan 
manliga och kvinnliga klienters journaler. Det skrivs totalt sett mer i kvinnliga klienters 
journaler, särskilt kring områdena Familj/Boende och Hälsa, medan det skrivs något 
mer kring Arbete/Sysselsättning och Ekonomi i de manliga klienternas journaler. Fler 
uttryck för känslor, beskrivande och värdeladdade ord återfinns dessutom i kvinnornas 
journaler. Att språket på detta sätt är mer utbroderande i kvinnornas journaler kan ses 
som ett förmjukande av kvinnor, vilket per automatik också innebär ett förhårdande av 
män. Detta kan i sin tur förstås som ett konstruerande av kön. 
  
Nyckelord: Könskonstruktion, Socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, klientjournaler 
 
 



	  

Förord 
Arbetet med den här kandidatuppsatsen har ärligt talat inte gått som på räls alla dagar. 
De solskensgassande vårmorgnarna med bekymmerslös och klarblå himmel har, så att 
säga, lyst med sin frånvaro vid fler än ett tillfälle. Snarare har stora orosmoln tornat upp 
vid varje tänkbar horisont och hotat med turbulenta förhållanden gång på gång. När vi 
trots allt hade kommit igång med skrivandet och de största cumulonimbus dragit förbi, 
inträffade varje gång vi rest till varandra för att skriva på uppsatsen oförutsedda och 
ibland även smått förskräckliga saker; En gång bröt en mamma armen helt 
oförhappandes och uppsatsarbetet ersattes snabbt av räddningsinsatser och 
sjukhusvistelse. En annan gång drabbades halva författarduon av matförgiftning och 
blev sängliggande. Trots dessa livets små missöden har vi till slut lyckats färdigställa 
uppsatsen och vi skulle härmed vilja rikta våra varmaste tack till alla personer som på 
olika sätt bidragit till detta; Tack till våra studiekamrater i 
handledningsseminariegruppen, och ett extra stort tack till dem av er som djupgranskat 
vår uppsats vid flera tillfällen och kommit med relevant och konstruktiv kritik. Ett 
varmt tack till vänner och familj som med ett aldrig sinande tålamod stöttat och pushat 
när vi kört fast. Vi vill tacka vår handledare, Anneli Kero, som med skarpa iakttagelser 
och stort engagemang hjälpt och stöttat oss genom hela processen. Slutligen vill vi 
också rikta ett stort tack till all personal vid avdelningen Stöd till Försörjning i Piteå 
kommun. Utan samarbetet med er hade denna uppsats inte blivit till. 
 
 
 
 
 
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Innehållsförteckning 
 
Inledning	  ..................................................................................................................................	  1	  

Syfte och frågeställningar .......................................................................................... 1 
Kunskapsöversikt	  .................................................................................................................	  2	  

Jämställdhetspolitiken i Sverige – då och nu ........................................................... 2 
Jämställdhetsarbetet i Piteå ....................................................................................... 2 
Piteå-projektet om kvinnors ohälsa – en fråga om jämställdhet ........................... 3 
Ekonomiskt bistånd och kön ..................................................................................... 4 

Tidigare	  forskning	  ................................................................................................................	  5	  
Kön som bedömningsvariabel för ekonomiskt bistånd ........................................... 5 
Konstruerandet av kön .............................................................................................. 6 

Teoretiska	  utgångspunkter	  ...............................................................................................	  7	  
Socialkonstruktivism .................................................................................................. 7 
Genus – sociala konstruktioner ................................................................................. 8 

Metod	  .........................................................................................................................................	  9	  
Val av metod ................................................................................................................ 9 
Tillvägagångssätt ...................................................................................................... 10 

Kunskapsöversikt, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter .................... 10 
Datainsamling ......................................................................................................... 10 
Analys ..................................................................................................................... 12 
Ansvarsfördelning .................................................................................................. 13 

Etiska reflektioner .................................................................................................... 13 
Metodologiska reflektioner ...................................................................................... 14 

Datamaterial ............................................................................................................ 14 
Analysarbetet .......................................................................................................... 15 

Resultat	  ..................................................................................................................................	  15	  
Antal ord .................................................................................................................... 16 
Värdeladdade och/eller värderande ord ................................................................. 17 
Beskrivande ord ........................................................................................................ 18 
”Hon säger” ............................................................................................................... 18 
”Han behöver” .......................................................................................................... 19 
Känslor – av kvinnor, för kvinnor .......................................................................... 20 
Tema 1: Psykisk och fysisk ohälsa .......................................................................... 21 

Aktiv eller passiv framställning av klienten i temat ohälsa .................................... 21 
Tema 2: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan .......................................... 22 

Aktiv eller passiv framställning av klienten i temat Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan ................................................................................................... 23 

Sammanfattning ........................................................................................................ 23 
De riktade frågorna ................................................................................................. 23 
De två temana ......................................................................................................... 24 

Analys	  och	  avslutande	  diskussion	  ................................................................................	  24	  
Vidare forskning ....................................................................................................... 27 

Referenser	  ............................................................................................................................	  28	  
Bilaga	  1	  
Bilaga	  2	  
Bilaga	  3	  



	   1	  

Inledning 
Socialtjänsten, varunder en mängd olika avdelningar och insatser inryms, kan 
betraktas som själva navet i socialt arbete i Sverige. I portalparagrafen, 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), uttrycks vidare att socialtjänsten på demokratins 
och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Socialsekreterare 
och annan personal vid Socialtjänsten ska med andra ord handla och bemöta 
människor utifrån dessa premisser. 
   För denna studie är kön den variabel som uteslutande är den mest relevanta att 
beakta när det gäller jämlikt bemötande av klienter. Det finns en hel del forskning 
som syftar till att undersöka hur och på vilket sätt just klienters kön påverkar vilka 
insatser och vilken service de tilldelas genom Socialtjänsten. Denna forskning har till 
största del genomförts genom så kallade vinjettstudier, där socialsekreterare fått 
bedöma klienters behov utifrån uppdiktade fall. Betydligt färre studier har 
genomförts där forskaren låtit titta på verkliga situationer – vilket till stor del kan 
antas bero på den sekretess som råder inom Socialtjänsten.  
   Föreliggande uppsats kan ses som ett samarbete med Piteå kommun, som i början 
av 2015 antog Socialnämndens senaste handlingsplan för jämställdhetsintegrering. I 
handlingsplanen återfinns flera mål som Socialtjänsten ska beakta. Bland annat ska 
kommunens resurser fördelas likvärdigt mellan invånarna oavsett invånarnas kön. 
Vidare betonas också vikten av att chefer inom Socialtjänsten uppmuntrar sina 
medarbetare att arbeta med jämställdhetsfrågor. 
   Som ett led i att uppnå dessa mål genomförs föreliggande studie i syfte att se hur 
socialsekreterarna vid avdelningen Stöd till Försörjning i Piteå kommun framställer 
manliga respektive kvinnliga klienter, och huruvida de ägnar sig åt att göra kön, eller 
doing gender som det heter på engelska. Detta görs genom att studera 
socialsekreterarnas journalanteckningar av verkliga fall.  
   Uppsatsen är tänkt att bidra till det fortsatta jämställdhetsarbetet på avdelningen 
Stöd till Försörjning, vilket i förlängningen torde komma att gynna klienterna – 
manliga som kvinnliga.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det råder och/eller konstrueras 
könsstereotypa och könsnormativa föreställningar om, och framställningar av, 
klienter i klientjournaler vid enheten Stöd till Försörjning i Piteå kommun.  
 
Frågeställningarna för undersökningen lyder: 

- Hur beskrivs och formuleras manliga respektive kvinnliga klienters situationer 
och livsföring utifrån områdena 1) Skäl för beslut, 2) Aktuell situation, 3) 
Familj/Boende, 4) Arbete/Sysselsättning, 5) Hälsa och 6) Ekonomi? 

- Läggs olika mycket fokus på dessa områden i manliga respektive kvinnliga 
klienters journaler? 
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- Gör socialsekreterarna kön i journalerna?  

Kunskapsöversikt 

Jämställdhetspolitiken i Sverige – då och nu 
Kön har historiskt sett utgjort en grund för diskriminering och maktfördelning, där 
kvinnor generellt sett inte haft samma fri- och rättigheter som män. Detta framgår 
tydligt bland annat i publikation På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet 
(Statistiska Centralbyrån, 2014), som redogör för en rad olika årtal och händelser av 
betydelse för kampen för jämställdhet under de senaste seklen. Här nämns t.ex. år 
1845, då kvinnor och män får lika arvsrätt, år 1874, då gifta kvinnor får rätt att 
bestämma över sina egna inkomster och år 1921, när kvinnor får allmän rösträtt och 
således blir valbara till inte bara kommuner och landsting, utan även till riksdagen. 
Samma år myndigförklaras även gifta kvinnor vid 21 års ålder (Statistiska 
centralbyrån). Alltsedan dessa stora genomslag har en mängd lagändringar trätt i kraft 
(och bytts ut), i syfte att stärka kvinnors sociala, politiska och ekonomiska roll i 
samhället. 
   De första jämställdhetslagarna i Sverige, Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet samt Jämställdhetslagen (1991:433) med efterföljande 
förordningar och föreskrifter lade uteslutande fokus på den ekonomiska och 
arbetsmarknadsknutna jämställdheten. År 2005 antogs emellertid de fyra, idag 
gällande, jämställdhetspolitiska målen; jämn fördelning av makt och inflytande, 
ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (se Prop. 2005/06:155). Regeringens mål 
med propositionen var dels att, i större skala, belysa de strukturella och ojämlika 
maktförhållandena som råder mellan kvinnor och män, men även att anlägga en 
grund för en förändring av dessa skillnader (Prop. 2005/06:155).  
   Tre år efter införandet av de jämställdhetspolitiska målen antogs den nya 
Diskrimineringslagen (2008:567), vilken ersatte bl.a. den tidigare Jämställdhetslagen. 
Till skillnad från den tidigare Jämställdhetslagen omfattar Diskrimineringslagen inte 
bara arbetslivet, utan även utbildningsväsendet, Socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården.  

Jämställdhetsarbetet i Piteå 
På kommunal och regional nivå används de fyra ovan nämnda jämställdhetspolitiska 
målen som språngbräda i utformningen av jämställdhetsintegrerade verksamheter.1 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har bland annat drivit projektet Program för 
Hållbar Jämställdhet (benämns härefter HÅJ-projektet) mellan åren 2008-2013 med 
utgångspunkt i de fyra målen. I januari 2009 beslutade kommunstyrelsen i Piteå 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Europarådets definition av jämställdhetsintegrering lyder ”Jämställdhetsintegrering innebär 
(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av besluts(verksamhets)processer, 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.” 
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kommun att ansöka om projektpengar från SKL i syfte att delta i HÅJ-projektet och 
således jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter.  
   En rad insatser har sedermera genomförts inom Piteå kommuns verksamheter för att 
stärka jämställdheten. Bland annat har metoden Pitemodellen tagits fram i syfte att 
jämställdhetsintegrera organisationer inom kommunen (se Piteå Kommun, 2013). En 
av grundpelarna i Pitemodellen är att kartlägga eventuella jämställdhetsproblem i 
kommunens olika verksamheter. En sådan kartläggning genomfördes bl.a. inom 
Socialtjänstens biståndsenhet. Syftet med kartläggningen var att se huruvida det råder 
skillnader i beviljande av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) mellan kvinnliga och manliga sökanden (se Piteå kommun, 
2010). Av kartläggningen framgår att nästan dubbelt så många män som kvinnor fick 
bifall på sina ansökningar om stöd och service under år 2009. Vad variationen beror 
på framgår däremot inte av kartläggningen. I en vinjettstudie utförd av Socialstyrelsen 
(2008) med syfte att kartlägga just bedömningsskillnader mellan manliga och 
kvinnliga sökanden, visar sig dock variationerna i bedömningarna vara mycket små, 
även om det mellan åren 2002-2006 rådde en viss förfördelning av kvinnliga 
sökanden. Någon liknande kartläggning inom avdelningen Stöd till Försörjning i Piteå 
kommun har ännu inte genomförts. 
   Piteå kommun har, som ett led i att ingå i HÅJ-projektet, även undertecknat den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå (Piteå kommun, 2013). Deklarationen innebär att kommunen har ett 
ansvar att aktivt arbeta mot könsdiskriminering och för jämställdhet inom 
kommunens samtliga verksamheter. För detta kräver deklarationen bland annat att 
kommunen upprättar handlingsplaner för jämställdhet (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2009). 
   I början av 2015 antogs således Socialnämndens senaste handlingsplan för 
jämställdhetsintegreringen i Piteå kommun. De övergripande målen är att service och 
bemötande ska utformas på ett jämställt sätt i kommunens verksamheter, samt att 
stöd, service och myndighetsbeslut ska utformas på grundval av jämställdhet, trygghet 
och rättsäkerhet. Vidare är specifika mål för Socialtjänsten uppsatta; Socialtjänsten 
ska bedriva och främja ett målinriktat arbete samt säkerhetsställa att alla, oavsett kön, 
får en likvärdig fördelning av kommunens resurser. I handlingsplanen betonas även 
att samtliga chefer inom Socialtjänsten har en viktig uppgift i att aktivt uppmana och 
uppmuntra sina medarbetare att arbeta med jämställdhetsfrågor (Piteå kommun, 
2015). 

Piteå-projektet om kvinnors ohälsa – en fråga om jämställdhet 
Försörjningsproblem är det vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt 
med Socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014c). Socialstyrelsen menar vidare att 
kvinnors och mäns varierande behov av ekonomiskt bistånd bland annat beror på 
strukturella samhälleliga faktorer såsom arbetsmarknadens och 
transfereringssystemets utformning (Socialstyrelsen). I Jämställd Socialtjänst? 
Könsperspektiv på socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2005) menar man att 
transfereringssystemet tar sig olika uttryck för män och kvinnor; att män i högre grad 
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får tillgång till arbetslöshetsersättning, medan kvinnor oftare innehar bl.a. 
förtidspension och sjukpenning. Sjukskrivningstalen är således större bland kvinnor 
än män. Så ser det även ut i Piteå kommun (Norrbottens Läns Landsting, 2013). I en 
studie, kallad Piteå-projektet, undersöks vilka orsaker som ligger till grund för 
kvinnors överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken i Piteå (se Norrbottens Läns 
Landsting).  
   Resultaten av studien lyfter fram fyra olika förklaringsområden till den höga 
andelen sjukskrivningar bland kvinnor. Ett av de fyra förklaringsområdena utgörs av 
arbete, studier och ekonomi, där det tydligt framkommer att arbetsmarknaden är 
fortsatt starkt könssegregerad i Piteå. Kvinnor har generellt sett lägre löner och sämre 
arbetsmiljö än män, detta trots att fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. 
Det andra förklaringsområdet rör hälso- och sjukvård. Ohälsa förekommer i hög grad 
bland kvinnor i Piteå. Det framkommer både av självskattningar och i statistik från 
Försäkringskassan. Det tredje orsaksområdet, den privata sfären, påtalar att det 
obetalda arbetet ännu är ojämnt fördelat mellan könen. Kvinnor uppger i studien att 
de också tar ett stort ansvar när det kommer till att lösa livssituationer och få 
familjelivet att gå ihop, vilket ger dem mindre tid till återhämtning och ”egen tid”. 
Därutöver uppger dubbelt så många kvinnor som män att de blivit utsatta för fysiskt 
våld. Det fjärde och sista området för förklaringen av kvinnors höga sjukskrivningstal 
tar upp den samhälleliga sfären, där Piteå, som anses vara en typisk bruksort, är en 
stad som betonar sammanhållning och solidaritet till orten, men som även kan verka 
exkluderande och därtill svår att bli en del av som nyinflyttad (Norrbottens Läns 
Landsting).  
   Den ohälsa som kan uppstå från att leva i, och drabbas av, ovan nämnda 
förklaringsområdet kan i sin tur också leda till försörjningssvårigheter. Halleröd 
(2003) menar nämligen att just ohälsa ofta leder till försörjningsproblem. Detta kan i 
förlängningen komma att erfordra insatser i form av ekonomiskt bistånd från 
Socialtjänsten. 

Ekonomiskt bistånd och kön 
Ekonomiskt bistånd ska ses som samhällets sista skyddsnät för den som inte på annat 
sätt kan tillgodose sin försörjning (Socialstyrelsen, 2010). De vanligaste 
bakomliggande faktorerna till att människor ansöker om ekonomiskt bistånd är 
arbetslöshet, sjukdom, sociala problem eller att den sökande är ensamstående förälder 
(Socialstyrelsen, 2014c) Biståndet delas upp i försörjningsstöd, den del av biståndet 
som ska gå till den enskildes försörjning och som regleras av riksnormen2, och en del 
för den enskildes livsföring i övrigt (Socialtjänstlagen SFS 2001:453; Socialstyrelsen, 
2010; Socialstyrelsen, 2013). Begreppet livsföring i övrigt innefattar sådana bidrag 
som den som ansöker om ekonomiskt bistånd kan behöva för att säkra en skälig 
levnadsnivå. Den som innehar ekonomiska medel, i form av pengar på banken eller 
andra ekonomiska tillgångar, har i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd 
(Socialstyrelsen, 2010). Det ekonomiska biståndet ska vidare ses som en tillfällig 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Riksnormen implementerades år 1998 och reglerar försörjningsstödet i landet med syfte att 
vidmakthålla en enhetlig miniminivå (se Prop. 1996/97:124).   
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försörjningsform och utformas på så sätt att den enskilde kan ta sig ut i egen 
försörjning så snart som möjligt (Socialtjänstlagen; Socialstyrelsen, 2013). 
   Statistik från Socialstyrelsen (2014b) visar att 411 485 individer, och således 4,3 
procent av befolkningen, uppbar ekonomiskt bistånd under år 20133. Detta motsvarar 
228 056 hushåll. Av de ensamhushåll som fick ekonomiskt bistånd utgjorde män utan 
barn den största mottagargruppen, medan ensamstående kvinnor med barn är den 
grupp – sett till samtliga hushållstyper – där det är vanligast förekommande med 
ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen).  
   I åldersgruppen 18-29 år uppbär fler män än kvinnor ekonomiskt bistånd, medan 
det är fler kvinnor i åldersgruppen 30-49 år. Från 50 år och uppåt är det återigen fler 
män som uppbär ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2014b). Skillnaderna i antal är 
dock relativt små (Socialstyrelsen). Det råder små skillnader mellan könen även 
bland de långvariga biståndsmottagarna 4 . I Socialstyrelsens uppföljnings- och 
utvärderingsskrivelse från 2005 visar det sig att de långvariga biståndsmottagarna av 
manligt kön främst utgörs av inrikes födda, medan de kvinnliga långvariga 
biståndsmottagarna till största del utgör av utrikes födda.  
   I syfte att utröna huruvida socialsekreterare bedömer män och kvinnor olika i 
ansökan om ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen (2008) genomfört en 
vinjettstudie, där det visar sig råda vissa skillnader mellan bedömningen av manliga 
respektive kvinnliga klienter. Studien visar t.ex. att socialsekreterarna i en av 
vinjetterna tenderar att i högre grad bifalla en killes ansökan om ekonomiskt bistånd 
för möbler och hemutrustning än en tjejs likadana ansökan. Socialstyrelsen menar 
dock att skillnaderna i beviljandefrekvensen allt som allt är relativt små.  

Tidigare forskning  

Kön som bedömningsvariabel för ekonomiskt bistånd  
Det har presenterats en hel del svensk forskning på området ekonomiskt bistånd; hur 
resurserna fördelas, psykosociala konsekvenser av bidragstagande, hur beslut 
motiveras, orsaker till att personer uppbär socialbidrag m.m. (se t.ex. Nybom, 2008; 
2014; Stenberg, 1998; Stranz, 2007; Stranz & Wiklund, 2012; Kalander Blomkvist, 
Jansson & Starrin, 2003). En del forskning har också genomförts i syfte att förstå 
huruvida det råder någon form av förfördelning vid beslut av ekonomiskt bistånd. För 
denna uppsats är, som redan känt, kön som variabel den mest intressanta att granska 
när det gäller eventuell förfördelning. 
   Nybom (2008) visar i en studie som syftar till att undersöka socialsekreterares 
bedömningar av bidragstagares försörjningshinder, att bedömningarna varierar 
beroende på klientens ålder, hushållssituation och födelseland, medan kön som 
enskild variabel – till skillnad från den kanadensiska undersökningen som nämns 
nedan – inte påverkar bedömningarna. Den enda tydliga korrelationen mellan kön 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Socialstyrelsens senast publicerade årsstatistik. 
4 Långvarig biståndsmottagare är den som ingått i ett eller flera biståndshushåll under en period av 
minst tio månader det senaste året.	  
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och socialsekreterarnas bedömningar av bidragstagarnas försörjningshinder återfinns 
i de fall som rör klienter med missbruksproblematik. Liknande tendenser redovisas 
också i Halleröds (2003) studie av vilka faktorer som ledde till uppbärande av 
ekonomiskt bistånd under 1980- och 1990-talen. Också här framkommer att det inte 
finns någon skillnad mellan hur mäns och kvinnors ansökningar om ekonomiskt 
bistånd prövas.  
   I de kanadensiska provinserna British Columbia, Alberta och Saskatchewans 
tillämpades under 1990- och 2000-talet en så kallad genusneutral ”worker-citizen”-
modell som bland annat verkade för att ansökningar om ekonomiskt bistånd enbart 
skulle bedömas utifrån den sökandes försök och motivation att komma ut i egen 
försörjning. Gaszos (2009) påvisar i sin undersökning av dessa så kallade ”gender-
neutral policys” att prövning av socialbidrag, trots intentioner om att bedöma och 
bevilja mödrars och fäders ansökningar om socialbidrag på grundval av deras 
ansträngningar att komma ut i arbete, i själva verket ”könade” mammorna och 
papporna som ansökte om socialbidrag och att dessa ”könanden” inte överensstämde 
med de sökandes reella könsidentiteter. Genom djupintervjuer med samtliga 
undersökningsdeltagare, 41 mammor och 5 pappor, framkommer att de anser sig 
blivit bedömda av socialsekreterarna på basis av sina kön. Intervjupersonerna menar 
att tillämpningen av den så kallade ”gender-neutral-policyn” på olika sätt lett till 
favorisering, övervakning och kontroll, och att de bedömts sakna skäl för att uppbära 
socialbidrag. Gaszos menar dock på att dessa upplevda ojämlikheter i bemötande inte 
kan härledas till policyn i sig eller enskilda socialsekreterare, utan att de måste förstås 
i ett större sammanhang av bland annat föräldrarnas självupplevda könsidentiteter.  

Konstruerandet av kön 
Robertsson (2002b) visar genom analyser av intervjuer av sjukvårdspersonal att 
konstruktion av kön, och i synnerhet konstruktion av maskulinitet, medför 
könssegregering på arbetsplatsen. Robertsson menar att detta samband mellan 
konstruktion av maskulinitet och könssegregering främst kommer av att denna 
maskulinitetskonstruktion ”sker inom ramen för en asymmetrisk könsordning som 
missgynnar kvinnliga läkare och gynnar manliga sjuksköterskor.” (Robertsson, s. 33). 
Konstruktionen av maskuliniteten sker vidare genom omgivningens förväntningar; 
normer om att män ska vara familjeförsörjare och förväntas göra karriär. Studien 
visar att detta bland annat tar sig uttryck genom att manlig sjukvårdspersonal ofta 
vänder sig till annan manlig personal för råd och stöd, trots att det finns många 
kvinnor i arbetslaget, ofta med mer erfarenhet än männen. Den manliga 
sjukvårdspersonalen ansåg att denna könssegregering inom sjukvården färgas av 
traditionella könsroller; t.ex. upplevde de intervjuade männen att kvinnorna inte för 
en rak och tydlig kommunikation och att de ofta drar sig för att säga ifrån, vilket 
bidrar till ett upprätthållande av könsmaktsordningen där kvinnor är underordnade 
män. Robertsson (2002a) menar vidare att manlighet konstrueras och rekonstrueras 
på ett, vad han kallar, ”osynligt sätt” i interaktionen med andra människor – både 
med kvinnor och män – och att det sätt vi integrerar, och således skapar kön, är djupt 
inrotade och svåra att upptäcka. 



	   7	  

   Sättet vi pratar på, och sättet vi berättar, konstruerar således kön i den sociala 
interaktionen (Milles, 2003). Milles menar att vi genom språket rekonstruerar 
kulturella skillnader och normer om kvinnor och män. Av samtalsobservationer har 
Milles bland annat analyserat en mans berättande utifrån ett könsperspektiv. Milles 
finner bland annat symbolerna ”hjältemod”, och ”skicklig jägare” som led i 
konstruerandet av manlighet. Kvinnorna som lyssnat till berättelserna rekonstruerar å 
sin sida mannens manlighet och sin egen kvinnlighet genom att föra in samtalet på 
”trädgård”, vilket kan ses som en symbol för hemmet och det hushållsnära, där 
kvinnor enligt könsnormerna ska eller bör befinna sig (ibid.).  
   I syfte att öka förståelsen för hur talet i socialt arbete konstruerar kön och 
positionerar kvinnor och män i genusordningen analyserar Kullberg (2006) samtal 
mellan socialsekreterare och klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd. Resultaten 
visar att socialsekreterare talar med manliga klienter om arbete, utbildning och 
kompetens mer än dubbelt så mycket som med kvinnliga klienter. Kvinnliga klienter 
ges således relativt lite stöd i att hitta ett arbete eller komma ut i sysselsättning. 
Kullberg menar vidare att bristen på stöd och uppmärksamhet kring kvinnliga 
klienters förmåga och vilja att arbeta är problematiskt då det visat sig att långvariga 
biståndsmottagare har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta 
bidrar i sin tur ytterligare till kvinnors ekonomiska underordning i samhället.  

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt följer en kortare genomgång av socialkonstruktivismen, som också får 
lov att ses som den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för denna uppsats. Därpå 
följer ett teoriavsnitt med tydligare fokus på genus utifrån ett konstruktivistiskt 
perspektiv. 

Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen som samhällsvetenskaplig och socialpsykologisk 
teoribildning är ett stort och omfångsrikt perspektiv, varunder många olika riktningar 
återfinns (Galbin 2014; Widerberg 2005). Socialkonstruktivistiska tankar och 
formuleringar har präglat filosofisk och sociologisk forskning under en lång tid, även 
om begreppet socialkonstruktivism inte förrän i modern tid kommit att tillämpas i 
vidare mening (se Berger & Luckmann, 1966). Grundansatsen för 
socialkonstruktivismen kan sägas vara att kunskap aldrig bör eller kan förklaras eller 
studeras som ett självständigt fenomen, oberoende av människor och samhällen (se 
Kullberg, Herz, Fäldt, Skillmark & Wallroth, 2012; Stainton Rogers & Stainton 
Rogers, 2001). Kunskap förstås i stället som något av människan producerat och 
reproducerat, och socialkonstruktivistisk forskning har således intresserat sig för att 
studera de sociala processer som leder fram till kunskap (Galbin; Kullberg m.fl.).  
   Berger och Luckmann var de första att under 1960-talet lansera begreppet social 
konstruktion och de hämtade inspiration från bl.a. Marx, Durkheim och Weber, även 
om teorin om social konstruktion i första hand ska ses som en förlängning av Alfred 
Schütz intersubjektivitets- och rationalitetsbegrepp (Harste & Mortensen, 2007). 
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Berger och Luckmann menar med begreppet social konstruktion att verkligheten, 
som vi ser den, är socialt skapad och konstruerad utifrån tolkningar och 
tolkningsmönster. Sådana tolkningar kan ta sig uttryck genom t.ex. språket. Berger 
och Luckmann menar vidare att språket utgör grunden i människans socialisation och 
att samhälleliga och sociala regler och normer skapas av språkets regler och normer 
(Harste & Mortensen). Språkets betydelse för kunskapsinhämtande har sedermera fått 
allt större uppmärksamhet i socialkonstruktivistisk forskning. Galbin (2014) menar 
att ”språket, kommunikationen och talet” (s. 82) [fritt översatt] spelar en central roll i 
formandet av en förståelse för och kunskap om omvärlden. Hon menar vidare att 
språket i sig inte beskriver eller representerar omvärlden, utan att det snarare 
konstruerar den (ibid.).  

Genus – sociala konstruktioner 
Denna kandidatuppsats tar som redan nämnt avstamp i den konstruktivistiska 
forskningstraditionen – en riktning där kön och genus i varierande grad förstås som 
kulturellt och socialt konstruerade fenomen (Kullberg, 2012). Det konstruktivistiska 
perspektivet inom köns- och genusforskning kan vidare delas upp i två huvudfåror, 
dels den strikt/radikala konstruktivismen, och så den kontextuella konstruktivismen 
(ibid.). Den förra förespråkar en utgångspunkt om att både kön och genus är kulturellt 
och socialt skapade, medan den kontextuella konstruktivismen snarare pekar på att 
kön i grund och botten är biologiskt skapat och att genus konstrueras i sociala 
sammanhang.   
   Genus är således, i konstruktivistisk mening, föränderligt – något vi ständigt formar 
i samspel och i interaktion med andra människor (Kullberg, 2012; Wallroth, 2007; 
West & Zimmerman, 1987). Genus är alltså något som förändras över tid och mellan 
olika kulturer (Kullberg 2012). Vidare kan skapandet och upprätthållandet av genus 
förklaras genom fyra olika processer; Självpresentation, hur vi som individer agerar 
och framställer oss själva för att tolkas som man eller kvinna; Tolkningar, hur vi 
tolkar och bedömer andra kvinnor och män och vad som är ”kvinnligt” och 
”manligt”; Förhandlingar, hur genus skapas genom t.ex. språklig interaktion med 
andra; Kategoriseringssystem, hur genus formas inom media, politik, arbetsliv, skola 
och andra sociala sfärer (Kullberg). Dessa fyra processer samspelar och det är 
omöjligt, eller åtminstone inte lyckosamt, att lyfta ut endast en av processerna som 
enskild förklaringsmodell för skapandet av genus (Kullberg). 
   Särskilt den tredje processen, om förhandlingar, kan, menar Kullberg (2012), 
knytas till begreppet doing gender som introducerades av West & Zimmerman 
(1987). Begreppet används för att beskriva skapandet av olikheter mellan könen, 
”differences that are not natural, essential, or biological.” (West & Zimmerman, 1987 
s. 135). Begreppet som sådant har kommit att anläggas som ett perspektiv i den 
socialkonstruktivistiska genusforskningen och har sedermera legat till grund för 
bland annat skandinavisk forskning på området (Wallroth, 2007).  
   Sammanfattningsvis kan sägas att vi genom språklig interaktion, symboler och 
praxis skapar skillnader och förutsättningar för könen (Wallroth, 2007). Synsättet om 
ett skapande av kön har enligt Wallroth också lett fram till ökade möjligheter att 
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integrera genusfrågan med andra hierarkiserande strukturer, såsom klass och etnicitet. 
Skärningspunkten för sådana strukturer, så kallad intersektionalitet, har fått en alltmer 
central roll i genusforskningen (Kahlin, 2008; Mellström & Gottzén, 2013). 
Intersektionalitetsbegreppet kommer emellertid inte behandlas nämnvärt i denna 
uppsats, då det huvudsakliga fokuset ligger på kön som enskild variabel. Däremot 
diskuteras fenomenet kort mot bakgrund av resultaten i den avslutande diskussionen. 
   Genus kan vidare förstås som en ordningsstruktur av kön, vilken i sin tur ligger till 
grund för andra strukturer, t.ex. sociala, ekonomiska och politiska strukturer 
(Hirdman, 1988). I en ansats att förstå ordningsstrukturen, eller genusordningen som 
det mer specifikt kallas, delar Hirdman in systemet i två logiker (se Kullberg, 2012; 
Hamreby, 2009). Den första logiken utgår från dikotomin mellan kvinnor och män, 
isärhållandet; en tanke om att kvinnligt och manligt inte bör blandas. Den andra 
logiken behandlar hierarkin mellan kvinnor och män, över- och underordningen, där 
män är norm- och maktbärande och kvinnor underlägsna. En tredje logik för 
förståelsen av genusordningen har introducerats av bland andra Connell (1987). 
Denna logik handlar främst om den socialt konstruerade sexualitetens och 
emotionernas koppling till genus.  
   För föreliggande undersökning förefaller den andra logiken, hierarkisering, mest 
relevant. Denna logik, eller dimension, tillämpas nämligen, menar Kullberg (2012), 
ofta inom bl.a. forskning som rör ekonomiskt bistånd vid Socialtjänsten (se t.ex. 
Kullberg, 2006; Kullberg, 2004).  

Metod 

Val av metod 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om det råder och/eller konstrueras 
könsstereotypa och könsnormativa föreställningar om, och framställningar av, 
klienter i klientjournaler vid enheten Stöd till Försörjning i Piteå kommun. Detta 
genomförs med grund i en abduktiv ansats där vi med viss teori och förförståelse 
föregått studien med antaganden om att det råder skillnader i kvinnliga och manliga 
klienters journaler, men där vi så långt det varit möjligt hållit oss öppna och flexibla 
för data och resultat processen igenom (jfr Bryman, 2011).  
   Datamaterialet för studien består alltså av klientjournaler. Metoden, med vilken 
datamaterialet analyserats, bottnar främst i samhällsvetenskaplig kvalitativ 
textanalys, vilken i denna uppsats tar sig uttryck genom riktade frågor och en öppen 
genomläsning. Närmare förklaring av dessa begrepp återfinns i avsnittet som rör 
tillvägagångssättet för analysen.  
   Widén (2009) menar att kvalitativ textanalys kan användas till många olika sorters 
texter och däribland mer formella handlingar. Lindgren (2011) menar vidare att den 
samhällsvetenskapliga textanalysens utgångspunkt är att koppla samman den 
analyserade texten med kontexten vilken texten befinner sig i. Vidare används 
textanalyser för att förstå hur språket, i sociala och kulturella sammanhang, påverkar 
våra värderingar och förställningar om omvärlden (Lindgren). Textanalysen som 



	  10	  

sådan är emellertid ingen absolut och fyrkantig analysmetod, snarare är den högst 
påverkansduglig och flexibel, där forskaren utifrån disciplin och forskningsområde 
kan omforma metoden efter behov (se Hamreby, 2009). Vi har därför låtit oss 
inspireras också av Hamreby och hennes textanalys med fokus på kön. Att analysera 
texter med fokus på kön, innebär enligt Hamreby, att ett genusperspektiv föreligger 
och att forskaren därmed lyfter fram hur föreställningar om kön på olika sätt 
framträder i texter av olika slag. En text som till synes är könsneutral kan t.ex. förstås 
på andra sätt när läsaren analyserar texten med ett fokus på kön (Hamreby). 
   Slutligen har vi även influerats av och således också tillämpat ett visst mått av 
kvantitativ textanalys. Detta då Lindgren (2011) förespråkar just ett användande av 
både kvalitativa och kvantitativa inslag i analysarbetet. Den kvantitativa textanalysen 
innebär i denna uppsats främst ett räknande av det kvalitativa innehållet med syfte att 
mäta, såväl kvantitativa som kvalitativa, skillnader mellan kvinnliga och manliga 
klienters journaler.  

Tillvägagångssätt 

Kunskapsöversikt, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Information till kunskapsöversikten har inhämtats från nedladdningsbara dokument 
på Socialstyrelsens och Riksdagens hemsidor. Viss information som specifikt rör 
Piteå kommun, dels vad gäller avdelningen Stöd till Försörjning men också det 
pågående jämställdhetsarbetet i kommunen, har inhämtats muntligen från personer 
som är verksamma inom kommunen (L. Sandström & T. Utterström, personlig 
kontakt, 2 februari 2015; A-L. Pebé, personlig kontakt, 11 februari, 2015) samt från 
Piteå kommuns hemsida.  
   Information till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter har å sin sida till 
största del inhämtats från litteratur i form av böcker och vetenskapliga tidskrifter. Vi 
har i stor utsträckning använt oss av Umeå universitetsbiblioteks allmänna 
sökfunktion för att hitta böcker och elektroniska resurser. För att hitta elektroniska 
resurser har vi vidare sökt efter artiklar i databaserna SocINDEX och Women’s 
Studies International, där vi använt oss av sökord som gender, genus, sex, kön, 
income support, ekonomiskt bistånd, socialbidrag, försörjningsstöd, social construct*, 
social konstruktion, socialkonstrukt* m.fl. Vi har även hittat många relevanta artiklar 
i Socialvetenskaplig tidskrift. Vi har också sökt upp och använt många av de källor 
som angivits i de böcker och artiklar som vi hittat genom beskrivningen ovan.  

Datainsamling 
För att uppnå syftet med studien behövde vi få tillgång till journaler. Vi mailade 
således berörda chefer där vi informerade om vårt tänkta syfte och studiens 
utformning (Bilaga 1.) Vi bad om att få tillgång till de två senast avslutade 
klientjournalerna, varav den ena skulle tillhöra en manlig klient och den andra en 
kvinnlig klient, från vardera heltidsanställd socialsekreterare. Journalerna skulle 
också ha sträckt sig över en period av minst fyra månader. Anledningen till att vi 
efterfrågade de senast avslutade journalerna var att vi ville ha så tidsaktuellt och 
relevant datamaterial som möjligt. Att vi frågade efter journaler som sträckt sig över 
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en period av minst fyra månader kom av att vi ville erhålla tillräckligt med data för 
att kunna göra trovärdiga analyser.  
   En av cheferna avsatte därefter tid till att söka fram journalerna, när två problem 
plötsligen uppstod; Det visade sig dels att alla avslutade ärenden inom Individ- och 
Familjeomsorgens organisering samlas i en gemensam fil i organisationens 
datasystem, vilket gör att det inte går att söka fram specifika ärenden som rör 
ekonomiskt bistånd. Det andra problemet var att de avslutade ärendena inte längre var 
knutna till enskilda handläggare.  
   Efter samråd med chefen vid avdelningen Stöd till Försörjning beslutades att vi via 
mail istället skulle be berörda socialsekreterare att själva dra sig till minnes vilket, 
manligt respektive kvinnligt, sist avslutat ärende de handlagt, för att därefter 
vidarebefordra informationen till chefen (Bilaga 2). Chefen samlade således in det 
aktuella materialet och en av administratörerna på avdelningen ansvarade sedermera 
för att avidentifiera journalerna med syfte att varken klienter eller socialsekreterare 
skulle gå att härleda till journalerna.  
   När journalerna var framtagna flaggade den ansvarige chefen för att de inte innehöll 
så mycket text, varpå hon föreslog att vi också kunde titta på nyligt påbörjade 
journaler, så kallade grundutredningar. Vi mailade därmed också socialsekreterarna 
som arbetar i den så kallade ”nybesöksgruppen” och efterfrågade deras senaste 
handläggningar (Bilaga 3).  
   I inledningen av databearbetningen var vi medvetna om att det saknades två 
grundutredningar från en av socialsekreterarna i nybesöksgruppen. Målet var då att 
komplettera med dessa i efterhand. När allt material analyserats beslutade vi oss dock 
för att avstå från att inhämta de två sista grundutredningarna, då den administrativa 
mödan som följaktligen skulle uppstå översteg nyttan av att erhålla mer data. 
   Datamaterialet, för vilket denna kandidatuppsats behandlar, består följaktligen av 
12 journaler från nyligt avslutade ärenden samt fyra grundutredningar. 

Journalernas utformning 
Då det inte finns någon nationell standardiserad journalföringsmetod har 
socialsekreterarna i Piteå kommun med hjälp av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd av dokumentation (Socialstyrelsen, 2014a) utformat en egen mall för 
verksamhetens journalföring. Journalernas utformning kan därmed skilja sig från 
andra kommuner. I journalerna i Piteå kommun finns en rad olika rubriker varunder 
socialsekreteraren kan formulera anteckningar. Vi har valt att i vår undersökning 
avgränsa oss till att enbart titta närmare på rubrikerna Skäl för beslut, Aktuell 
situation, Familj/Boende, Arbete/Sysselsättning, Hälsa samt Ekonomi. Dessa rubriker 
är vanligt förekommande i journalerna och anses av oss ge en tillräckligt bred bild av 
socialsekreterarnas framställningar av klienterna. 
   Då journalernas utformning ser olika ut i olika kommuner är det problematiskt att 
påstå att resultaten och analyserna i denna undersökning är generaliserbara också till 
andra enheter för ekonomiskt bistånd. Denna kandidatuppsats bör således i första 
hand ses som ett direkt samarbete med avdelningen Stöd till Försörjning i Piteå 
kommun, utan några större ambitioner att frambringa generaliserbara resultat.  
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Analys 
Analysen i denna studie följer ingen konventionell mall. Med utgångspunkt i 
kvalitativ textanalys, textanalys med fokus på kön samt kvantitativ textanalys, har vi 
utgått från en analysdesign som vi själva format under analysprocessens gång.  
   Efter att ha färgkodat journalerna, för att på så sätt kunna skilja dem åt, påbörjade 
vi analysarbetet genom att utforma fyra stycken riktade frågor, vilka vi sedermera 
tänkt ställa till datamaterialet. Enligt Widén (2009) är det nämligen ett grundläggande 
arbetssätt för allt vetenskapligt analysarbete att ställa kritiska frågor till det material 
man analyserar. Frågorna löd ”Använder socialsekreteraren värdeladdade och/eller 
värderande ord och i så fall hur tar sig dessa uttryck?”, ”Använder socialsekreteraren 
beskrivande ord och om så är fallet, hur tar sig dessa uttryck?”, ”I vilken utsträckning 
tas klientens egna utsagor med i journalen och hur ser dessa ut?” samt ”I vilken 
utsträckning formuleras klientinformation, klients behov och åsikter m.m. utan 
klients egen utsago och hur ser dessa formuleringar ut?”. I syfte att klargöra huruvida 
dessa frågor var relevanta att ställa till datamaterialet, samt för att finna fler 
intressanta frågor att ställa till texterna, genomfördes en mindre pilotstudie. Vi valde 
slumpmässigt ut en manlig klients journal, en kvinnlig klients journal samt en 
kvinnlig klients grundutredning, vilka vi ställde ovan nämnda frågor till. Denna 
pilotanalys genererade sedermera i två frågor till; ”Hur mycket skrivs om varje klient 
under respektive rubrik?” och ”Hur ofta beskrivs känslor och på vilket sätt uttrycks 
dem?”. De tre journalerna som utgjorde pilotstudien inkluderades sedan i det fortsatta 
analysarbetet. Samtliga svar på ovan nämnda frågor tabellfördes därefter i Microsoft 
Excel. 
   Med anledning av vad statistiken för Norrbottens län visar (Länsstyrelsen, 2012) 
och vad som framkommer i Piteå-projektet (Norrbottens Läns Landsting, 2013) om 
den höga andelen sjukskrivningar bland kvinnor, valde vi även att titta närmare på de 
journalanteckningar som behandlar området Hälsa. Detta gjordes genom en öppen 
genomläsning, där vi noterade mönster och sedermera teman i materialet utan att 
längre ställa riktade frågor till journalerna.  
   Sjukskrivning kan vidare ses som en orsak till att ett ärende om ekonomiskt bistånd 
avslutas, då sjukersättning som regel ska utgå till den sjukskrivne. En annan orsak till 
att ett ärende avslutas är att klienten kommer i arbete. Därför valde vi att på samma 
sätt analysera anteckningarna som går under rubriken Arbete/Sysselsättning. I 
analysen av dessa två områden, Hälsa och Arbete/Sysselsättning, valde vi även att 
inkludera de anteckningar som återfinns under rubriken Aktuell situation, om dessa 
visade sig relevanta för området. Under rubriken Aktuell situation påträffas nämligen 
många anteckningar som rör just Hälsa och Arbete/Sysselsättning.  
   Det tema som framkom i området hälsa var ohälsa, medan 
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan utgjorde temat i området arbete. De meningar 
som byggde dessa teman analyserades sedermera i syfte att se hur de berörda 
klienterna framställdes i journalerna – om de beskrevs som aktiva eller passiva 
aktörer.  
   Journalerna har, i och med det analysarbete för vilket vi redogjort ovan, bearbetats 
grundligt genom ett flertal genomläsningar.  
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Ansvarsfördelning 
Magdalena har i större utsträckning skött kommunikationen med avdelningen Stöd 
till Försörjning, då hon själv arbetar på avdelningen och av naturliga skäl haft enklare 
att ta kontakt med bl.a. ansvariga chefer. Josefine har i större utsträckning arbetat 
med uppsatsens disposition och språkliga utformning. Vi har emellertid arbetat med 
uppsatsens samtliga avsnitt tillsammans och vi bär båda ansvaret för uppsatsens 
slutgiltiga framställning.  
   Det delade författarskapet har medfört stora krav på en välfungerande 
kommunikation mellan oss båda. Även om kommunikationen förflutit utan några 
tekniska problem kan ändå konstateras att mycket tid gått åt till samtal och diskussion 
kring uppsatsens förfarande. Detta kan alltså betraktas som en negativ aspekt av det 
delade författarskapet, samtidigt som det ömsesidiga meningsutbytet, som samarbetet 
inneburit, också kommit att stärka uppsatsens kvalitet på många sätt.  

Etiska reflektioner 
Även om kandidatuppsatser inte definieras som forskning enligt etikprövningslagen 
(Lag 2003:460) har studenter ändå skyldighet att genomföra sina undersökningar på 
ett etiskt godtagbart sätt och följa de etiska regelverken (Kalman & Lövgren, 2012). 
Vi har således noga beaktat de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka alla beskrivs och 
behandlas av bl.a Bryman (2011); Kalman & Lövgren (2012); Vetenskapsrådet 
(2002; 2011).  
   För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet skickades i samband med 
uppstarten av undersökningen ett introduktionsbrev till ansvariga chefer på avdelning 
Stöd till försörjning (Bilaga 1). Då cheferna gav klartecken för genomförandet av 
studien ansågs inget ytterligare samtycke behövas inhämtas från berörda 
socialsekreterare, eftersom journalerna avidentifierades på så sätt att varken 
socialsekreterares eller klienters identiteter gick att spåra av anteckningarna. Däremot 
informerades socialsekreterarna om undersökningen i ett mail, där de även ombads ta 
fram sina sist avslutade klientjournaler (Bilaga 2).  
   Avidentifieringen av såväl socialsekreterare som klienter kan vidare, vid sidan av 
att det är en åtlydnad av rådande sekretessbestämmelser (se Offentlighets- och 
sekretesslag 2009:400; Socialtjänstlagen 2001:453), även betraktas som ett sätt att 
uppfylla konfidentialitetskravet. För att ytterligare stärka klienters anonymitet gjordes 
efter iakttagelser av ansvariga chefer en korrigering i urvalet av journaler, vilken 
innebar att om det skulle visa sig att någon av journalerna, trots avidentifiering, 
riskerade att röja en klients identitet, t.ex. på grund av ovanliga karaktäristika, skulle 
denna journal uteslutas för att ersättas av den näst sist avslutade klientjournalen eller 
näst nyligast genomförda grundutredningen.  
   De ansvariga cheferna ser däremot gärna att det tydligt framgår i vilken kommun 
och inom vilken avdelning undersökningen genomförts, då de uppskattar att 
undersökningsresultaten kan komma att bidra till ett fortsatt jämställdhetsarbete på 
avdelningen. I och med att vi också använt oss av – och redogjort för – studier som 
explicit framhäver, inte bara kommunens utformning, utan även kommunens namn 
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(se bl.a. Norrbottens Läns Landsting, 2013) finner vi det dessutom svårt att 
avidentifiera kommunen i vidare mening.  
   Nyttjandekravet har beaktats också det, genom att vi enbart använt datamaterialet i 
syfte att färdigställa föreliggande studie. 

Metodologiska reflektioner 
Vi har hittills försökt att ge en transparent och begriplig beskrivning av 
tillvägagångssättet för denna kandidatuppsats. För att fördjupa trovärdigheten 
ytterligare diskuteras nedan, under rubrikerna datamaterial och analys, en del 
moment i tillvägagångssättet som är värda att kritiskt reflektera kring.  

Datamaterial 
Det faktum att socialsekreterarna själva fått dra sig till minnes vilka journaler som 
senast avslutades/påbörjades kan i sig spela roll för uppsatsens trovärdighet. Det kan 
ha uppstått missförstånd på grund av misskommunikation eller undermålig 
information, socialsekreterare kan ha valt att överlämna andra journaler än de som 
kriterierna förutsatte, eller så kan de helt enkelt kommit ihåg fel beträffande vilka 
journaler som senast avslutades/påbörjades. Därmed inte sagt att detta skett. Vidare 
hänsyn har inte tagits till eventuella felaktigheter, då det självfallet är möjligt att de 
journaler och grundutredningar som kommit att ligga till grund för undersökningen 
utgör det ”rätta materialet”.  
   Att datamaterialet enbart innehåller de fyra sista månaderna innan avslut implicerar 
också att de olika journalerna ser mycket olika ut. I vissa journaler framgår mycket 
lite information, medan andra journaler innehåller betydligt mer. Detta kan 
visserligen bero på den enskilde socialsekreterarens personliga sätt att föra journal, 
även om en mer sannolik förklaring är att klienternas ärenden sträckt sig över olika 
långa perioder. En klientjournal som sträckt sig över en lång period kan under de 
senare journalanteckningarna således innehålla mindre information om exempelvis 
klientens familjesituation eller hälsa, då detta säkerligen avverkats under tidigare 
träffar. Föredömligt vore att granska ett flertal hela journaler från vardera 
socialsekreterare, för att på så sätt erhålla ett så gediget empiriskt material som 
möjligt. En sådan undersökning förefaller dock svår att genomföra med den tidsram 
som angetts för denna kandidatuppsats.  
   I strävan efter att ändå bredda det empiriska materialet beslutades emellertid att 
grundutredningar skulle inkluderas i datamaterialet. Detta efter att den ansvariga 
chefen vid avdelningen antytt att klientjournalerna inte innehöll särskilt mycket data. 
Beslutet kan å ena sidan ses som ett medvetet val och en flexibel lösning för att få 
tillgång till så mycket relevant empiriskt material som möjligt, medan det å andra 
sidan inte är helt oproblematiskt att analysera två olika sorters dokument utifrån 
samma premisser. Grundutredningarna genomförs, till skillnad från klientjournalerna, 
vid ett enda tillfälle och förutom de rent formatmässiga skillnaderna mellan 
dokumenten är det även troligt att socialsekreterarens relation till klienten, och 
således bemötandet dem emellan, ser olika ut beroende på om det är ett 
förstagångsmöte eller ett återbesök. Dessa eventuella relationella skillnader skulle i 
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förlängningen kunna påverka journalföringens innehåll och utformning. Vi har dock 
valt att analysera grundutredningarna och klientjournalerna på samma sätt, men också 
varit noga med att i resultatavsnittet separera redovisningen av de olika 
dokumenttyperna.  

Analysarbetet 
Trovärdigheten för analysen och den så kallade interna validiteten (jfr Bryman, 2011) 
kan vidare ifrågasättas och problematiseras. Att ställa riktade frågor till 
datamaterialet, och således målmedvetet söka specifika svar, kan medföra en sorts 
blindhet för andra intressanta aspekter i texten. I ett försök att kompensera för en 
eventuell blindhet har sökandet efter mönster och teman inom åtminstone två 
områden, Hälsa och Arbete/Sysselsättning, genomförts. Detta var tänkt att medföra 
ett något öppnare förhållningssätt till texten, så att även till synes dolda aspekter 
kunde synliggöras. 
   Vidare är det viktigt att lyfta fram vår egen roll i det samhälle och den kultur vi 
studerar och försöker analysera. Vi är inte objektiva varelser utan personliga 
kopplingar till det, till stor del, könsuppdelade samhället. Det är därför rimligt att 
reflektera kring vår reflexivitet och vilka ”glasögon” vi bär under arbetet med denna 
uppsats och sedermera hur detta påverkar analysen. En medvetenhet och kunskap 
kring genusteorier kan visserligen hjälpa oss i att komma åt och undersöka faktiska 
(miss)förhållanden mellan könen, samtidigt som det eventuellt också kan medföra en 
blindhet för just sådana intressanta aspekter som nämnts ovan och som inte alltid 
framkommer när riktade frågor ställs till texten. Det är dessutom lätt att gå in i 
analysprocessen med tanken, eller till och med med målet, att hitta skillnader mellan 
manliga och kvinnliga klienters journaler, just för att förförståelsen av genusteorier 
med bl.a. Hirdmans (1988) genusordning, utgör en del av själva fundamentet för 
studien. Detta är självfallet problematiskt och därmed, som redan nämnt, viktigt att 
reflektera kring.  
   Frågan om reflexivitet kompliceras än mer av det faktum att en av uppsatsens 
författare är anställd vid just den avdelning vid vilken undersökningen genomförs. 
Även om det finns många fördelar med föreliggande situation såsom underlättade 
kontaktmöjligheter, insikt och förförståelse – t.ex. kring det faktum att samtliga 
socialsekreterare på avdelningen är kvinnor – tillgång till kontorsplats m.m., kan det 
även medföra en förståelse för den tidspress och de svårigheter som 
socialsekreterarna kan ha stött på, vilket eventuellt leder till en ”snällare” bedömning 
av datamaterialet. Genom diskussioner och ett gemensamt ansvar för analysarbetet 
tror vi oss ändock ha funnit en god kompromiss i hur hård granskningen ska vara. 

Resultat 
Journalföringen av manliga och kvinnliga klienter skiljer sig åt i flera hänseenden. 
Det förekommer fler ord, fler uttryck för känslor och fler värdeladdade och 
beskrivande ord i kvinnornas journaler. Psykisk ohälsa noteras och behandlas också i 
större utsträckning i de kvinnliga klienternas journaler. Nedan följer redogörelser för 
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resultaten av de riktade frågorna och de teman som framkommit av den öppna 
genomläsningen.  

Antal ord 
Det förekommer som redan nämnt fler ord i de kvinnliga klienternas journaler. 
Tabellen nedan visar fördelningen av ord under respektive rubrik i journalerna.  
 

 Manliga klienter 
 Skäl för 
 beslut 

 Aktuell 
 situation 

 Familj/ 
 Boende 

 Arbete/Syssel- 
 sättning  Hälsa  Ekonomi 

 Journal 1 66 669 0 15 0 41 
 Journal 2 203 409 0 0 0 150 
 Journal 3 16 95 39 268 6 57 
 Journal 4 44 160 0 211 236 32 
 Journal 5 136 0 0 120 0 8 
 Journal 6 61 302 15 33 0 0 
 Grundutredning 1 34 0 18 120 22 308 
 Grundutredning 2 34 15 45 119 42 130 
 Totalt 594 1650 117 886 306 726 
      Totalt 4279 
Tabell  1 Antal ord i manliga klienters journaler 

 Kvinnliga 
 klienter 

 Skäl för 
 beslut 

 Aktuell 
 situation 

 Familj/ 
 Boende 

 Arbete/Syssel- 
 sättning  Hälsa  Ekonomi 

 Journal 1 195 116 16 196 6 240 
 Journal 2 4 137 0 0 0 0 
 Journal 3 83 214 0 24 18 41 
 Journal 4 225 1156 487 316 31 64 
 Journal 5 366 457 288 178 171 126 
 Journal 6 479 255 36 0 331 91 
 Grundutredning 1 43 98 83 115 62 60 
 Grundutredning 2 17 0 78 53 52 98 
 Totalt 1412 2433 988 882 671 720 
      Totalt 7106 
Tabell  2 Antal ord i kvinnliga klienters journaler 

Av tabell 1 och tabell 2 framgår att de kvinnliga klientjournalerna innehåller betydligt 
mer text än övriga journaler. Om vi helt räknar bort denna journal, samt den journal 
bland de manliga klienterna som innehåller flest ord, samt den kvinnliga respektive 
manliga klientjournal som innehåller färst ord, är den totala mängden ord ändå större 
i de kvinnliga klienternas journaler än i de manliga klienternas journaler. Antalet ord 
i de kvinnliga klienternas journaler varierar över ett större spann än männens 
klientjournaler, även utan de journaler som innehåller flest respektive färst ord.  
   Den rubrik under vilken antalet ord skiljer sig mest mellan manliga respektive 
kvinnliga klienters journaler är – förutom Skäl för beslut – Familj/Boende, där det i 
kvinnliga klienters journaler sammantaget skrivs mycket mer än i männens journaler. 
Även under rubrikerna Aktuell situation och Hälsa påträffas fler ord i kvinnliga 
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klienters journaler. De manliga klienternas journaler har fyra, respektive sex, fler ord 
under rubrikerna Arbete/Sysselsättning och Ekonomi.  
   Rubrikerna Familj/Boende samt Hälsa behandlas enbart i fyra av totalt åtta manliga 
journaler, medan de behandlas i sex, respektive sju, av de kvinnliga klienternas 
journaler. 

Värdeladdade och/eller värderande ord 
Till värdeladdade och/eller värderande ord räknas t.ex. uttryck såsom ”[Klient] har 
grova tvångssyndrom.” och ”[…] omfattande tandvårdsbehandling.” Som nämnt 
förekommer totalt sett fler värdeladdade ord i kvinnornas journaler/grundutredningar 
och de värdeladdade orden kan tolkas som dömande gentemot klienten i fler fall i 
kvinnornas journaler. Variationsspannet är också större bland kvinnornas journaler. 
   I de manliga klienternas journaler återfinns åtta meningar och uttryck som anses 
vara värdeladdade, av vilka tre går under rubriken Hälsa och fem uttryck behandlar 
Arbete/Sysselsättning. De värdeladdade och/eller värderande orden återfinns i två 
klientjournaler och i båda grundutredningarna. En av klientjournalerna har 
värdeladdade ord som enbart handlar om Arbete/Sysselsättning medan den andra 
klientjournalen har två uttryck som handlar om Hälsa och ett uttryck som handlar om 
Arbete/Sysselsättning.  
   I en av grundutredningarna återfinns ett värdeladdat och/eller värderande ord under 
rubriken Hälsa, och i den andra utredningen återfinns det värdeladdade och/eller 
värderande ordet under rubriken Arbete/Sysselsättning.  
   Som mest förekommer fem värdeladdade och/eller värderande ord i de manliga 
klienternas journaler och som minst inget ord. I sju av åtta fall av värdeladdade 
och/eller värderande ord formulerar sig socialsekreteraren på sådant sätt att det kan 
anses som ett icke-dömande av klientens situation eller agerande. Ett värdeladdat 
och/eller värderande ord kan uppfattas som dömande gentemot klienten; ”[Klient] 
hade tid på hälsocentralen men gick inte dit.”  
   Bland de kvinnliga klienternas journaler återfinns sju värdeladdade och/eller 
värderande ord utspridda på fyra journaler. Tre värdeladdade och/eller värderande ord 
formuleras under området Hälsa, ytterligare tre formuleras under Aktuell situation, 
och ett uttryck kommer till uttryck under området Ekonomi.  
   I grundutredningarna av kvinnliga klienter återfinns sju värdeladdade och/eller 
värderande ord i en av journalerna, där två av orden och uttrycken behandlar Skäl för 
beslut, ett uttryck behandlar Familj/Boende och fyra uttryck behandlar 
Arbete/Sysselsättning.  
   Det förekommer som mest sju värdeladdade och/eller värderande ord i en av de 
kvinnliga klienternas journaler och som minst inget ord. I tio av de totalt 14 
meningarna där värdeladdade och/eller värderande ord förekommer formuleras dessa 
på sådant sätt att det kan uppfattas som ett icke-dömande av klientens situation och 
agerande. I fyra fall kan socialsekreterarnas formuleringar uppfattas som dömande. 
Det handlar då om att klienten ”missat möten” och i ett annat fall valt att betala en 
privat skuld istället för att betala andra skulder.  
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Beskrivande ord 
Till beskrivande ord räknas i detta fall adjektiv, men även vissa adverb som i någon 
mån ansetts värderande i beskrivningen av ett agerande. Mer än dubbelt så många 
beskrivande ord påträffas i de kvinnliga klienternas journaler. Variationsspannet är 
även det markant större bland kvinnornas journaler. 
   Bland de manliga klientjournalerna återfinns 25 beskrivande ord. Av dessa 
formuleras åtta under rubriken Skäl för beslut, elva under Aktuell situation, fyra 
under Arbete/Sysselsättning och två under rubriken Hälsa. Inga beskrivande ord 
påträffas under rubrikerna Familj/Boende och Ekonomi. Beskrivande ord påträffas i 
alla journaler utom en.  
   Fyra beskrivande ord återfinns i de manliga klienternas grundutredningar, där tre 
ord formulerats under rubrikerna Familj/Boende, Arbete/Sysselsättning samt 
Ekonomi i en av utredningarna, medan ett beskrivande ord har formulerats under 
rubriken Familj/Boende i den andra utredningen.  
   I de kvinnliga klienternas journaler återfinns 50 beskrivande ord. Av dessa har 13 
formulerats under rubriken Skäl för beslut, 26 under Aktuell situation, fyra under 
Familj/Boende, två under Arbete/Sysselsättning, tre under Hälsa och två under 
Ekonomi.  
   I grundutredningarna förekommer beskrivande ord 15 gånger, varav två ord 
påträffas under rubriken Skäl för beslut, fyra under Aktuell situation, tre under 
Familj/Boende, tre under Arbete/Sysselsättning och tre under Hälsa.  
   Flest beskrivande ord påträffas alltså under rubriken Aktuell situation, såväl i 
manliga som kvinnliga klienters journaler och grundutredningar. Bland de manliga 
klienternas journaler handlar under denna rubrik över hälften av de beskrivande orden 
om inbokade, ombokade och avbokade möten mellan klient och socialsekreterare 
eller annan myndighetsperson. Under samma rubrik i de kvinnliga klienternas 
journaler utgör beskrivande ord om inbokade, ombokade samt avbokade möten strax 
över en fjärdedel av de beskrivande orden. Lika stor andel, drygt en fjärdedel av de 
beskrivande orden under rubriken Aktuell situation, beskriver de kvinnliga 
klienternas behov och känslor. I de manliga klienternas journaler formuleras 
klienternas behov och känslor i knappt en femtedel av meningarna under rubriken 
Aktuell situation.  
   Variationen i antal beskrivande ord är större bland de kvinnliga klienternas 
journaler. Den klientjournal som innehåller flest beskrivande ord, räknat över 
samtliga rubriker, har 14 olika adjektiv och beskrivande adverb. Den med färst 
beskrivande ord har ett enda ord. I männens klientjournaler påträffas som mest sju 
stycken beskrivande ord. I en av de manliga klienternas journaler påträffas inga 
beskrivande ord. Variationsspannet är med andra ord nästan dubbelt så stort bland de 
kvinnliga klienternas journaler.   

”Hon säger” 
Till egna utsagor räknas formuleringar som ”[Klient] säger att[…]”, ”[Klient] uppger 
att[…]” etc. Meningar likt dessa förekommer oftare i de kvinnliga klienternas 
journaler och variationsspannet är fortsatt större i kvinnornas journaler. 
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   Mäns egna utsagor kommer till uttryck vid 31 tillfällen i journalerna. I 
klientjournalerna är det 23 uttryck som rör Aktuell situation, tre Familj/Boende, två 
Arbete/Sysselsättning och tre som rör området Hälsa. Klientens egna utsagor 
formuleras i alla journaler utom en. I samtliga journaler där frågan realiseras återfinns 
klientens egna utsagor under rubriken Aktuell situation. I två klientjournaler 
formuleras klientens egna utsagor under rubriken Familj/Boende, likaså under 
rubriken Arbete/Sysselsättning. I två klientjournaler formuleras klientens egna 
utsagor under rubriken Hälsa.   
    I båda grundutredningarna formuleras klienternas egna utsagor; fem uttryck i den 
ena, varav ett behandlar Familj/Boende, ett Arbete/Sysselsättning och tre om 
Ekonomi. I den andra grundutredningen förekommer fyra uttryck, varav två 
behandlar Arbete/Sysselsättning och två behandlar Ekonomi. 
   Bland de kvinnliga klienternas formuleras klientens egna utsagor i fyra av sex 
journaler. Totalt återfinns 67 uttryck som framhåller klientens egna utsagor i 
klientjournalerna. Av dessa behandlar 20 uttryck Aktuell situation, 25 uttryck 
Familj/Boende, elva uttryck Arbete/Sysselsättning, sex Hälsa och fyra Ekonomi. 
Klientens egen utsago formuleras i områdena Aktuell situation och Familj/Boende i 
samtliga journaler där frågan gör sig gällande. Klientens egna utsagor realiseras 
under rubriken området Arbete/Sysselsättning i två klientjournaler, liksom även 
rubrikerna Hälsa och Ekonomi.  
   Klients egna utsagor förekommer tre gånger i en av grundutredningarna. Utsagorna 
rör Aktuell situation, Arbete/Sysselsättning samt Hälsa. I den andra grundutredningen 
förekommer inte klients egen utsago.  
   Variationsspannet är större i de kvinnliga klienternas journaler även under denna 
fråga. Klients egna utsagor kommer till uttryck som mest 26 gånger i en av de 
kvinnliga klienternas journaler, och som minst ingen gång (i två journaler och en 
grundutredning). Bland männen förekommer som mest tio meningar som formulerar 
klientens egen utsago i en av journalerna, medan det förekommer tre gånger i den 
journal som innehåller färst formuleringar för klients egen utsago.  
   En stor majoritet av alla de formuleringar där klients egen utsago kommer till 
uttryck i de manliga klienternas journaler (grundutredningar inräknade) ger någon 
form av återgivelse av verkligheten i form av att klienten informerar 
socialsekreteraren om en situation eller händelse. T.ex. kan socialsekreteraren ha 
skrivit ”[Klient] säger att han betalat en skuld.”. Nästan lika stor andel av 
formuleringarna i de kvinnliga klienternas journaler handlar just om sådant 
berättande. Procentuellt formuleras behov, frågor och känslor ungefär i lika stor 
utsträckning i de manliga respektive kvinnliga klienternas journaler. När det kommer 
till klientens egen vilja formuleras detta i tre meningar i en av de kvinnliga 
klienternas journaler, medan klientens egen vilja inte formuleras genom klients egen 
utsago i någon av de manliga klienternas journaler.  

”Han behöver” 
Här åsyftas formuleringar som utelämnar klientens egna ord. Ett exempel är 
formuleringen ”[Klient] är i behov av[…]”. Om klients egen utsago hade formulerats 
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i detta exempel skulle det exempelvis istället kunnat uttryckas ”[Klient] säger att 
[klient] är i behov av[…]”. Meningar likt dessa förekommer i större utsträckning i 
männens journaler, och variationsspannet är detsamma mellan manliga och kvinnliga 
klienters journaler. 
   Bland de manliga klienternas journaler framkommer information/behov/åsikter utan 
klients utsago 14 gånger. Dessa formuleringar är utspridda i fem journaler. I två av 
klientjournalerna förekommer uttrycken under rubriken Skäl för beslut, medan de 
återfinns under rubriken Aktuell situation i samtliga journaler. I två journaler uttrycks 
information/behov/åsikter utan klients egen utsago under rubriken 
Arbete/Sysselsättning, och i en av journalerna uttrycks detta under rubriken Hälsa.  
   I de manliga klienternas grundutredningar återfinns tre situationer där klientens 
egna utsagor inte formuleras. I en av utredningarna behandlas Arbete/Sysselsättning 
och Ekonomi, och i den andra utredningen behandlas området Hälsa.  
   Bland de kvinnliga klienterna aktualiseras uttryck som inte innefattar klientens 
egna utsagor i hälften av journalerna. Totalt återfinns fem uttryck, varav två 
behandlar området Aktuell situation, ett uttryck som behandlar området Hälsa, och ett 
uttryck som behandlar området Ekonomi. I en av klientjournalerna förekommer 
uttryck under två rubriker; Aktuell situation och Ekonomi.  
   I de kvinnliga klienternas grundutredningar förekommer uttryck som inte 
formulerar klients egen utsago fem gånger. I en av utredningarna förekommer fyra 
uttryck, varav ett behandlar området Arbete/Sysselsättning och tre uttryck som 
behandlar området Hälsa. I den andra grundutredningen förekommer formulering 
utan klients egen utsago en gång under rubriken Aktuell situation.   
   Sett över både journaler och grundutredningar förekommer formuleringar utan 
klients egen utsago fler gånger i de journaler som tillhör manliga klienter. Som mest 
förekommer fyra formuleringar som inte innefattar klients egen utsago i en och 
samma journal. Detta gäller både de manliga och kvinnliga klienternas journaler.  
   I de manliga journalerna (grundutredningar inräknade) behandlar formuleringar 
utan klients egen utsago klientens vilja respektive agerande fyra gånger vardera. 
Klientens behov behandlas fem gånger. I de kvinnliga journalerna formuleras 
klientens behov i en av totalt tio formuleringar, det vill säga en tredjedel så mycket 
som i de manliga klienternas journaler. I kvinnornas journaler formuleras i högre 
grad känslor, önskningar och undringar. Inga formuleringar behandlar kvinnliga 
klienters viljor eller agerande.  

Känslor – av kvinnor, för kvinnor 
Det förekommer mer än tre gånger så många känslobeskrivningar i kvinnornas 
journaler jämfört med männens journaler. En tredjedel av känslorna i kvinnornas 
journaler förstärks dessutom av att de föregås av ord som ”väldigt” eller ”mycket”. 
Inga sådana formuleringar förekommer i männens journaler. 
   Totalt förekommer känslor och uttryck för känslor fyra gånger i de manliga 
klienternas journaler. Dessa återfinns i tre av journalerna och i en av 
grundutredningarna. I tre av fallen formuleras känslorna i form av klientens egen 
utsago. I ett av fallen formuleras känslorna genom socialsekreterarens egna ord, t.ex. 
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”[Klient] är intresserad av detta.” och ”Han känner sig begränsad på grund av sin 
övervikt.” Två av känsloformuleringarna behandlar ämnet hälsa, en formulering 
behandlar klientens intresse av att engagera sig i en aktivitet och en formulering 
behandlar klientens känsla av att avsluta ärendet vid avdelningen Stöd till 
Försörjning. Hälften av känsloformuleringarna uttrycker, vad som kan anses vara, 
positiva känslor, medan de övriga två uttrycken snarare beskriver, vad som kan 
betraktas som, negativa känslor.  
   I de kvinnliga klienternas journaler förekommer känslor och uttryck för känslor 15 
gånger, utspritt på tre journaler och en grundutredning. I nio av fallen formuleras 
känslorna i form av klientens egen utsago. I de sex övriga fallen uttrycks känslorna 
genom socialsekreterarens egna ord; ”Hon blir väldigt stressad[…]”, ”[Klient] var 
mycket uppriven och ledsen[…]”. Fem av känsloformuleringarna behandlar ämnet 
arbete/praktik. I fyra av dessa fem formuleringar beskrivs vad som kan betraktas som 
positiva känslor, där socialsekreteraren skrivit t.ex. ”Du trivs mycket bra på 
praktiken.”. Två andra känsloformuleringar behandlar ämnet ekonomi, ytterligare två 
formuleringar behandlar ämnet relationer, en formulering behandlar området hälsa 
och resterande formuleringar handlar om eller berör ämnen som kontakt, engagemang 
och kollektivtrafik. Sju känsloformuleringar beskriver vad som kan betraktas som 
positiva känslor, t.ex. ”[Klient] säger att hon är förhoppningsfull.” Övriga åtta 
formuleringar belyser vad som kan betraktas som negativa känslor, som t.ex. känsla 
av oro, upprivenhet och stress. I fem av de totalt 15 känsloformuleringarna uttrycks 
”styrkeord”, d.v.s. känslorna förstärks av ord som ”väldigt” och ”mycket”. I tre av 
dessa fall beskrivs vad som kan betraktas som negativa känslor, medan vad som kan 
anses vara positiva känslor uttrycks i övriga två fall.  

Tema 1: Psykisk och fysisk ohälsa 
Det tema som utlästes av journalanteckningarna om området Hälsa är ohälsa, vilket 
sedermera delats in i psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. I journalerna utgörs den 
psykiska ohälsan av bl.a. tvångssyndrom, ångest, depressioner och 
missbruksproblematik. Den fysiska ohälsan utgörs av tandvård, synfel, övervikt, 
ledvärk och trötthet.  
   Uttalad psykisk ohälsa återfinns i två av de totalt åtta manliga klienternas journaler 
och i sex av åtta kvinnliga klienters journaler. Uttalad fysisk ohälsa formuleras lika 
många gånger i manliga som kvinnliga klienters journaler - i fyra av totalt åtta 
journaler. Bland de manliga klienterna är det ingen som både har uttalad psykisk 
ohälsa och fysisk ohälsa. Bland kvinnorna har tre klienter uttalad psykisk och psykisk 
ohälsa, medan en av de kvinnliga klienterna enbart har uttalad fysisk ohälsa och tre 
klienter enbart har uttalad psykisk ohälsa.  

Aktiv eller passiv framställning av klienten i temat ohälsa 
I de meningar som rör området Hälsa återfinns formuleringar som framställer 
klienten som aktiv eller passiv. Med aktiv menas i detta avseende formuleringar som 
framställer klienten som en aktiv aktör, t.ex. ”[Klient] beskriver sin hälsa som dålig 
med grova tvångssyndrom […]”. Med passiv menas formuleringar som formulerar 
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klienten som en passiv mottagare (och passiv aktör), t.ex. .”[Klient] har haft svårt att 
ta kontakt med psykiatrin.”.  
   Temat hälsa med fokus på psykisk ohälsa aktualiseras i åtta meningar och/eller 
satser i de manliga klienternas journaler. Av dessa åtta meningar och/eller satser 
formuleras klienten i sex fall som aktiv och som passiv i de två resterande 
meningarna. 
   Temat hälsa med fokus på fysisk ohälsa aktualiseras i elva meningar och/eller 
satser i de manliga klienternas journaler. I fyra fall formuleras klienten som aktiv, 
t.ex. ”[Klient skall gå på en undersökning […]”, och som passiv i sju fall, som i 
meningen ”[Klient] har varit sjukskriven.”.  
   I de kvinnliga klienternas journaler återfinns totalt 13 meningar och/eller satser som 
framställer klienterna som passiva respektive aktiva under temat psykisk ohälsa. I 
fem av fallen framställs klienten som aktiv, t.ex. i meningen ”[…] berättar att hon 
mått dåligt”, medan klienten i åtta meningar och/eller satser formuleras som passiv, 
t.ex. ”Hon blir väldigt stressad.”  
   Under temat hälsa med fokus på fysisk ohälsa formuleras totalt 12 meningar 
och/eller satser i de kvinnliga klienternas journaler. Fem av dessa framställer klienten 
som aktiv, t.ex. i meningen ”[Klient] har opererat […]”. I sju av fallen framställs 
klienten som passiv, som i meningen ”[Klient] uppger att hon fortfarande är trött 
[…]”. 

Tema 2: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
Temat för området Arbete/Sysselsättning utgörs av användandefrekvensen av ordet 
Arbetsförmedlingen, eller uttryck och termer som kan förstås som insatser via 
Arbetsförmedlingen samt ordet Försäkringskassan, eller uttryck och termer som kan 
förstås som insatser via Försäkringskassan. Det råder inga större skillnader mellan de 
manliga och de kvinnliga klienternas journaler beträffande användandefrekvensen av 
dessa ord och/eller insatser.  
   Bland de manliga klienternas journaler förkommer ordet Arbetsförmedlingen eller 
uttryck och termer som kan förstås som insatser via Arbetsförmedlingen totalt 15 
gånger under rubrikerna Aktuell situation och Arbete/Sysselsättning, utspritt i totalt 
fyra olika journaler. I en av de tre journalerna förekommer temat sex gånger, och i 
övriga två journaler förekommer temat tre respektive två gånger. Ordet 
Försäkringskassan, eller uttryck och termer som kan förstås som insatser via 
Försäkringskassan formuleras totalt sju gånger, utspritt på tre journaler, varav en 
innehåller fem meningar där temat föreligger och två journaler innehåller en mening 
vardera. Endast en journal innehåller varken ordet Arbetsförmedlingen, eller uttryck 
och termer som kan förstås som insatser via Arbetsförmedlingen eller ordet 
Försäkringskassan, eller uttryck och termer som kan förstås som insatser via 
Försäkringskassan.  
   I klientjournalerna som tillhör kvinnliga klienter förekommer ordet 
Arbetsförmedlingen eller uttryck och termer som kan förstås som insatser via 
Arbetsförmedlingen totalt 17 gånger utspritt på fem olika journaler. Som mest 
förekommer sex olika temarelevanta meningar i en av journalerna. I övriga fyra 
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journaler förekommer temarelevanta meningar en respektive, två, tre och fem gånger. 
12 gånger förekommer ordet Försäkringskassan eller uttryck och termer som kan 
förstås som insatser via Försäkringskassan, utspritt på fyra olika journaler. I en av 
journalerna förekommer temarelevanta meningar sju gånger. En annan journal 
innehåller tre meningar och de två resterande journalerna innehåller en mening 
vardera. 
   Tre av de totalt 22 formuleringarna som berör temat i de manliga klienternas 
journaler ställer krav/uppmanar klienten att i någon mån agera. Ett sådant krav eller 
uppmaning formuleras i en av journalerna på följande sätt ”[…] jag ringer och 
påminner honom om att komma in och […] lämna in handlingsplan från 
Arbetsförmedlingen”. I de kvinnliga klienternas journaler, med totalt 29 meningar, 
formuleras sådant krav/uppmaning en gång.  

Aktiv eller passiv framställning av klienten i temat Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan 
I sex av totalt 16 meningar där temat gör sig gällande formuleras de manliga 
klienterna som aktiva t.ex. ”[klient] följer planeringen med Arbetsförmedlingen.”. De 
formuleras som passiva i åtta av fallen, som i meningen ”[klient] är anmäld på 
Arbetsförmedlingen.”. I de kvinnliga klienternas journaler formuleras kvinnor som 
aktiva i nio av 17 meningar där temat föreligger, och som passiva i sju meningar.  
   De meningar som är aktuella för temat men som inte formulerar klients medverkan 
i den handling som beskrivs, har inte tagits med i beräkningen. Exempel på en sådan 
situation är när socialsekreteraren haft kontakt med Arbetsförmedlingen i klients 
frånvaro.   
   I de fall där temat utgörs av ordet Försäkringskassan eller uttryck och termer som 
kan förstås som insatser via Försäkringskassan framställs manliga klienter i ett av 
totalt sju fall som aktiva. I två fall är formuleringarna passiviserande. Fyra 
formuleringar är uteslutna ur beräkningen på grund av att klientens medverkan inte 
formuleras.  
   I de kvinnliga klienternas journaler framställs klienten som aktiv aktör i fyra av 12 
fall och som passiv i fem av fallen. Tre av formuleringarna har uteslutits på grund av 
att klientens medverkan inte formulerats.  

Sammanfattning 

De riktade frågorna 
Av resultaten kan vi utläsa att det skrivs mer i kvinnliga klienters journaler än i 
manliga klienters journaler. Störst skillnad mellan manliga och kvinnliga klienters 
journaler är det under rubrikerna Aktuell situation, Familj/Boende och Hälsa. Två 
områden, Arbete/Sysselsättning och Ekonomi, innehåller marginellt fler ord i de 
manliga klienternas journaler. 
   Det förekommer fler värdeladdade och/eller värderande ord i de kvinnliga 
klienternas journaler. Dessa kan betraktas dömande gentemot klientens situation och 
agerande i större utsträckning än i männen journaler. De kvinnliga journalerna 
innehåller även fler beskrivande ord – mer än dubbelt så många. De beskrivande 
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orden i de kvinnliga klienternas journaler behandlar i högre grad behov och känslor, 
medan de beskrivande orden i männens journaler till största del berör av- och 
ombokning av möten. 
   Vidare påträffas fler meningar och uttryck i de kvinnliga klienternas journaler, 
jämfört med männens, där klientens egen utsago formuleras. Det råder emellertid 
ingen större skillnad mellan kvinnliga och manliga klienters journaler beträffande vad 
dessa klientens utsagor behandlar eller berör. Meningar och uttryck där klientens 
egen utsago inte formuleras är däremot vanligare i de manliga klienternas journaler. 
   Känslor formuleras i lika många manliga som kvinnliga journaler. Antalet uttryck 
är dock mer än tre gånger så stort i kvinnornas journaler. En tredjedel av 
formuleringen av känslor i kvinnornas journaler föregås av styrkeord såsom ”väldigt” 
och ”mycket”. I männens journaler förekommer inga sådana styrkeord i och kring 
beskrivandet av känslor.  
   Resultatet av de riktade frågorna visar att variationsspannet är större bland de 
kvinnliga klienternas journaler i alla frågor utom den som rör i vilken utsträckning 
meningar och uttryck där klientens egen utsago inte formuleras, där variationsspannet 
är lika stort i manliga och kvinnliga klienters journaler. 

De två temana 
Under temat ohälsa påträffas psykisk ohälsa i två av åtta manliga klienters journaler 
och i sex av åtta kvinnliga klienters journaler. Lika många män som kvinnor har en 
uttalad fysisk ohälsa. Män formuleras som aktiva i högre grad än kvinnor i de 
meningar som rör psykisk hälsa. Ingen märkbar skillnad råder mellan huruvida män 
och kvinnors framställs som aktiva eller passiva i de meningar som berör fysisk 
ohälsa. 
   Det råder inga större skillnader i användandefrekvensen av ordet 
Arbetsförmedlingen, eller uttryck och termer som kan förstås som insatser via 
Arbetsförmedlingen mellan kvinnliga och manliga klienters journaler. Det råder 
heller inga större skillnader mellan manliga och kvinnliga klienters journaler 
beträffande passiv-/aktiv-framställningen av klienten när temat Arbetsförmedlingen 
föreligger. 
   Ordet Försäkringskassan, eller uttryck och termer som kan förstås som insatser via 
Försäkringskassan förekommer några fler gånger bland i de kvinnliga klienternas 
journaler och där temat föreligger framställs kvinnor som både mer passiva och mer 
aktiva än män. 

Analys och avslutande diskussion 
Av resultaten framgår att manliga och kvinnliga klienters journaler skiljer sig åt på 
många punkter. Bland annat skrivs det, totalt sett, mer i kvinnornas journaler. De 
rubriker, under vilka det däremot totalt sett skrivs mer i de manliga klienternas 
journaler, är Arbete/Sysselsättning och Ekonomi. Detta skulle kunna indikera att 
Kullbergs (2006) slutsatser om att män ges mer stöd i arbets- och 
sysselsättningssökande, gör sig gällande också på avdelningen Stöd till Försörjning i 
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Piteå kommun. Att det därutöver råder stora skillnader i ordmängd mellan kvinnliga 
och manliga klienters journaler under rubrikerna Familj/Boende och Hälsa kan vidare 
tolkas som ett konstruerande av kön, i likhet med det Milles (2003) kommer fram till 
i sin studie, där hem och bostad knyts till kvinnans roll och plats i samhället medan 
mannen är ”jägaren” – den aktive utanför hemmet. Dessa skillnader i hur fokus 
fördelas mellan olika ämnen och områden i manliga och kvinnliga klienters journaler 
kan vidare tolkas som ett uttryck för Hirdmans (1988) båda logiker för 
genusordningen; dels isärhållandet mellan kvinnor och män men också över- och 
underordningen mellan könen.  
   Den till synes förlegade tanken om att män ska inneha den familjeförsörjande och 
arbetsdugliga rollen, med större fokus på, vad vi vill kalla ”hårda åligganden”, 
medan kvinnor snarare ska befinna sig i beroendeställning med större fokus på, vad 
vi vill kalla ”mjuka åligganden”, såsom familj, hem och hälsa, tycks med andra ord 
realiseras i journalerna. Det föreligger visserligen en möjlighet att de manliga 
respektive kvinnliga klienterna, vilkas journaler utgör undersökningens datamaterial, 
befinner sig i olika livssituationer och därför behandlas och beskrivs olika i 
journalerna. Rimligt att anta är att det t.ex. skrivs mindre i en journal som tillhör en 
ung man utan barn på området Familj jämfört med en journal som tillhör en mamma 
med tonårsbarn. Då det inte varit möjligt, och heller inte undersökningens syfte, att ta 
del av klienternas livssituationer, förblir det dock svårt att ytterligare analysera kring 
dessa eventuella skevheter.  
   Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen, där språket betraktas som 
verklighetsskapande (Galbin, 2014; Harste & Mortensen, 2007), tycks det faktum att 
det förekommer fler värdeladdade och beskrivande ord och fler uttryck för känslor i 
de kvinnliga klienternas journaler emellertid ytterligare tyda på just ett, vad vi vill 
kalla ”förmjukande” av de kvinnliga klienterna. Bör socialsekreterarna här, i 
jämställdhetskampens namn, söka kompensera för uteblivna känsloyttringar i de 
manliga journalerna, på eventuell bekostnad av riktighet och saklighet? Kanske inte. 
Däremot skulle ytterligare fokus kunna läggas på de manliga klienternas känslor 
under själva mötet, för att sedermera låta journalanteckningarna, på saklig grund, 
återspegla samtalets innehåll. Å andra sidan tål att ifrågasättas huruvida det är 
eftersträvansvärt att öka antalet känsloyttringar i de manliga klienternas journaler. 
Bör kanske känsloyttringar i stället minska i antal i kvinnornas journaler? Hör känslor 
överhuvudtaget hemma i journaler som rör ekonomiskt bistånd? Det hela handlar om 
vilket typ av journalinnehåll vi vill ha och hur det ska utformas för att missgynnande 
könskonstruktioner ska utebliva.  
   Det är här också viktigt att notera att journalerna inte tillkommit i en köns- och 
genusneutral kontext; Klienten är, i enlighet med Kullbergs (2012) teori om 
självrepresentation, medskapare av den könsordning som konstrueras i interaktionen 
med socialsekreteraren – en könsordning som dessförinnan kontinuerligt skapats och 
återskapats. Det föreligger således rimliga skäl att anta att klientens framställning av 
sitt eget kön påverkat journalanteckningarnas utformning. Det är med andra ord 
möjligt att de manliga klienterna t.ex. talat om känslor i mindre utsträckning än de 
kvinnliga klienterna, då känsloyttringar kan anses vara kopplade till kvinnlighet och 
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femininitet, och att journalerna därmed speglar det faktiska samtalet mellan 
socialsekreterare och klient. Vidare går att ifrågasätta huruvida detta med 
självrepresentation är skäl nog för ett rättfärdigande av det så kallade ”förmjukandet” 
och ”förhårdandet” av kvinnliga respektive manliga klienter i journalföringen. Viktigt 
är här att påpeka och hävda alla individers personliga ansvar för konstruerandet av 
köns- och genusroller. Socialsekreterarna kan i allra högsta grad anses vara ansvariga 
för att förändra det normativa bemötandet, och sedermera den normativa 
journalföringen, av manliga och kvinnliga klienter. Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att också socialsekreterarnas kön och genus konstrueras genom det 
Kullberg (2012) menar är fyra processer; den redan nämnda självrepresentationen, 
genom tolkningar, förhandlingar och kategorisering. I förlängningen skulle 
journalanteckningarna – ”förmjukandet” av kvinnor, och ”förhårdandet” av män – 
således kunna sägas konstruera och rekonstruera även socialsekreterarnas egna kön.  
   Att variationsspannet är större bland de kvinnliga klienternas journaler i samtliga 
frågor kan vidare förklaras av att några av socialsekreterarna är mer benägna 
att ”förmjuka” kvinnorna – eller göra kön, om en så önskar – än andra. Detta kan 
vidare tolkas som att det råder större enighet kring hur anteckningar i manliga 
klienters journaler ska utformas. Vad detta beror på är svårt att svara på. Möjligen 
kan det härledas till föreställningen om att män utgör de normativa 
samhällsaktörerna, och att det med bakgrund av detta under en lång period hunnit 
skapas gedigna normer i samhället också för hur bemötande och tolkningar i 
interaktionen med män ska eller bör ske. Givetvis finns också normer för hur 
bemötande och tolkningar av kvinnor ska eller bör ske, men då kvinnor historiskt och 
kulturellt sätt inte innehaft rollen som normbärande samhällsaktörer, torde också 
normerna kring bemötande av kvinnor vara svagare och ”lösare i kanterna.” Detta 
innebär att det inte råder något enhetlig konsensus för hur kvinnor ska bemötas, 
medan bemötandet av män i högre utsträckning är kollektivt fastslaget. Hur 
variationsspannet – eller för all del det totala resultatet – hade sett ut om samtliga, 
eller några, av socialsekreterarna varit av manligt kön förblir dock obesvarad fråga, 
liksom funderingen kring om och hur socialsekreterarnas egna kön påverkat 
journalföringen. 
   Det är dock viktigt att här ifrågasätta klientens och/eller socialsekreterarens kön 
som enskild påverkansfaktor för journalanteckningarnas utformning. Rimligt är att 
också beakta andra variabler och hur dessa påverkar bemötandet och bedömningen av 
klienten och således även journalföringen. Det kan handla om intersektionella 
variabler såsom etnicitet, socioekonomisk bakgrund och klasstillhörighet, eventuella 
funktionsnedsättningar, ålder, sexuell läggning m.m. Hur dessa variabler påverkat 
utfallet av journalföringen är dessvärre närmast omöjligt att utröna genom det 
datamaterial som utgjort grund för denna undersökning, då journalerna avidentifierats 
på sådant sätt att utmärkande karaktäristika och därmed ovan nämnda variabler inte 
framgår. Det är således problematiskt att dra slutsatser kring huruvida klientens 
och/eller socialsekreterarens kön är den variabel som, oberoende av andra faktorer, 
orsakar skillnaderna mellan manliga och kvinnliga klienters journaler. Det går 
därmed varken att bestyrka eller bestrida tidigare forskning på området som påvisar 
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att kön som enskild variabel inte ligger till grund för prövning och förfördelning av 
ekonomiskt bistånd (se Halleröd, 2003; Nybom 2008). 
   Det faktum att sex av åtta kvinnliga klienter har uttalad psykisk ohälsa skulle dock 
kunna anses bekräfta det samband mellan kön och höga sjukskrivningsantal som 
Piteå-projektet (Norrbottens Läns Landsting, 2012) belyser. Intressant att fråga sig är 
då huruvida den uttalade psykiska ohälsan är just outtalad i högre grad i männens 
journaler, eller om det i själva verket föreligger en faktisk skillnad i psykiskt mående 
mellan könen. Vidare kan slutsatsen om överrepresentationen av psykisk ohälsa 
bland de kvinnliga klienterna ifrågasättas då datamaterialet endast utgörs av de fyra 
sista månadernas journalföring. Det förblir därmed okänt huruvida psykisk ohälsa i 
själva verket, i ett tidigare skede, formulerats i fler journaler än i de av 
undersökningen noterade. 
   Slutligen vill vi problematisera vår teori om ”förmjukande” och ”förhårdande” av 
kvinnliga respektive manliga klienter utifrån ett meta-perspektiv. Att använda dessa 
ord, och tillskriva dem den innebörd som vi redogjort för ovan, kan nämligen ses som 
ett socialkonstruktivistiskt genusskapande i sig, då orden ”mjuk” och ”hård” 
överhuvudtaget inte förekommer i journalerna. Det är genom vår egen förförståelse 
av rådande samhällsstrukturer och språklig kultur som vi genom dessa ord 
begreppsliggör variationerna mellan manliga och kvinnliga klienters journaler. 
Därmed inte sagt att det är en felaktig analys av data – men inte heller en helt 
oproblematisk verklighetsbeskrivning.  

Vidare forskning  
För att få en djupare insikt i huruvida socialsekreterarna bär på könsstereotypa och 
könsnormativa föreställningar av klienter samt hur dessa eventuella föreställningar 
framställs och således konstruerar kön, krävs grundligare undersökningar som inte 
enbart studerar journaler utan även fysiska möten mellan socialsekreterare och klient.  
På grund av sekretessbestämmelser och sörjandet för klientens integritet ter sig dock 
sådana undersökningar svåra att genomföra. En sådan studie skulle sannolikt inte 
vara etiskt hållbar. En annan, mer görbar, variant är att studera ett flertal hela 
journaler, från grundutredning till avslut. Detta skulle ge en mer solid helhetsbild av 
den enskilda klientens situation och därmed också socialsekreterarens relation till, 
och föreställningar om, klienten. 
   Vidare vore det intressant att utifrån ett intersektionellt perspektiv se hur stor 
påverkan kön som enskild variabel har i den sociala interaktionen mellan 
myndighetsperson och klient. Tidigare forskning på området fokuserar och mäter 
variabler som enskilda agenter och formar slutsatser mellan olika variabler utifrån de 
kvantitativa resultat som uppstår. Att i forskningsansatsen istället utgå från ett 
datamaterial där uttalat intersektionella förutsättningar föreligger, och sedermera 
studera konstruerandet av kön i förhållande till olika sorters maktstrukturer, torde 
därför generera intressanta resultat.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Nu har arbetet med kandidatuppsatsen rullat igång på allvar. Syftet med vår studie är 
att se hur socialsekreterarna vid avdelningen Stöd till Försörjning handlägger 
kvinnors respektive mäns ärenden. Vi frågar oss: Hur beskrivs, formuleras och 
motiveras insatser och beslut i kvinnliga respektive manliga klienters ärenden, och 
”gör” socialsekreterarna kön vid utredningarna?  
 
Varför ska vi undersöka detta? 
Jämställdhet tas kanske på större allvar idag än någonsin tidigare. Det syns tydligt i 
bland annat politiken och i media. Detta kan ses som ett tecken på att det finns mycket 
kvar att göra innan vi uppnår jämställdhet i vårt samhälle. Piteå kommun är, som ni 
redan vet, inget undantagsexempel vad gäller ojämställdheten; Vid sidan av en 
könssegregerad arbetsmarknad, våld mot kvinnor, ojämn fördelning av hushållsarbete 
m.m., visar bland annat en, mot socialtjänsten mer specifikt riktad undersökning av 
LSS-handläggningen, att det (vid tiden för undersökningen) rådde ojämn fördelning 
av insatser och resurser mellan könen, där kvinnor systematiskt förfördelades. Detta 
står i direkt kontrast till socialnämndens nyligen framtagna handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering för perioden 2015-2017 där den huvudsakliga målsättningen 
är att säkerställa att kvinnor och män får en likvärdig fördelning av verksamhetens 
resurser.  
   Som ett led i arbetet med jämställdhetsintegrering i Piteå kommun tycker vi det 
skulle det vara intressant att se om det råder ojämn fördelning av resurser och insatser 
också inom andra avdelningar på socialtjänsten, och då främst inom avdelningen Stöd 
till Försörjning. 
 
Under vårt möte med er den 2 februari tolkade vi det som att det finns ett intresse från 
er sida av att se huruvida avdelningen Stöd till Försörjning behandlar klienter olika 
beroende på klienters kön. Detta väckte sedermera ett intresse hos oss att titta närmare 
på hur socialsekreterarna bemöter klienterna utifrån ett könsperspektiv. Forskning 
visar att vi genom bl.a. språket konstruerar, rekonstruerar och formar identiteter och 
genus. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att se hur socialsekreterarna 
förhåller sig språkmässigt till klienterna. Vi har överlagt mycket och länge kring hur 
vi bäst kan undersöka detta och kommit fram till att det lämpligaste är att analysera 
det skrivna språket – i detta fall journalanteckningar. Journalerna är lämpliga att 
granska dels för att de är de dokument som ligger till grund för insatser och beslut, 
och dels för att vi genom att granska redan utförda delar av handläggningen undviker 
att ta upp socialsekreterarnas arbetstid.  
 
Hur ska vi gå till väga? 
För att kunna dra relevanta slutsatser av socialsekreterarnas språkanvändning behöver 
vi titta på ett flertal olika journaler. Vi skulle vilja få tillgång till de två senast 
avslutade journalerna, en kvinnlig klients journal och en manlig klients journal, från 
vardera heltidsanställd socialsekreterare. Ärendena bör ha sträckt sig över en period 
av minst fyra månader. Klienterna i journalerna bör vara avidentifierade så att vi inte 
kan identifiera dem. Klienternas kön måste dock framgå. Vi skulle vara evinnerligt 



	  

tacksamma om ni kunde hjälpa oss att ta fram dessa journaler. Materialet kommer vi 
sedan analysera med utgångspunkt i kvalitativ textanalys.  
 
Vi kommer att skicka ett kortare informationsbrev till berörda socialsekreterare. Detta 
informationsbrev skickas även till er. Studien grundar sig självklart på frivilligt 
deltagande, och chefer och socialsekreterare har rätt att avböja eller avsluta sin 
medverkan under studiens gång. All data och allt material kommer enbart användas i 
syfte att framställa vår kandidatuppsats. All data kommer därefter raderas. 
Kandidatuppsatsen kommer att publiceras i DiVA. 
 
 
Om ni har funderingar, frågor eller av andra anledningar vill komma i kontakt med 
oss får ni gärna maila eller ringa. Kontaktuppgifter finner ni längst ner på denna sida.  
 
 
Tack på förhand, 
 
Magdalena Berggren 
Josefine Hallner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Berggren     Josefine Hallner 
070-xxx xx xx      076-xxx xx xx 
xxxxxxxxx@gmail.com    xxxxxxxxxxxxx@hotmail.com  
 
 
 
 



	  

Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi heter Magdalena Berggren och Josefine Hallner och vi läser sjätte terminen på 
socionomprogrammet. Vi vill med detta brev informera dig som socialsekreterare vid 
enheten Stöd till Försörjning om den undersökning som vi kommer genomföra i 
samarbete med din arbetsplats, och som ligger till grund för vår kandidatuppsats som 
ska färdigställas i vår.  
 
Undersökningen syftar till att se om/hur könsstereotypa föreställningar om kvinnliga 
respektive manliga klienter kommer till uttryck i dokumentation av ärenden. Vi vill 
göra detta genom att titta på de två senast avslutade klientjournalerna som du varit 
huvudansvarig för, varav den ena ska tillhöra en manlig klient och den andra en 
kvinnlig klient. Klienterna bör ha haft kontakt med Stöd till Försörjning över en 
period av minst fyra månader. Vi skulle vara enormt tacksamma om du, i samråd med 
Louise, kunde ta fram två journaler som stämmer överens med ovan nämnda kriterier.  
   Journalerna (två journaler från vardera heltidsanställd socialsekreterare) kommer 
därefter avidentifieras av Louise, så att vi inte ska kunna härleda varken klienten eller 
dig till materialet. Du förblir alltså anonym genom hela processen.  
   När vi fått tillgång till de avslutade journalerna kommer vi analysera textinnehållet 
utifrån ett genusperspektiv och så småningom presentera resultaten i vår 
kandidatuppsats.  
   All data kommer raderas efter undersökningens slut och allt material kommer enbart 
nyttjas i syfte att framställa vår kandidatuppsats.  
 
 
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
Kontaktuppgifter finner du längst ner i brevet.  
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Magdalena och Josefine 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Berggren     Josefine Hallner 
070-xxx xx xx      076-xxx xx xx 
xxxxxxxxx@gmail.com    xxxxxxxxxxxxx@hotmail.com  
 
 



	  

Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Vi heter Magdalena Berggren och Josefine Hallner och vi läser sjätte terminen på 
socionomprogrammet. Vi vill med detta brev informera dig som socialsekreterare vid 
enheten Stöd till Försörjning om den undersökning som vi kommer genomföra i 
samarbete med din arbetsplats, och som ligger till grund för vår kandidatuppsats som 
ska färdigställas i vår.  
 
Undersökningen syftar till att se om/hur könsstereotypa föreställningar om kvinnliga 
respektive manliga klienter kommer till uttryck i dokumentationen av ärenden. Vi vill 
göra detta genom att titta på de två senast genomförda grundutredningarna som du 
varit huvudansvarig för, varav den ena ska tillhöra en manlig klient och den andra en 
kvinnlig klient. Vi skulle vara enormt tacksamma om du, i samråd med Louise, kunde 
ta fram två utredningar som matchar ovan nämnda kriterier.  
   Grundutredningarna (två stycken från vardera socialsekreterare i 
mottagningsgruppen) kommer därefter avidentifieras av Louise, så att vi inte ska 
kunna härleda varken klienten eller dig till materialet. Du förblir alltså anonym genom 
hela processen.  
   När vi fått tillgång till utredningarna kommer vi analysera textinnehållet utifrån ett 
genusperspektiv och så småningom presentera resultaten i vår kandidatuppsats.  
   All data kommer raderas efter undersökningens slut och allt material kommer enbart 
nyttjas i syfte att framställa vår kandidatuppsats.  
 
 
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
Kontaktuppgifter finner du längst ner i brevet.  
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Magdalena och Josefine 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Berggren     Josefine Hallner 
070-xxx xx xx      076-xxx xx xx 
xxxxxxxxx@gmail.com    xxxxxxxxxxxxx@hotmail.com  
 
 


