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även tacka de tappra närstående som läst, begrundat och stöttat under arbetets gång. Ni är 

toppenbra. Självklart vill vi också tacka de socionomer som tagit sig tid att medverka i studien 

och bidragit med sina upplevelser och reflektioner! Sist men inte minst – tack kaffe och 
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Sammanfattning:  
Tidigare forskning inom missbruksområdet visar på en del skillnader gällande synen på 

missbrukande män och kvinnor. Skillnader i missbrukets uttryck benämns, liksom lämplig 

missbruksbehandling och påverkansfaktorer i strävan att bli drogfri. Tidigare forskning på 

området visar även på hur viktigt det är med kunskap om de bakomliggande strukturer som 

skapar skilda förväntningar och därmed olika förutsättningar mellan män och kvinnor som har 

ett missbruk. Om denna kunskap och förståelse saknas finns risken att socionomer i mötet på 

grund av stereotypa föreställningar förbiser individer som avviker från dessa föreställningar. 

Studiens syfte är att undersöka socionomers upplevelser av sitt bemötande av unga kvinnor 

och män som använder droger för att se om det praktiska sociala arbetet återspeglar de 

uppfattningar som existerar i samhället gällande konstruerade förväntningar på män och 

kvinnor. Bemötandet av ungdomar som använder droger och konstruktioner av kön är i fokus 

då det idag saknas forskning som undersöker det. Studien grundar sig i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv där ett genusperspektiv och konstruktioner av kön är 

centralt. Detta är en kvalitativ intervjustudie och författarna har genomfört intervjuer med tio 

socionomer verksamma inom olika delar av det sociala arbetets fält. Kvalitativ 

innehållsanalys används som analysmetod. Studiens resultat visar att socionomerna har olika 

tillvägagångssätt för att bemöta ungdomar lika oavsett kön men efterfrågar mer kunskap om 

genus då en genusmedvetenhet beskrivs som viktig. Det behövs konkreta strategier som kan 

appliceras i mötet med den unga samt att kunskap om genus påverkan behöver 

uppmärksammas i såväl socionomutbildningen som på arbetsplatser i  det sociala arbetet.  
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1. Inledning 
Brukande av narkotika har varit ett utbrett samhällsproblem i Sverige under en lång tid och 

missbruksvården är en betydande del i det sociala arbetet. Personer som använder droger 

återfinns i olika samhällsklasser, har olika bakgrund, är i olika åldrar och har olika kön.  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar i sina årliga rapporter hur 

narkotikaanvändandet ser ut hos unga. Deras rapport från 2015 visar att 8% av killarna och 

5% av tjejerna i årskurs 9 någon gång har använt narkotika. I gymnasieåldern har procenten 

ökat då 17% av killarna respektive 14% av tjejerna uppger att de någon gång testat narkotika 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2015). Denna statistik visar på 

existerande könsskillnader i användandet och att användandet av droger förekommer i ung 

ålder. Könsskillnader syns överallt i samhället och det finns det en uppdelning av vad som 

uppfattas vara manligt och kvinnligt. När vi är små ska vi leka med leksaker anpassade för 

tjejer eller killar, när vi är äldre finns det förväntningar på vad vi ska välja för yrke, sociala 

koder att följa gällande vilka kläder som vi ska använda och vilka personliga egenskaper som 

är önskvärda för män respektive kvinnor.  Kan det vara så att könsskillnader när det kommer 

till droganvändande speglar de förväntningar som finns på manligt och kvinnligt?  

 

1.1 Bakgrund 
I Dagens Nyheter (Tottmar, 2015, 12 mars) intervjuas socialborgarrådet Ewa Larsson 

angående en kartläggning av personer med missbruksproblematik som kommer i kontakt med 

socialtjänsten i Stockholm. I artikeln beskriver Larsson att missbruket ser olika ut mellan 

kvinnor och män, att kvinnor får lägre samhällsstatus i och med sitt missbruk och således inte 

är lika öppna med sitt missbruk som män. Kvinnor söker i lägre grad samhällets stöd på grund 

av ett missbruk.  Om det ses till denna artikel skulle det alltså kunna argumenteras för att det 

egentligen inte är skillnader i droganvändningen i sig, utan att förväntningar på kvinnor gör 

att ett missbruk inte ”passar in” i förväntad syn av hur en kvinna ska vara. Går det att vara 

”den omhändertagande mamman” i kombination med en missbruksproblematik? 

 

Det sociala arbetets uppgift gällande missbruksvården är att verka för och ge stöd till alla som 

är i behov av det, både män och kvinnor med en missbruksproblematik.  Forskning om sociala 

problem tenderar att tillskriva män och kvinnor olika typer av sociala problem (Kullberg, 

Herz, Fäldt, Wallroth & Skillmark, 2012, s. 47). Exempelvis anses män ha ett tydligt 
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avvikande och utåtagerande beteende  som kriminalitet eller missbruk medan kvinnor inte 

begår lagbrott utan drabbas av problem som riktas mot sig själva som psykisk ohälsa 

(Kullberg m.fl., 2012, s. 54). Att män och kvinnor tillskrivs olika sociala problem speglar 

samhällets uppdelning mellan könen (a.a.). Trots att både män och kvinnor använder droger 

anses det alltså vara ett manligt socialt problem. Vi som genomför denna studie tycker det är 

intressant att undersöka om det sociala arbetet i praktiken speglar dessa uppfattningar som 

beskrivits i bakgrunden.  

1.2 Problemformulering  
Sociala problem skapas genom en spänning mellan sociala relationer, ekonomiska, politiska, 

juridiska och kulturella förhållanden i samhället, vilket i sin tur grundar sig i existerande 

maktrelationer mellan individer och grupper (Kullberg m.fl., 2012 s. 44). Med bakgrund mot 

vad som beskrivits i inledningen visar forskning om sociala problem på samhälleliga och 

kulturella förhållanden påverkar hur vi framställer, upplever och till viss del agerar mot 

sociala problem som på olika sätt drabbar män och kvinnor (Kullberg m.fl., 2012 s. 47). Vi 

vill studera om dessa skillnader framkommer i det sociala arbetets praktik, för att göra det 

använder vi oss av begreppet genus. Genus är ett begrepp som lämpar sig för att synliggöra 

den för givet tagna kunskap som finns om manligt och kvinnligt (Hirdman, 1988).  Genus 

skapas socialt genom interaktion och baseras på socialt tilldelade skillnader (a.a.) Därför vill 

vi undersöka om genus (det sociala könet) reproduceras i interaktionen mellan socionom och 

klient, i den här studien i mötet med den unga droganvändaren. 

 

Så vad händer om män och kvinnor bemöts utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt 

och förväntas ha olika sociala problem? Vi menar att de individer som avviker från de 

föreställningarna riskerar att förbises. Personer med exempelvis en missbruksproblematik kan 

uppvisa olika beteenden och behov oberoende av kön. Vi tror att det är viktigt att förbise kön 

och tillskrivna egenskaper och se till att det är en person som har en missbruksproblematik 

och att det kan ta sig uttryck hur som helst. Med bakgrund till detta tycker vi att det är 

intressant att undersöka hur socionomer som möter ungdomar som använder droger uppfattar 

och beskriver sitt bemötande. Vi vill se om kön framkommer som en parameter att ta hänsyn 

till och om konstruktioner av kön är någonting som socionomerna uppmärksammar. Detta då 

vi tror att en medvetenhet om könsroller är grundläggande för att kunna uppmärksamma och 

motarbeta de stereotypa föreställningar på män och kvinnor som i sig leder till ojämlikhet. 
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Alla människor har rätt till att få hjälp att komma ur sitt missbruk och det sociala arbetet ett 

ansvar att se och hjälpa alla som behöver.  

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie inriktar sig på unga som använt eller använder droger som klassas som 

narkotika. När droger nämns i texten framöver syftar det alltså till narkotikaklassade medel. 

Som tidigare nämnt förekommer droganvändning i olika åldrar och skillnader i användandet 

finns mellan kvinnor och män. Denna studie fokuserar på unga droganvändare upp till 25 år. 

Vi menar att unga idag ska ha en chans att vara den de upplever sig vara, utan att riskera att 

bli tilldelade särskilda egenskaper eller bli bemötta efter särskilda förväntningar kopplat till 

sitt biologiska kön. Vi anser att detta är viktigt inom missbruksvården för att inte riskera att 

förbise individer som avviker från stereotypa förväntningar på hur missbruk kan ta sig uttryck 

hos män och kvinnor. I studien kommer kön och genus att användas synonymt, eftersom att 

båda begreppen speglar skilda förväntningar på män och kvinnor.  
 

I denna studie kommer den unga som kommit i kontakt med droger att benämnas som 

“droganvändare” istället för exempelvis “missbrukare”. I Socialstyrelsens riktlinjer för vård 

och stöd vid missbruk och beroende används “missbruk” och “beroende” för att benämna ett 

problematiskt förhållande till alkohol och andra droger (Socialstyrelsen, 2015). I 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, används benämningarna ”missbruk” och ”missbrukare”, 

men en konkret definition av begreppen saknas. I denna studie benämns inte ungdomarna som 

“missbrukare” eller att ha ett missbruk eftersom studien inbegriper alla som någon gång testat 

droger. Dessutom går den senaste versionen av diagnossystemet DSM-5 ifrån missbruks- och 

beroendediagnoserna och ersätts med ett samlat begrepp: substansbrukssyndrom 

(Socialstyrelsen, 2015). Studien begränsas inte till medicinska definitioner eller 

diagnoskriterier utan syftar till att innefatta en bredare grupp av droganvändande unga som 

återfinns inom flera delar av det sociala arbetet, både inom myndigheter och behandlande 

verksamhet. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Denna studies syfte är att undersöka socionomers upplevelser av sitt bemötande av unga 

kvinnor och män som använder droger för att se om det sociala arbetets praktik återspeglar de 
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uppfattningar som existerar i samhället gällande konstruerade förväntningar på män och 

kvinnor.  
 

Studiens frågeställningar är:  

• Hur beskriver socionomer sitt bemötande av unga kvinnor och män som använder 

droger?  

• Hur medveten är socionomen om konstruktioner av kön i mötet med den unge 

droganvändaren? 

1.5 Disposition  
Här följer en redogörelse för uppsatsens disposition. Efter detta inledningskapitel presenteras 

relevant tidigare forskning. Denna del är uppdelad i olika underkapitel utifrån 

forskningsområden som behandlas. Dessa underkapitel är ”socialt arbete och genus”, 

”droganvändande och genus internationellt” och ”droganvändande och genus i Sverige”. Efter 

detta följer ytterligare ett underkapitel där tidigare forskning kopplas till studiens syfte samt 

en beskrivning av den kunskapslucka författarna uppfattar finns inom forskning på området.  
 

Sedan redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp. Först beskrivs 

socialkonstruktionismen följt av genusbegreppen relevanta för denna studie: doing gender 

samt genussystemet. Därefter beskrivs studiens metodval där intervjuer som 

datainsamlingsmetod, en beskrivning av studiens intervjuguide samt innehållsanalys som 

analysmetod presenteras. Sedan följer hur databearbetningen genomförts samt en diskussion 

kring studiens begränsningar, tillförlitlighet och etiska överväganden. Därefter redovisas det 

färdigbearbetade empiriska materialet som uppdelats i två centrala teman: ”konstruktionen av 

kön” samt ”genusmedvetenhet”. Efter en beskrivning av materialet kopplas empirin till 

studiens teoretiska och begreppsliga referensramar. Avslutningsvis följer en avslutande 

diskussion som presenterar resultatet kopplat till tidigare forskning, studiens teoretiska ansats, 

metodval samt implikationer för framtida forskning inom det sociala arbetet och i det sociala 

arbetets praktik.  

2. Tidigare forskning 
Här redovisas tidigare forskning som behandlar genus i  det sociala arbetet och även specifikt 

inom missbruksvården. I kapitlet presenteras först tidigare forskning som visat på hur ett 
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genusperspektiv blivit vanligare och att det blivit viktigt i det sociala arbetets forskningsfält 

och praktik. Efter detta följer tidigare forskning inom missbruksvården kopplat till genus och 

kön ur en internationell samt ur en svensk kontext.  

2.1 Socialt arbete och genus 
Intresset av att applicera ett könsperspektiv inom det sociala arbetet har ökat sedan 1990-talet 

(Hedin & Månsson, 2000). Inom forskning och praktik uppmärksammas vilka processer som 

producerar den rådande könsordningen, orättvisor som den leder till samt hur socialpolitik 

och det sociala arbetets praktik kan verka för en förändring (a.a.). Hirdman (1988) beskriver i 

en artikel i “Tidskrift för Genusvetenskap” denna könsordning i termer av ett genussystem - 

en grundläggande ordningsstruktur av kön. Det handlar om processer, föreställningar och 

förväntningar på kvinnor och män som ger upphov till mönster i människors handlande. 

Genussystemet är förutsättningen för sociala, politiska och ekonomiska ordningar i samhället 

(a.a.).  

Tidigare har forskning i det sociala arbetet, både nationellt och internationellt, beskrivits vara 

könsneutral, nästintill ”könsblind” (Hedin & Månsson, 2000). Att bortse från könsspecifika 

aspekter på sociala problem och hur det tar sig i uttryck för kvinnor och män har gjort att 

sociala insatser fått olika utfall utan att förklaras vidare. Ett exempel på detta är forskningen 

inom missbruksområdet (a.a.). Denna ”könsblindhet” uppmärksammas i Hamrebys (2004) 

avhandling om den sociala barnavården under 1900-talet som beskriver könsspecifika sätt att 

se på tjejer och killars problem. Hamreby har undersökt förarbeten, lagstiftning, debatter och 

praxis inom den sociala barnavården under historien. Hon menar att tidigare forskning som 

inte uppmärksammat kön snarare har spätt på traditionella förväntningar om hur kvinnor och 

män ska vara och hur de är olika utan att reflektera kring detta. Skilda sociala problem har 

tillskrivits killar och tjejer vilket grundar i de förväntningar som finns om kvinnlighet och 

manlighet. Kontroll av tjejers sexualitet och moraluppfattningar om exempelvis klädsel 

nämns som exempel på detta (a.a.). Hamreby menar att det är när en lyckas frigöra sig från 

”könsblindhet” och komma ifrån givna strukturer som det blir möjligt att upptäcka nya 

mönster och finna alternativ kunskap. Detta anses viktigt för att kunna utveckla möjligheten 

att förstå men också att möta ungdomar i det social arbetet (a.a.).  

Med tiden har både ett intresse och ett behov av att utveckla ny kunskap kring könsfrågor och 

könsspecifika arbetsmetoder vuxit fram. Hedin och Månsson (2000) beskriver att feministiska 
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teorier och forskning om kvinnors behov och utsatthet varit i fokus inom könsforskning i det 

sociala arbetet. Även en begynnande mansforskning är sprunget ur feministiska teorier och 

uppmärksammar mäns handlingsutrymmen med betoning på maktförhållanden mellan könen. 

Forskning om kön och sexualitet samt familjemönster beskrivs som andra teman där 

forskning gjorts. Hedin och Månsson (2000) ger implikationer på områden inom det sociala 

arbetet där forskning saknas. Där benämns bland annat arbetsvillkor och ledarskap inom den 

sociala sektorns arbetsplatser som ett område, men även bemötande hos olika myndigheter 

där forskning inom sjukvården har visat på stora skillnader i bemötandet från läkare beroende 

av patientens kön (a.a.). Hilte (2000) uppmärksammar i sin studie hur socialsekreterare och 

behandlingsassistenter beskriver klienters problem, förslag på åtgärder och interventioner i 

enskilda klientärenden utifrån genus och organisationskulturens påverkan. Studien 

genomfördes inom olika delar på en socialtjänstorganisation i Sverige inom individ- och 

familjeomsorgen (a.a.). Efter att ha studerat olika fall drar Hilte (2000) slutsatsen att det 

sociala arbetet på socialtjänstorganisationen genomsyras av en diskurs som producerar 

skillnader mellan könen. Detta skapar olika typer av sociala praktiker och sin tur bidrar det till 

att reproducera och upprätthålla könsspecifika skillnader mellan klienterna (a.a.).  

Att könsstrukturer är närvarande i vårt samhälle idag är numera relativt vedertaget. Eftersom 

att sociala strukturer och processer beror på de gemensamma uppfattningar människan skapar 

mening genom, borde kön som kategori ständigt göra sig påmind. Mattson (2005) skriver i sin 

avhandling att samhällets maktstrukturer återfinns i institutionernas vardag. De anses därför 

utgöra särskilda uttrycksformer för samhällets normerande ideal. Föreställningar om manligt 

och kvinnligt tar sig i uttryck i det sociala arbetets praktik vilket reproducerar skillnader 

mellan könen, vilket även Hiltes (2000) studie visar på. Palm (2007) skriver i en artikel om att 

professionella inom missbruksområdet tenderar att leta efter skillnader mellan könen vilket är 

styrt av den samhällsstruktur som råder. Detta reproducerar i sin tur skilda förväntningar på 

kvinnor och män vilket leder till olika behandlingsinsatser baserat på kön, vilket i sin tur 

skapar just skillnader i förväntningar och behandlingar beroende på kön. Studien visar också 

att kvinnlig personal i högre utsträckning än manlig personal reflekterar över problem och 

skillnader kopplade till droganvändarens kön (a.a.).  

2.2 Droganvändande och genus internationellt  
Tidigare forskning visar som tidigare nämnt på vikten av att inneha ett genusperspektiv och 

förhålla sig kritiskt till könsmaktordningen som verksam inom det sociala arbetet. Palms 
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(2007) internationella studie som beskrivits i stycket ovan är ett sådant exempel och visar 

även på hur missbruksvården är av stort behov av att studeras ur ett genusperspektiv för att 

uppnå en missbruksvård lika för alla.  
 

I tidskriften ”American journal of drug and alcohol abuse” återfinns en artikelserie om fyra 

artiklar som behandlar kopplingen mellan droganvändning och kön. Artiklarna beskriver hur 

skillnaderna ser ut när droganvändandet börjar, hur ett beroende växer fram, hur 

droganvändandet ser ut samt hur behandlingen skiljer sig åt (Douglas Anglin, Hser & 

McGlothlin och Douglas Anglin, Hser & W Booth, 2009). Liknande fakta framkommer i en 

studie gjord av Gossop, Griffiths och Strang (1994) som även den beskriver de skillnader som 

existerar hos män och kvinnor i relation till deras droganvändande. Exempel är att 

droganvändande kvinnor oftare är involverade i nära relationer med andra droganvändare, 

vilket gör att de i större utsträckning riskerar att falla tillbaka i droganvändande efter 

behandling på exempelvis behandlingshem och återigen träffar de bekanta som fortfarande 

använder droger (a.a.). Kauffman, Morrison Dore och Nelson-Zlupko (1995) beskriver i sin 

studie skillnader mellan kön och drogberoende men också hur de ytterligare problem som 

kvinnor möter i och med sitt droganvändande är en konsekvens av det grundläggande 

genusförtryck som finns i samhället. De problem och den stigmatisering som dessa kvinnor 

möter på grund av sitt droganvändande, vilket förstås som ett avvikande beteende, beskrivs 

som en konsekvens av att kvinnor från början ses som det avvikande i det patriarkala 

samhället (a.a.). De droganvändande kvinnornas problem kan därför inte uttydas som 

speciella för just kvinnor som använder droger, utan kan ses som ”kvinnoproblem” i en större 

kontext (a.a.).  
 

Som en vidareutveckling på det Kauffman m.fl. (1995) diskuterar finns det studier som 

behandlar vad stigmatiseringen av kvinnor som använder droger kan ha sitt ursprung ur. 

Tuchman (2010) beskriver i sin studie hur droganvändande traditionellt har setts som ett 

manligt problem. Hon menar att nyare forskning visar på signifikanta könsskillnader, både 

biologiskt och socialt. Likt Douglas Anglin, Hser och McGlothlin (2009) samt Douglas 

Anglin, Hser och W Booth (2009) visar Tuchman (2010) på skillnader när det kommer till 

utvecklandet av ett drogberoende, vilka medicinska konsekvenser som finns, hur psykiatriska 

problem i samband med droganvändning framkommer och vilka hinder det kan finnas i att 

delta i behandling och uppnå drogfrihet. Kvinnor kommer exempelvis oftare från familjer där 

det förekommit drogproblem. Det har framkommit att det är vanligare att kvinnor har en 
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partner som även den använder droger och kvinnorna anger ofta relationsproblem som en 

anledning till sitt eget droganvändande (a.a.). Att kvinnorna ofta har nära relationer med andra 

droganvändare visar även Gossop, Griffiths och Strangs (1994) studie som nämnts tidigare. 

 

Tuchman (2010) visar att kvinnor inte söker behandling i samma utsträckning som män. 

Graviditet och brist på behandling i samband med graviditet, rädsla att förlora vårdnaden om 

barnen samt rädsla för sexuella trakasserier nämns som anledningar. Dessa ytterligare 

problem som Tuchman visar på drabbar kvinnor, förutom de medicinska konsekvenser som 

droganvändning medför, kan kopplas till Kauffman, Morrison Dore och Nelson-Zlupkos 

(1995) resonemang om det grundläggande genusförtrycket som förklaring till det. Kvinnor 

förväntas vara en ”bra mamma” och ta hand om familjen vilket inte går ihop med den 

problematik som kan följa av ett droganvändande, vilket i sig medför problem och 

stigmatisering. Kvinnorna blir därför dubbelt bestraffade i och med sitt droganvändande men 

uppfattas också ha ett avvikande beteende utifrån de förväntningar kvinnor har på sig (a.a.). 

Tuchman (2010) menar att det komplexa samband mellan droganvändning och förväntningar 

på män och kvinnor behöver studeras vidare och att det sociala arbetets forskningsfält 

uppmärksammar det.  

2.3 Droganvändande och genus i Sverige  
När det kommer till studier som behandlar kopplingen mellan droganvändande och genus 

finns det tidigare forskning som gör detta ur en svensk kontext. Tidigare har internationella 

studier presenterats. En del av dessa kommer att nämnas även i denna del, då vissa av de 

internationella och svenska studierna visar på liknande resultat.   
 

En stor del av den forskning som studerar människor som använder droger och 

missbruksbehandling förutsätter att droganvändaren är en man, då användande av droger 

traditionellt setts som ett manligt problem (Tuchman, 2010). Detta speglar den inbyggda 

könsordningen som finns i samhället vilket får sociala, politiska och ekonomiska 

konsekvenser mellan män och kvinnor (Hirdman, 1988). Laanemets (2002) inriktar sig i sin 

avhandling på kvinnor i missbruksbehandling och hur dessa kvinnor förlorar sin feminitet i 

och med att de blir stämplade som droganvändare. Att använda droger medför attribut som 

inte anses vara feminina, exempelvis en oförmåga att vara en bra mamma, likt Kauffman m.fl. 

(1995) studie beskriven tidigare. Behandlarna som medverkade i Laanemets studie (2002) 

ansåg att kvinnorna skulle ta avstånd från sina tidigare liv och öppna sig för behandlingen för 
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att på så sätt hitta “sig själv”. Kvinnorna som använde droger skulle identifiera sig med sin 

feminitet igen och bli ”riktiga” kvinnor och på så sätt få en naturlig plats i samhället igen 

(a.a.). Tidigare forskning visar även att liknande uppfattningar finns utanför Sverige då den 

internationella studien av Palm (2007) visar samma resultat: att professionella tycker att det är 

viktigt att kvinnor finner sin feminina sida för att motverka ytterligare stigmatisering. Det 

problematiska med att anlägga ett genusperspektiv för att motverka könsmaktordningen i 

missbruksvården är att denna typ av vård har som mål att upprätthålla de normer och ideal 

som finns i samhället (Mattsson, 2005). Detta i och med vårdens syfte att återanpassa den så 

kallade avvikande droganvändaren till ett drogfritt liv för att passa in i den stora massan, ”det 

normerande samhället” (a.a.). Professionella som arbetar inom missbruksvården måste således 

bli införstådda om sambandet mellan den verkligheten som finns idag som påverkas av 

samhällets strukturer som skapar ojämställdhet. Kunskap om strukturer som rör 

könsmaktordningen är nödvändiga för professionella för att på så sätt kritiskt kunna arbeta för 

att motverka detta  (a.a.).  
 

Abrahamsson och Heimdahl (2010) har genomfört diskursanalys av dokument med riktlinjer 

för missbruksvården och ser då specifikt på kopplingen mellan droganvändning och genus ur 

en historisk jämförelse. Författarna beskriver könsskillnader inom alkoholanvändning men 

resultatet visar på likheter med tidigare forskning som undersöker droganvändande, vilket gör 

den relevant att presentera här. Historisk sett dricker män i större utsträckning och mer öppet 

än kvinnor på grund av traditioner och normer som gör det mer acceptabelt och legitimt för 

män att bruka alkohol. Kvinnor dricker också alkohol men döljer detta i skydd av hemmet då 

det är kopplat till skam (a.a.). En studie gjord av Storbjörk (2011) visar på ytterligare 

skillnader och likheter mellan män och kvinnors droganvändande ur en svensk kontext som 

liknar resultat från de internationella studier som nämnts tidigare. Själva missbruksproblemet 

i sig existerar hos båda könen, män dricker dock mer alkohol och kvinnor brukar i större 

utsträckning psykofarmaka och har oftare problem med psykisk ohälsa. Män å andra sidan är 

mindre benägna att söka hjälp och uppvisar oftare ett isolerat och kriminellt beteende (a.a.). 

Abrahamsson och Heimdahl (2010) kopplar detta till Hirdmans (1988) förklaring av 

genussystemet och könsordningen. Att det manliga förutsetts vara det normala och det 

kvinnliga blir det avvikande är rotat i samhället och återfinns även inom missbruksområdet. 

Deras resultat visar att riktlinjerna inte problematiserar den traditionella synen på könen, 

vilket gör att verksamheterna reproducerar den stigmatisering som kvinnor med 

drogproblematik får leva med (Abrahamsson & Heimdahl, 2010). Samma syn och 
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förväntningar i och med förväntningar på män gör att de i mindre utsträckning söker hjälp då 

de förväntas vara starka och själva klara av att bli drogfria (Storbjörk 2011).   
 

Ett tydligt exempel på hur kvinnor som har en drogproblematik ses som “de andra” finns i en 

utbildningstext som används i socionomutbildningar och även till yrkesverksamma inom 

missbruksområdet (Edvall & Fahlgren, 2006). Edvall och Fahlgren (2006) använder likt 

Abrahamsson och Heimdahl (2010) diskursanalys för att lyfta fram och exemplifiera hur 

traditionella förväntningar mellan könen normaliseras, reproduceras och skapas inom olika 

diskurser som berörs i det sociala arbetet. I texten som analyseras i studien återfinns ett avsnitt 

om fyra av totalt 200 sidor som behandlar kvinnors droganvändning. Edvall och Fahlgren 

(2006) menar att en förutsättning för att det ska finnas avsnitt i en text är att det finns en 

helhet. I detta fall representerar helheten resten av texten som behandlar människan (något 

neutralt) och droganvändande, som här kan förstås som mannen (a.a.). I den svenska 

kontexten är det av stor relevans att uppmärksamma, motverka och förändra de skillnader som 

konstrueras och förväntas mellan män och kvinnor för att göra det till en rättvis och jämlik 

missbruksvård. Detta för att bemöta individen efter dennes behov och egenskaper istället för 

att bemötas utifrån föreställningar skapade av personens kön (Abrahamsson & Heimdahl, 

2010., Edvall & Fahlgren, 2006. och Storbjörk, 2011). 

2.4 Kunskapslucka  
Tidigare forskning visar på skillnader i användandet av droger mellan män och kvinnor och 

även hur konsekvenser av droganvändandet skiljer sig åt. De olika problem män och kvinnor 

beskrivs möta i och med sitt missbruk kan leda till att män och kvinnor bemöts olika av 

professionella. Det är dock viktigt att professionella är medvetna om att problemen är 

könsspecifikt konstruerade att tillhöra män respektive kvinnor. Tidigare forskning som 

undersöker kopplingen mellan genus och droganvändande visar därför på hur viktigt det är att 

professionella har kunskap om de bakomliggande strukturer och konstruktioner som skapar 

skilda förutsättningar och förväntningar på män och kvinnor. Om denna kunskap och 

förståelse saknas finns en risk att professionella som möter droganvändare genom sitt 

könsanpassade bemötande reproducerar de ojämna villkor som existerar mellan män och 

kvinnor i samhället.  

Det finns idag en del studier som behandlar genus och droganvändande, vanligtvis med fokus 

på skillnader hos droganvändarna. Det är dock inte lika vanligt med studier som undersöker 
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professionellas egna upplevelser av hur konstruktioner och förväntningar på kön kan påverka 

bemötandet. Det saknas även studier som undersöker hur medvetna de professionella är om de 

skilda förväntningar på män och kvinnor som de kan bidra till att reproducera, om inte 

kunskap om bakomliggande strukturer finns. Efter genomgång av tidigare forskning verkar 

det även finnas få studier som gjorts om gruppen ungdomar kopplat till missbruk och genus. 

Enligt tidigare forskning är det komplext men viktigt att kopplingen mellan genus och 

droganvändning görs. Att se till professionellas upplevelser av detta kan vara ett steg på 

vägen i arbetet med att bemöta och behandla individer efter sina förutsättningar oberoende av 

kön. 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 
Nedan följer en genomgång av relevanta teoretiska perspektiv och begrepp vilka är 

utgångspunkter för den här studien. Studien använder sig av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, ett genusperspektiv samt av begreppen doing gender och genussystemet.  

3.1 Socialkonstruktionism som perspektiv  
En grundläggande uppfattning inom socialkonstruktionismen är att människor uppfattar sin 

sociala verklighet och formar den utifrån sociala konstruktioner som existerar runtomkring 

dem. Fenomenet myntades av Berger och Luckmann (1991) som menar att allteftersom 

människor institutionaliseras i samhället, det vill säga lär in regler för beteenden genom att de 

flesta är överens om detta accepterade sätt att uppfatta den aspekten av samhället på, 

internaliserar och efterlever vardagliga föreställningar samt kunskaper om hur omvärlden ser 

ut (a.a.). Den sociala verkligheten baseras alltså på den gemensamma kunskap som människor 

omedvetet kommit överens om som utgör en gemensam bild av hur saker och ting bör vara, 

som därmed underlättar för människan att ordna sitt liv efter. Dessa styr i sin tur vad som 

anses vara ett passande beteende och sprids mellan oss människor via olika sociala processer 

som organiserar beteendet och gör att det uppfattas som en objektiv ”sanning” (Payne, 2015). 

 

Burr (2006) definierar socialkonstruktionismen utifrån fyra grundantaganden. Först och 

främst ställer sig socialkonstruktionismen kritisk till “för givet tagen kunskap”, det vill säga 

att människor uppfattar att saker är på ett visst sätt. Detta tolkas i själva verket utifrån skapade 

kategorier, men kategorierna som vi tolkar världen genom syftar nödvändigtvis inte till 

verkliga indelningar. Kön är en sådan kategori, där socialkonstruktionism lämpar sig för att 
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studera förgivettaganden kring kön. Det andra antagandet är att dessa kategorier också är 

historiskt- och kulturspecifika och därför är föränderliga och kan se olika ut i olika kontexter. 

Det tredje antagandet handlar om kunskapsskapande. Inom socialkonstruktionismen är all 

social interaktion intressant att studera eftersom det är genom sociala processer som den för 

givet tagna kunskapen lever vidare. Språket är särskilt intressant (a.a.). Vad vi upplever som 

verklighet är en produkt av dessa sociala processer som leder till vad som uppfattas vara en 

objektiv ”sanning”. Grundläggande uppfattningar som att kvinnor och män skulle vara olika 

kan exempelvis synliggöras genom att vi pratar med kvinnor och män på olika sätt. Det fjärde 

antagandet är att den kunskap vi får och handlingar vi utför sker utifrån den överenskomna 

uppfattningarna av världen. Dessa förklaringar och konstruktioner av världen gör att vissa 

mönster av handlingar upplevs som riktiga och att andra utesluts vilket får sociala 

konsekvenser (a.a.). 
 

3.1.1 Doing gender som begrepp 
Utifrån en socialkonstruktionistisk förståelse av meningsskapande myntade West och 

Zimmerman (1987) begreppet doing gender. Begreppet beskriver hur kön återkommande 

skapas i interaktion allt eftersom män och kvinnor i samhället underkastar sig det givna 

antagandet att det är skillnad mellan att vara man och att vara kvinna. Vi lär oss att åtskilja 

och reproducera kategorierna för att legitimera våra handlingar och skapa mening (a.a.). 

Begreppet doing gender, det vill säga hur kön görs, är centralt i denna studie eftersom att 

studien syftar till att undersöka konstruktioner av kön i arbetet med ungdomar som använder 

droger. Mer specifikt syftar den till att belysa socionomers uppfattningar om hur deras 

bemötande skiljer sig beroende på den unges kön, samt hur kategorin kön skapas eller gör sig 

påmind i mötet med ungdomarna. Det är alltså socionomernas medvetenhet och uppfattning 

kring kön som studien ska undersöka. Socionomerna skulle kunna ses som ett led i att 

producera förutfattade meningar om kön och reproducera dessa. Därför lämpar sig ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv i uppsatsen. 

3.2 Genus som begrepp  
”Genus” utifrån engelskans ”gender” syftar till hur manligt och kvinnligt skapas (Hirdman, 

1988). Genus är ofta översatt som ett “socialt konsturerat kön” och borde därför vara något en 

kan göra sig fri ifrån (a.a.).  
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Hirdman (1988) myntade begreppet genussystemet för att förklara hur kön ordnas, en ordning 

som anses förutsätta alla andra sociala, politiska och ekonomiska ordningar i samhället. 

Genussystemet ordnas efter två logiker. Den första kallar Hirdman isärhållandets logik och 

syftar till att manligt och kvinnligt ständigt hålls isär och inte ska blandas. Den andra logiken 

kallas det manliga som norm och utgår just från att det manliga är det normala, allmängiltiga 

och hierarkiskt överordnad det kvinnliga (a.a.). Dessa logiker gör det möjligt för människan 

att skapa mening, ordna sin verklighet och därmed reproduceras de hela tiden. Genom att 

förstå logikerna som socialt konstruerade blir det möjligt att gå ifrån dem och istället bidra till 

att inte reproducera genussystemet i sig (a.a.). Begreppen lämpar sig för att synliggöra den för 

givet tagna kunskap som finns av manligt och kvinnligt men också om hur kön “görs” och 

konstrueras genom isärhållandets logik och det manliga som norm. Genus skapas socialt 

genom interaktion och baseras på tilldelade skillnader mellan könen. Denna studie syftar till 

att synliggöra detta utifrån socionomers uppfattningar om hur kön gör sig påmint i mötet med 

ungdomar som använder droger, vilket gör begreppen lämpliga att använda i denna studie.  

4. Metod 
Metodkapitlet avhandlar studiens val av forskningsansats, datainsamling och analysmetod. 

Först beskrivs den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod följt av en redogörelse av 

studiens intervjuguide. Sedan beskrivs själva datainsamlingen, studiens urval, en genomgång 

av kvalitativ innehållsanalys samt analysförfarandet för denna studie. Avslutningsvis sker en 

diskussion kring studiens begränsningar, tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

4.1 Forskningsansats 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det särskilt intressant att studera det som 

kommer till uttryck i språket (Burr, 2006). Hur vi människor talar och beskriver ett specifikt 

fenomen gör det möjligt att skapa förståelse för fenomenet ifråga. Genom att göra kvalitativa, 

semi-strukturerade intervjuer med socionomer som i sitt arbete möter unga kvinnor och män 

som använder droger, syftar studien till att genom socionomernas egna berättelser belysa 

deras föreställningar kring kön och genus i bemötandet. Uppsatsen har således en kvalitativ 

ansats som tillämpar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv samt ett genusperspektiv. 

 

Denna studie har även en abduktiv ansats. En abduktiv ansats innebär att ett enskilt fenomen 

tolkas utifrån övergripande mönster som förklarar fenomenet ifråga (Alvesson & Sköldberg, 
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2008, s. 55). Forskarens uppgift är sedan att styrka detta genom nya iakttagelser. Abduktion 

utgår från vad empiriska fakta visar men förkastar inte teoretiska föreställningar om hur ett 

fenomen kan te sig (a.a.). Till sin hjälp har forskaren tidigare teori för att upptäcka mönster 

och få förståelse för fenomenet. Under forskningsprocessen sker alltså en växelverkan mellan 

tidigare teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 56). Utifrån de intervjuade 

socionomernas berättelser kommer materialet sedan i analysen att studeras utifrån teoretiska 

föreställningar om sociala konstruktioner av genus och hur det kan påverka bemötandet.  

4.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
För att besvara studiens frågeställningar ska studien ta fasta på socionomernas egna 

uppfattningar samt hur de uppvisar medvetenhet kring konstruktioner av kön i mötet med den 

unge droganvändaren. Utifrån detta är det relevant att använda kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. En semi-strukturerad intervju har vissa förutbestämda 

frågor men gör det möjligt att forma intervjun efter informantens unika svar (Padgett, 2008, s. 

103). Informanten har utrymme att själv styra intervjun beroende på dennes egen inställning 

och medvetenhet till det berörda ämnet (Padgett, 2008, s. 108). Följdfrågor, både spontana 

och förutbestämda, gör det möjligt att få värdefull information och är nödvändiga för att 

komma runt förväntade svar (a.a.).  
 

Brinkmann och Kvale (2014, s. 33-35) redogör för intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Metoden bygger på intervjuarens personliga omdöme och praktiska färdigheter vilket innebär 

att en person har lättare att utföra intervjuer ju oftare denne har gjort det tidigare. Det är ett 

hantverk som en lär sig genom praktisk övning. En kvalitativ forskningsintervju har som syfte 

att förstå det berörda ämnet utifrån den intervjuade informantens eget perspektiv (a.a.). Det 

gör att valet av intervjuer som datainsamlingsmetod är lämplig för få fram ett resultat som går 

i led med studiens syfte och besvarar studiens frågeställningar. Det är dock viktigt att 

intervjuare är medvetna om de svårigheter som kan uppkomma och försöker att sträva efter att 

uppnå en hög kvalitet i intervjuerna (Brinkmann och Kvale, 2014, s 85). Ett exempel kan vara 

att se till att samma intervjuare närvarar vid alla intervjuer som görs, detta för att minimera 

risken att intervjun påverkas av eventuell skillnad i intervjuteknik eller val av följdfrågor. 

Intervjuer som genomförs olika och inte följer ett gemensamt mönster blir svårare att 

analysera och kommer att påverka studiens resultat och tillförlitlighet (a.a.). 
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Innan intervjuerna genomförts är det viktigt att klargöra vad som ska undersökas samt 

formulera de tänkta forskningsfrågorna i form av en intervjuguide. Nyckelfrågorna att arbeta 

med är varför, vad och hur (Brinkmann & Kvale, 2014, s 147). I processen att göra en 

intervjuguide reflekteras först över vad syftet med studien är (varför) följt av att kunskaper 

om ämnet som ska undersökas inhämtas (vad), för att sedan införskaffa kunskap om teorier 

och tekniker för intervju och analys. Detta leder fram till vad som är lämpligast kopplat till 

den aktuella studien (hur) (Brinkmann & Kvale, 2014, s 148-149.). I planeringen av 

datainsamling i form av intervjuer är det även viktigt att förhålla sig till tidsdimensionen, dels 

hur mycket tid intervjuarna har att lägga på intervjugenomförandet samt hur lång tid 

intervjuerna beräknas ta för att uppnå sitt syfte (Brinkmann & Kvale, 2014, s 153). En annan 

viktig aspekt är att se till hur många informanter som behövs för att uppnå studiens syfte 

(Brinkmann & Kvale, 2014, s 156). 
 

4.2.1 Studiens intervjuguide  
Intervjuguiden som använts i denna studie bestod av fyra förbestämda delar och beräknades 

lämpa sig för en ca 45 minuters intervju. Den första delen behandlade informantens bakgrund 

så som ålder, utbildning, kön, var informanten arbetar samt vilka arbetsuppgifter och hur 

länge denne arbetat på den aktuella arbetsplatsen. Nästa del i intervjuguiden behandlade 

bakgrund kring de unga droganvändare informanten möter i sitt arbete. Syftet var att 

informanter skulle berätta vem den typiska ungdomen är som den möter i sitt arbete. Genom 

att medvetet inleda denna del med en öppen fråga kunde utformningen av denna del skilja sig 

åt, beroende på om informanten direkt pekade på den “typiska ungdomen” kodat som en 

person med visst kön eller om beskrivningen hölls könsneutralt. Om kön framkom var det av 

vikt att fråga hur en droganvändare av det andra könet är enligt informanten, för att på så sätt 

få fram eventuella skilda uppfattningar om hur den unga är beroende på kön.  

 

Den tredje delen behandlade hur informanten ser på sitt eget bemötande av den unga som 

använder droger, om denne tänker på någonting särskilt eller framhåller viktiga saker att ha i 

åtanke i mötet. Även här kunde intervjuerna te sig olika beroende på hur informanten beskrev 

exempelvis på vilket sätt bemötandet kan skilja sig åt beroende på den unges kön. Den sista 

delen behandlade informantens genuskunskaper och medvetenhet om detta i sitt arbete. I 

denna del var fokus informantens allmänna attityder till genus, hur arbetsplatsen arbetar med 
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genusmedvetenhet och erbjuder utbildning och liknande samt om informanten anser att 

kunskap och medvetenhet om genus var relevant i informantens arbete.  
 

4.2.2 Inhämtande av data 
Datainsamlingen har skett under perioden 160411-160425. Urvalet har skett genom så kallat 

“purposive sampling” vilket kan översättas med ändamålsenligt urval (Padgett, 2008, s. 53.). 

Informanterna väljs alltså ut utifrån deras möjlighet att delge den information som studien 

efterfrågar (a.a.). Eftersom studien syftar till att undersöka socionomer som i sitt arbete möter 

unga män och kvinnor som använder droger, har socionomer som arbetar inom olika delar av 

det sociala arbetet kontaktats om att delta. Detta har skett genom en första förfrågan om det 

fanns tid och intresse genom kontakt via mejl eller telefon till påtänkta informanter samt 

berörda verksamhetschefer. Vid visat intresse fick denne studiens informationsbrev mejlat till 

sig. Kontaktuppgifter inhämtades genom verksamheters hemsidor samt genom kontakter som 

författarna fått genom sin arbetslivserfarenhet. Samtliga personer som ställt upp som 

informanter arbetar som socionomer i samma kommun inom skola, socialtjänst eller 

landstinget. Tio intervjuer har genomförts enligt intervjuguiden och informanterna har varit 

mellan 29 och 54 år. Sju av informanterna identifierar sig med könet kvinna, tre av 

informanterna med könet man. Intervjuerna har tagit mellan 25 och 45 minuter och har ägt 

rum på respektive informants arbetsplats efter deras önskemål. Samtliga intervjuer har spelats 

in på en bandspelare.  

 

Vissa av intervjuerna blev kortare än beräknat, trots beaktande av tidsaspekten i utformandet 

av studiens intervjuguide. Eftersom intervjuerna har varit semi-strukturerade har informanten 

getts utrymme att styra intervjun utifrån dennes egen inställning och intresse. Med hjälp av 

följdfrågor har författarna kunnat fördjupa sig i informanternas resonemang. Skillnaden i tid 

har visat sig tydligast under avsnittet i intervjuguiden som behandlar genus. Detta skulle 

kunna ha att göra med hur insatta informanterna är i ämnet eller informanternas olika 

benägenhet att utveckla sina svar trots följdfrågor. Författarna är medvetna om att 

intervjuerna i några fall blev kortare än de 45 minuter som var målet. Med motivering att 

intervjuguiden utprovats av författarna innan informanterna intervjuades och då genomfört 

intervjuer som tagit 45 minuter, var det inte författarnas avsikt att intervjuerna skulle bli 

kortare än så. Då det är svårt att få informanterna att prata mer och längre än de själva vill, har 

det blivit så att vissa intervjuer tagit kortare tid än beräknat.  
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Vid denna studies intervjuer har båda författarna närvarat, där en författare haft huvudansvar 

för intervjun och den andre hållit en lägre profil för att se till att alla frågor ställts, men också 

kommit med följdfrågor när det behövts. Detta för att försäkra sig om att intervjuerna vid 

varje tillfälle gått till på ett liknande sätt samt att båda författarna kan ge sin bild av 

intervjusituationen. Efter att intervjuerna genomförts har de inspelade ljudfilerna 

transkriberats för att kunna strukturera materialet för närmare analys. En utskrift av en 

intervju kan ses som en konstruktion av ett muntligt samtal till skriven text (Brinkmann & 

Kvale, 2014, s. 224). Vid transkriberingen är det därför viktigt att tänka på de 

tolkningsmässiga problem som kan uppstå (Brinkmann & Kvale, 2014,. s. 221). För att 

komma nära materialet har författarna transkriberat så ordagrant som möjligt. Även pauser 

och emotionella uttryck som skratt har nedtecknats. Eftersom författarna själva utfört 

intervjuerna är det möjligt att ha med sig sociala och emotionella aspekter av intervjun under 

transkriberingen och därmed redan påbörjat analysen (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 221). 

Detta kan ses som en fördel eftersom analysen är en process som ständigt fördjupas under 

arbetets gång.  

4.3 Analysmetod 
För att få fram ett resultat kopplat till studiens syfte och frågeställning var nästa steg att göra 

en analys av de transkriberade intervjuerna. Padgett (2008, s. 131) skriver att det finns många 

olika kvalitativa analysmetoder som erbjuder olika grad av flexibilitet och riktlinjer om hur 

metoden ska användas i analysprocessen. Generellt syftar kvalitativa analysmetoder till att 

noggrant och repetitivt analysera text, undersöka hur och vad som sägs eller görs och att 

använda olika typer av uppdelningar eller analytiska tillvägagångssätt för att organisera den 

fortgående processen (a.a.). Eftersom att denna studie har en socialkonstruktionistisk ansats 

analyseras vad som sägs i intervjuerna då språket speglar informanternas uppfattningar.  

 

4.3.1 Kvalitativ innehållsanalys	   
I denna studie har kvalitativ innehållsanalys använts som analysmetod, vilket kan beskrivas 

som en process att identifiera, koda samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i 

det insamlade empiriska materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Det finns flera typer av 

kvalitativ innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) beskriver i sin artikel bland annat 

konventionell innehållsanalys vilket använts i denna studie. Denna typ av innehållsanalys 
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strävar efter att undersöka ett fenomen eller ämne. I denna analysmetod ska inte förbestämda 

kategorier eller teman göras utan kategorier och teman uppkommer ur det insamlade 

datamaterialet (a.a.).  

 

Vid en analys av transkriberat intervjumaterial ska olika steg efterföljas. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) ska först hela det transkriberade materialet läsas igenom upprepade 

gånger för att ge en känsla för helheten. Meningar eller fraser som innehåller information som 

är relevant för frågeställningarna plockas ut. Det är viktigt att omgivande text inte glöms bort 

så att sammanhanget kvarstår för att undvika fragmentiserade citat. Dessa meningar eller 

fraser blir meningsbärande enheter som sammanförs i syfte att korta ner texten men ändå 

behålla innehållet, texten blir därmed kortare och mer lätthanterlig. Meningsenheterna kodas 

sedan och grupperas i kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa 

kategorier utgör det viktigaste innehållet i texterna. En kod är en etikett på en meningsenhet 

som kortfattat beskriver dess innehåll och en kategori utgörs av flera koder som har ett 

liknande innehåll. Slutligen kan det formuleras ett eller flera teman där det latenta innehållet 

framgår, alltså den underliggande meningen i intervjuerna (a.a.). 
 

Efter att dessa steg följts kopplas studiens teoretiska perspektiv och begrepp in tillsammans 

med det latenta innehållet från intervjuerna (Hsieh & Shannon, 2005). Dessa teman, begrepp 

och perspektiv diskuteras i förhållande till varandra för att slutligen få fram ett resultat och 

svar på de aktuella forskningsfrågorna (a.a.). Konventionell innehållsanalys som analysmetod 

kan således argumenteras vara en bra metod att använda i en studie med en 

socialkonstruktionistisk ansats. Studiens syfte och forskningsfrågor besvaras genom vad som 

kommer till uttryck i språket, i denna studies fall i intervjuer med informanter. 

 

4.3.2 Analys av studiens datamaterial 

I analysarbetet av insamlat datamaterial i studien har arbetet följt stegen för en konventionell 

innehållsanalys som nämnts i stycket innan. Det transkriberade materialet har lästs genom 

flera gånger av båda studiens författare, detta för att få en känsla för helheten och bekanta sig 

med materialet. Efter detta urskildes textens meningsbärande enheter och dessa jämfördes 

sedan med studiens frågeställningar samt de teoretiska perspektiven socialkonstruktionism 

och genus kopplat till begreppen ”genussystemetet” och ”doing gender”. Med bakgrund till 

dessa faktorer uppstod relevanta kategorier som färgkodades. De olika färgkodade 

kategorierna undersöktes sedan var för sig i en transkriberad intervju i taget för att på så sätt 
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få en översikt över de olika kategoriernas innehåll. Inom varje kategori kunde sedan koder 

utläsas som därefter sammanfördes under varje kategori. Utifrån detta framkom två centrala 

teman: ”konstruktioner av kön” samt ”genusmedvetenhet”. Dessa teman blev det latenta 

innehållet i datamaterialet. 
 

Eftersom att denna studie har en abduktiv ansats kännetecknas analysarbetet av en ständig 

pendling och växelverkan mellan empiri, frågeställningar och teoretiska perspektiv samt 

begrepp. Det latenta innehållet framkommer av empirin men tolkas med hjälp av valda 

frågeställningar och teoretiska perspektiv samt begrepp, till skillnad från exempelvis en 

induktiv ansats då fokus ligger på innehållet i empirin. Teoretiska perspektiv och begrepp 

finns med i analysen till en viss grad och från ett tidigare skede i en abduktiv ansats. 

Teoretiska perspektiv och begreppsliga referensramar samt frågeställningar är dock inte den 

enda utgångspunkten när textens latenta innehåll har analyserats fram. En öppenhet för att låta 

empirin tala för sig själv utan påverkan av förutbestämda faktorer gör att analysarbetet 

kännetecknas av en abduktiv ansats.  

4.4 Studiens begränsningar och tillförlitlighet 
Intervjuguiden behandlade frågor som svarar mot studiens syfte för att uppnå validitet. 

Studien har genomförts i en och samma kommun med tio informanter som arbetar inom olika 

delar av det sociala arbetet. Gemensamt är att samtliga informanter i sitt arbete möter 

ungdomar som använder droger. Eftersom detta är en studie som genomförts med få 

informanter under en kortare tid är det ett resultat som baseras på ett begränsat antal 

informanter. Att urvalet baserats på olika verksamheter inom det sociala arbetet i samma 

kommun gör däremot att författarna kan synliggöra gemensamma teman kopplat till studiens 

syfte. Resultatet går därför att generalisera till denna specifika kontext. Tillvägagångssättet 

under intervjuerna har varit detsamma för att ge ett tillförlitligt resultat, bland annat har båda 

författarna deltagit vid samtliga intervjuer och arbetat fram möjliga följdfrågor för att undvika 

att intervjuerna skiljer sig avsevärt åt.  

4.5 Etiska överväganden 
I en vetenskaplig studie är det viktigt att reflektera över de etiska aspekterna som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2002). Denna studie använder kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod vilket medför flera etiska aspekter att ta hänsyn till. En viktig sådan är 
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att informanterna får rätt information innan intervjuerna genomförs, så kallat informerat 

samtycke. Detta innefattar exempelvis information om studiens syfte, för vems räkning 

studien genomförs, att medverkan är frivillig och vad det i praktiken innebär att delta i studien 

(a.a.). Samtycket ska vara aktuellt och det är av stor vikt att informanten har förstått vad 

samtycket gäller. Ett informationsbrev har skickats ut till alla tillfrågade informanter innan 

intervjutillfället. Alla informanter har sedan vid intervjutillfället skrivit under ett samtycke 

och fått information om konfidentialitet, vilket handlar om att uppgifter som framkommer 

skall förvaras på sådana sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (a.a.) Anonymitet kan aldrig 

utlovas men under transkriberingsprocessen har informanterna avidentifierats i största möjliga 

mån för att materialet inte ska kunna härledas till respektive informant. Arbetsplatsernas 

namn har avidentifierats och informationen som framkommit under intervjuerna beaktas med 

försiktighet. Författarna har aktivt försökt att göra sig fria från information, åsikter och 

upplevelser från respektive informant, för att inte låta det påverka efterföljande intervjuer och 

analysarbete. Författarna har varit öppna för att olika åsikter som kan framkomma eftersom 

genus kan vara ett ämne som väcker känslor.  
 

Vid starten av arbetet med studien var det viktigt att ta ställning till om studien var nödvändig 

att genomföra, vad avsikten med studien var samt om studien kunde medföra några eventuella 

risker. Det är viktigt att minimera skadan och maximera nyttan i arbetet för att följa principen 

att inte skada. Godhetsprincipen, som innebär att själva tanken med studien är att göra gott, 

samt autonomiprincipen som bygger på att ha respekt för personer har också tagits i 

beaktande (Vetenskapsrådet, 2002). Exempelvis har frågor ställts i slutet av intervjun om hur 

det varit att svara på frågorna samt om eventuella tankar som uppstått för att försäkra sig om 

att informanten inte missförstått intentionen med studien. Det var viktigt att förtydliga att 

författarna inte menat att utpeka de intervjuade socionomernas arbetssätt som felaktiga. 

Studien syftar istället till att få en uppfattning om hur bemötandet upplevs av informanterna 

och problematisera kring eventuella konsekvenser. 

5. Resultat  
Resultatkapitlet som nu följer redogör för studiens resultat. Empiriskt material redovisas och 

exemplifieras genom angivna citat från studiens informanter. Informanterna har givits fiktiva 

namn för att bibehålla avidentifiering. Det redovisade materialet delades under 

analysprocessen upp i två centrala teman - “konstruktioner av kön” och “genusmedvetenhet” 
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och följer därför den strukturen i upplägget av detta kapitel. Först presenteras empirin i form 

av citat från studiens informanter. Citaten kommer sedan att kopplas till studiens teoretiska 

perspektiv och begreppsliga referensramar. Denna studie har ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv samt ett genusperspektiv och begrepp som kommer att användas i resultatavsnittet 

är doing gender samt genussystemet.  

5.1 Konstruktioner av kön 
Ett huvudsakligt fokus i denna studie och således också i intervjuerna var att undersöka hur 

socionomer beskriver sitt bemötande av den unga droganvändaren och hur deras bemötande 

påverkades av om det var en ung kvinna eller ung man de hade framför sig. Svaren som 

behandlar bemötande kunde delas upp i två olika kategorier som visade på olika resonemang: 

”den unges köns påverkan på socionomernas bemötande” samt ”skillnader mellan 

droganvändande unga”. Efter denna del följer ett avsnitt som redogör för upplevda skillnader 

gällande egenskaper och droganvändande hos unga män och unga kvinnor som uppkom i 

informanternas resonemang kring bemötande.   

 

5.1.1 Den unges köns påverkan på socionomernas bemötande    
I det insamlade datamaterialet kunde det utläsas flera olika reflektioner gällande om den 

unges kön påverkade socionomens bemötande. En reflektion var att bemötandet och 

förhållningssättet till den unga inte påverkades av den ungas kön. Det görs ingen skillnad och 

agerar lika oavsett den unges kön. Analysen visade att det kunde bero på att alla har liknande 

problematik och således också har samma behov i mötet, oavsett den ungas kön. Detta 

illustreras i följande citat av informanten Frank:  “jag ser inte nån större skillnad i att möta 

dom [....] alltså det är samma grundproblematik och samma svårigheter och 

familjeproblematik och det ser ganska lika ut så”. Informanten Amelia beskriver att det kan 

vara svårt att bedöma själv exakt hur en förhåller sig i mötet: 
 

“Ja, skulle nån granska mig så kanske den personen skulle se att jag gör olika men jag tänker 
att jag har samma förhållningssätt oavsett om det är en kille eller tjej [...] Jag tänker jag möter 
alla likadant.” 
- Amelia  

 



	  
	  
22 

Informanten Lovisa framhävde att hon aktivt och medvetet tänker på att behandla alla lika 

oavsett kön, genom att använda standardiserade frågor för att på så sätt inte medvetet eller 

omedvetet ställa annorlunda frågor till en ung kvinna eller ung man.  
 

“Jag försöker aktivt tänka på att inte göra skillnad [....] Kanske att jag tänker på att fråga 
samma saker att jag försöker vara ganska standardiserad på ett vis. Att kanske inte förutsätta 
att det är tjejer som har ångest och killar är arga [....] killar kanske använder cannabis för det 
är kul med polarna och tjejerna använder det för att dämpa ångest. Och så försöker jag eller så 
tänker jag inte.”  
- Lovisa 

 

En annan reflektion som framkom av analysen var att det troligtvis och undermedvetet blir 

olika i socionomens bemötandet av unga beroende på dennes kön. Resonemang framkom 

kring den ökade utsatthet unga kvinnor kan befinna sig i när det handlar om droger och 

sexuellt våld i och med att merparten av det sexuella våldet riktas mot kvinnor. Just det 

sexuella våldet mot kvinnor kommer även nämnas senare som en påverkansfaktor inom det 

andra kategorin gällande vad olika bemötande kan bero på. Två citat följer som exemplifierar 

skillnader i bemötandet.  
 

“Alltså jag tror säkert att man har ett annorlunda bemötande utifrån vilket kön det är men 
samtidigt tänker jag väl att det är väl det som ska va sekundärt liksom också. Det finns väl 
säkert en tendens att man blir mer beskyddande omhändertagande om unga kvinnor i och med 
att dom utsätter sig ju på andra sätt i missbruket. Samtidigt gäller det väl att förhålla sig till det 
också och försöka bemöta alla så lika som möjligt.”  
- Monica  

 

“ [....] man kan ha en tendens att fråga tjejerna lite mer om risker utifrån att ja men vad kan 
hända då om du håller på å så man kan ju tänka att en tjej skulle kunna bli utsatt mer [....] ja 
men vad kan hända då eller vad kan ha hänt om du inte kommer ihåg nåt [....] Men jag tror att 
jag kanske inte hade frågat på samma sätt till en kille [....] på ett sätt är det lite dåligt ju för det 
blir lite normerande ja så.” 

            - Eva 
 

Ett annat resonemang som framkom kring bemötande och kön var återigen det faktum att 

unga kvinnors mer påtagliga utsatthet med risker som tar sig andra uttryck än männens, gör 

att bemötandet medvetet blir olika beroende på den unges kön. Informanten Miriam 

resonerade kring att det redan tidigare nämnda sexuella våld som kvinnor riskerar att utsättas 

för i och med användandet av droger, leder till ett annat förhållningssätt. 
 

“Jag tänker när det liksom kommer fram tjejers sexuella utsatthet i drogvärlden. Det blir 
liksom mera uppenbart den tar tag i mig på ett annat sätt än hos killar [....] Det kanske blir så 
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att man blir lite mer angelägen om i jobbet i mötet med tjejer att liksom påvisa farorna påvisa 
att man bör vara rädd om sig [....] och hur ska du liksom kunna göra på ett annat sätt i olika 
situationer för att inte hamna i dom där lägena där du kanske blir våldtagen eller utnyttjad.” 
- Miriam 

 

Den andra kategorin som framkom gällande bemötande och kön är vad som påverkar ett 

varierande bemötande från socionomerna. Analysen visade, som återspeglas i citatet 

ovan,  kvinnors mer framträdande utsatthet främst på grund av ökad risk för att utsättas för 

sexuellt våld. Detta kunde således påverka att socionomen förhåller sig annorlunda i mötet 

med unga män jämfört med unga kvinnor. En annan påverkansfaktor som kunde göra att 

bemötandet skiljde sig var om socionomen upplevde att unga män eller kvinnor betedde sig 

olika i mötet, vilket ledde till att socionomen anpassade sitt bemötande till denna skillnad 

mellan könen. Exempel på detta är informanten Kims beskrivning genom följande citat som 

beskriver hur hon upplever att hon faller in i ungdomens jargong och blir olika i mötet 

beroende på den ungas kön. Detta kan tolkas som att förväntningar på könen reproduceras av 

socionomen. 
 

“[....] killar pratar ju på ett annat sätt kanske alltså det kan bli en annan jargong i mötet å man 
kan skoja om saker å så [....] lite mer att man alltså pratar om lite annorlunda saker än med 
tjejerna [....] killarna dom kan ofta vara lite mer ärliga med saker och säga som det är kring 
droger [....] Jag försöker göra på samma sätt [....] men jag tror i kombination till att grabbarna 
kanske ofta säger saker ganska rätt ut så kanske jag känner att jag kan säga saker rätt ut på 
annat sätt än vad jag gör till tjejen.”  
- Kim 

 

En påverkansfaktor kunde även vara att det kunde upplevas att socionomen påverkades av att 

möta ungdomar med samma kön som den själv, vilket gjorde att bemötandet kunde skilja sig 

åt. Då fanns exempelvis möjligheten att själv kunna identifiera sig med den unges 

problematik. David beskriver: “[....] normalt sätt har jag lättare att möta killar än att möta 

tjejer. Jag har större förmåga att relatera till dom och deras utgångspunkter, deras 

brottningsmatcher eller vad man säger [....] roller och förväntningar man har på sig”. Medan 

David relaterar till unga män och deras problem, beskriver Kim att hon känner lite extra för 

unga kvinnor vilket påverkar relationen till ungdomen som skapar olikheter i bemötandet. 
 

“[....] typ ja det kunde varit jag. Det blir väldigt nära varann det är ju vissa såna man möter och 
det är klart som tusan att man kanske känner lite extra då för den och vill verkligen göra allt 
för att hjälpa den. Kanske en relation man inte haft med en kille i samma ålder fast man träffat 
den under samma period.”  
- Kim 
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I det här avsnittet har resultat från analys av datamaterial presenterats angående hur 

socionomerna förhöll sig i mötet med unga män och kvinnor när det kommer till 

droganvändande. Kön kan vara någonting att förhålla sig till i mötet och det kan arbetas aktivt 

med att bemöta alla lika. Analysen visade att fanns uppfattningar om skillnader i egenskaper 

och droganvändande beroende på om den unge var man eller kvinna. Dessa skillnader 

presenteras i nästa avsnitt.  
 

5.1.2 Skillnader mellan droganvändande unga   
Med bakgrund till att undersöka socionomernas uppfattningar om hur de bemöter unga som 

använder droger, framkom uppfattningar om skillnader mellan unga män och kvinnor. Flera 

olika egenskaper och faktorer tillskrevs de olika könen, vilka kommer presenteras i detta 

avsnitt.  
 

Informanten Frank framlade biologiska faktorer men även sociala förväntningar som en 

skillnad i hur unga kvinnor kunde se på sitt droganvändande.  
 

“Ja tjejer kan få barn till exempel kan förändra deras förhållningssätt till liv och livsstil och 
droger naturligtvis. Ställer andra krav på en tjej om hon får barn när det gäller när man har ett 
missbruk. Som inte killarna har då på samma sätt.”  
- Frank 

 

Analysen visade att unga kvinnor som använder droger beskrevs ofta som inåtagerande och 

med en lägre profil. Det beskrevs finnas ett självskadebeteende med i problematiken, olika 

typer av psykisk ohälsa och i allmänhet en större utsatthet. Som ung kvinna beskrevs det 

finnas fler risker i och med ett droganvändande. Sexuellt våld som nämnts tidigare, men även 

prostitution, våld i nära relationer och att kvinnorna kunde ha en pojkvän som också använder 

droger. Informanten Monica delar med sig av sina upplevelser från sitt arbete:  
 

“Att kvinnor alltså det är klart att män också är utsatta i det men kvinnor blir väl också det är 
inte sällan vi möter kvinnor som jamen blir utnyttjade sexuellt eller säljer sin kropp för att få 
droger i utbyte att man liksom hamnar i det så [....] kvinnor blir oftare utsatta för våld i nära 
relationer i missbruk.”  
- Monica 

 

Socionomerna möter färre unga kvinnor än män. Det upplevdes vara svårt att veta vad det 

beror på men ett resonemang var att kvinnor kanske använder droger i mindre utsträckning för 
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att de har ett bättre socialt stöd. Ett annat resonemang var att unga kvinnor ofta är bättre på att 

dölja sitt droganvändande, vilket gör att det är svårare att uppfatta av omgivningen och att 

droganvändandet därför kan ha gått längre innan de kommer i kontakt med socionomerna. Det 

fanns även uppfattningar om att det troligtvis finns ett större mörkertal hos unga kvinnor. 

Informanten Lorenzo menade att det kanske kunde bero på att det är mer stigmatiserande för 

kvinnor att använda droger och därför döljer det i annan omfattning. Att kvinnor och män 

stigmatiseras för olika problematik kan ses som konstruerade förväntningar på könen. I detta 

fall innebär stigmatiseringen att män som använder droger inte ses som något avvikande, 

medan kvinnor som använder droger avviker från normer om hur en kvinna ska vara.  
 

“Men jag tog nog faktiskt det från utbildningen var nån forskningsartikel om det som 
handlade om att det var mer stigmatiserande för kvinnor som hade missbruk medan psykisk 
ohälsa var mer stigmatiserande för män.”  
- Lorenzo 

 

Att unga kvinnor använder droger i andra sammanhang än unga män och därför inte 

polisanmäls i samma utsträckning beskrevs som en annan anledning till att informanterna 

möter färre unga kvinnor i sitt arbete. Dalia reflekterar kring detta: “Kanske ja dom kanske 

röker på dom också men att dom inte, dom kanske gör det i andra sammanhang så att dom 

inte grips [...] Eller så använder dom helt enkelt inte lika mycket”. Miriam menar att det också 

kan vara så att det inte är lika populärt hos unga kvinnor att använda droger: “Cannabis och 

tjejer det kanske inte är så himla alltid så populärt bland tjejerna [....] Så det är ju flera killar 

som upptäcks. Fast det finns också liksom ett större mörkertal bland tjejerna”.  
 

Analysen visade att det kan anses vara mer accepterat för män att använda droger. Det 

framkom att de unga männen inte bryr sig lika mycket, att de syns mer, tar plats och är 

utåtagerande vilket bidrar till att de uppmärksammas tidigare än unga kvinnor. De unga 

männen beskrevs kunna vara våldsamma och arga, vanligare att bli polisanmälda och inte 

sällan ha en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD. De ansågs inte heller vara lika fysiskt 

utsatta eller överlag utsätta sig för lika stora risker när de använde droger som en ung kvinna. 

Ett exempel är Monicas beskrivning: 
 

“Killarna jag möter har ett mer utåtagerande beteende skulle jag nog vilja säga [....] fler av 
killarna jag möter har en ADHD-diagnos och haft svårigheter med våldsamt beteende och 
sådär.”  
- Monica 
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Informanten David sammanfattar de skillnader som analysen visat angående att unga män kan 

uppfattas som utåtagerande medan unga kvinnor istället kan ses som inåtagerande. David 

reflekterar även kring vad denna skillnad kan ha sin grund i. 
 

“Killar som hamnar i situationer dom är mer extroverta man märker dom när dom inte mår 
bra, dom exploderar och det bli kantigt och det blir slagsmål. Man är utåtriktad i sin ilska, 
vrede, sorg eller förtvivlan och det går utåt. Medan många tjejer det faller liksom inåt man blir 
självskadande [....] det blir bara ett stort svart hål [....] Jag tror säkert det handlar om 
förväntningar på könsrollen i nån typ av grad ja men allt ifrån när man är liten och killar får 
beröm för att vara extroverta och utåtriktade medan tjejer får beröm för ja vilken duktig tjej 
som sitter och leker med dockor och syr i hörnet på nåt vis då. Vi är ju uppfostrade i sån typ 
av värld där vi får beröm för eller stimuleras utifrån våra könsroller.”  
- David 

 

David beskriver skillnader mellan könen utifrån sina erfarenheter på arbetsplatsen. 

Resonemanget kan ses som ett praktiskt exempel på hur sociala strukturer i samhället 

konstruerar förväntningar och olikheter mellan män och kvinnor. I analysen har det insamlade 

datamaterialet tolkats med hjälp av studiens valda teoretiska begrepp. Nedan följer ett avsnitt 

som behandlar detta. 
 

5.1.3 Resultat kopplat till socialkonstruktionism  
Reflektionerna kring de unga som socionomerna möter i sitt arbete och könets betydelse som 

framkommit i datamaterialet går att tolkas ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Berger 

och Luckmann (1991) menar att människor uppfattar och formar sin verklighet utifrån de 

sociala konstruktioner som finns runtomkring dem. I analysen framkommer konstruktioner av 

kön som uttrycks genom stereotypa förväntningar på de unga män och kvinnor som 

socionomerna möter. De skillnader som uppfattas finnas mellan män och kvinnor konstruerar 

en uppdelning mellan dessa två. Burr (2006) beskriver att människor uppfattar verkligheten 

genom att skapa indelade kategorier som hjälper till att förstå denna verklighet. Dessa 

kategorier behöver nödvändigtvis inte vara verkliga indelningar och kan förändras utifrån 

historisk och kulturell kontext (a.a.). Kön är en sådan kategori som socionomerna ordnar 

verkligheten genom. De unga männen beskrivs i termer som utåtriktade, aggressiva, de syns 

och hörs medan de unga kvinnorna beskrivs som en motpol till männen som inåtagerande, 

utsatta för större risker i och med sexuellt våld och i det tysta har ett självskadande beteende. 
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Detta kan bero på konstruerade attribut som förväntas att tillhöra ett visst kön. På grund av 

dessa förväntningar förutsätts att män och kvinnor ska bete sig på ett visst sätt och ha 

särskilda egenskaper. Sociala konstruktioner och förväntningar på könen kan även ses som 

anledningen att droganvändning beskrivs som mer socialt accepterat hos män, vilket kan ses 

som orsaken att männen är de som hörs och syns mest. Det förväntade beteende en kvinna har 

i samhället som att exempelvis vara en ”omhändertagande och ansvarsfull mamma”, går inte 

ihop med droganvändning och därför blir hon stigmatiserad på ett annat sätt än en man. 
 

Allt detta kan i analysen även tolkas som praktiska exempel av West och Zimmermans (1987) 

begrepp doing gender. Samhället, i detta fall representerat av socionomerna, underkastar sig 

givna antaganden och lär sig att det är skillnad att vara man och kvinna. De är åtskilda 

kategorier som skapar mening och som reproduceras genom handlingar och tankesätt. Genus 

baseras på tilldelade skillnader mellan könen och skapas genom interaktionen mellan 

människor. Genus är därmed socialt konstruerat (Hirdman, 1988). För att synliggöra detta 

beskrivs genussystemet vilket baseras på de två logiker som rangordnar kön: isärhållandets 

logik samt det manliga som norm. Konstruktionerna av kön som framkommit av 

datamaterialet kan ses som en produkt av genussystemet. Att analysen visat att det beskrivs 

att droganvändandet skiljer sig åt beroende på den unges kön visar just på ett isärhållandets 

logik. De unga kvinnorna och männen tillskrivs olika egenskaper som att männen ska vara 

utåtagerande eller kvinnorna inåtagerande. Överlag beskrevs unga män som använder droger 

vara överrepresenterade på socionomernas arbetsplatser vilket skulle kunna medföra att det 

manliga blir norm. Han skriker högst och syns mest, därför får han hjälp och stöd.  
 

När företeelser tolkas och beskrivs ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt eller med begrepp 

som doing gender är det viktigt att poängtera att det inte handlar om att enskilda individer, i 

detta fall en del av socionomerna, “gör fel” när de konstruerar kön och därigenom 

reproducerar de förväntningar på män och kvinnor som finns i samhället. Alla är vi som 

Berger och Luckmann (1991) uttryckt institutionaliserade i samhället. Vi har lärt oss hur vi 

ska bete oss och tänka genom att de flesta är omedvetet överens om det accepterade och 

“rätta” sättet att se på världen. Payne (2015) beskriver den gemensamma kunskap som vi 

människor ordnar våra liv efter och som styr vad vi anser vara ett passande beteende. Att 

analys av datamaterialet visar skilda uppfattningar om hur unga män och kvinnor som 

använder droger är, behöver inte bero på att socionomerna ser skillnad på kön utan att de 
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omedvetet är påverkade av de föreställningar och allmänna sanningar om män och kvinnor 

som finns och reproduceras av oss alla varje dag.  

5.2 Genusmedvetenhet 
Ett andra fokus i denna studie var att undersöka hur medvetna de intervjuade socionomerna 

var kring konstruktioner av kön i mötet med den unge droganvändaren. Därför undersöktes 

hur socionomerna reflekterar kring genus och svaren kretsade kring tre kategorier: ”genus och 

bemötande”, ”genuskunskap och medvetenhet på arbetsplatsen” samt ”betydelsen av kunskap 

om genus och genusmedvetenhet”. 
 

Under analysen av datamaterialet framkom att socionomerna tillskrev genus som begrepp 

olika innebörd vilket kom till uttryck i deras svar. Begreppet kunde även innefatta sexualitet 

och könsidentitet. Informanten Amelia ger exempel på vad som kan tolkas som att icke-

normativa sätt att vara kopplas till genusbegreppet, exempelvis som att inte identifiera sig 

med sitt biologiska kön eller att inte tillhöra den heterosexuella normen. 
 

“Jag tänker väl att det kanske är den här debatten om man ibland ska säga han hon eller hen 
tillexempel [...] Vad man har för sexualitet. Att man liksom ska tänka rättvisa att det spelar 
ingen roll vad man har för sexualitet eller om man är man eller kvinna eller så.”  
- Amelia 

 

I intervjuerna har genusbegreppet förtydligats med hjälp av Hirdmans (1988) genusdefinition 

som studien utgår från, för att undvika missförstånd. Informanten Eva beskriver genus som 

det socialt konstruerade könet: 
 

“[...] det är väl det här med könsskillnader att det finns ja men det här genussystemet att det 
finns nått som är underordnat något annat och det är särskiljande principer att [...] ja vi har 
normer som styr och påverkar att det är viktigt att va medveten om det typ.”  
- Eva 

 

Analysen visar att socionomerna framhållet att oavsett genustillhörighet, könsidentifikation 

eller sexualitet ska den unga droganvändaren behandlas jämlikt, vilket Kim beskriver. 
 

“[...] att det att man ska behandla alla lika och liksom inte ja men om det är tjejer man jobbar 
med så ska man inte tänka “men gud den här är jättemycket i behov av hjälp” för att man 
tycker synd om tjejer för “tjejer klarar inte det här” utan det ska va liksom samma. Tycker 
jag.”  
- Kim 
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5.2.1 Genus och bemötande  
Som nämnt tidigare i denna resultatdel visade analysen att ett resonemang var att den unge 

droganvändarens kön inte påverkade bemötandet. I mötet med den unga beskrevs att genus 

inte var något som socionomerna tänkte på. Genus upplevdes inte vara en parameter att 

förhålla sig till, vilket exemplifieras i följande citat av Frank: “[...] det är ingenting jag tar 

med mig när jag ska träffa en människa utan jag möter en människa [...] oavsett kille eller tjej 

eller en hen […]”.  
 

Ett motsatt resonemang framkom också i analysen, vilket var att genus påverkade mötet med 

den unga. Genus beskrevs kunna påverka socionomernas förhållningssätt i mötet med den 

unga och kunde därför vara viktigt att tänka på. I citatet nedan beskriver informanten Monica 

att kön ska vara sekundärt men att det är viktigt att vara medveten om att droganvändande och 

förhållningssätt kan se olika ut för unga kvinnor och unga män.   
 

“Jamen jag tror väl att det är viktigt att va medveten om det [...] och jamen utgå från att alla är 
individer och lika och försöka liksom hantera det istället för alltså se individen istället för 
könet.”  
- Monica 

 

Under intervjuerna framkom vad som kan tolkas som strategier för att göra sig fri från 

förutfattade föreställningar om kön i ett steg mot likabehandling i mötet med ungdomarna. 

Exempel som att avidentifiera klienter vid ärendedragningar beskrevs, exemplifierat av Kim: 
 

“[...] när vi ska ta upp såna här ärenden i gruppen så brukar vi försöka att inte säga om det är 
tjej eller kille bara för att alla kan få så förutfattade meningar om saker [...] Alltså att man 
försöker avidentifiera vem det nu faktiskt är.”  
- Kim 

 

Analysen visade att en annan upplevd strategi var att använda sig av könsneutrala uttryck, 

detta på grund av att genusbegreppet kunde tillskrivas mer än konstruerade förväntningar av 

manligt och kvinnligt. I citatet nedan beskriver Amelia att det är viktigt att inte ha förutfattade 

meningar om en ungdoms sexualitet. Genom att ställa frågor på ett könsneutralt sätt blir det 

möjligt att ha ett inkluderande bemötande av ungdomen och inte tillskriva den normativa 

förväntningar.  
 



	  
	  
30 

“Eller att jag frågar hur är det med din kille då? Jamen vad är det som säger att hon är ihop 
med en kille hon kanske också är ihop med en tjej. Det skulle bli jättekonstigt om jag ställde 
den frågan. Att man liksom tänker mer på det sättet.”  
- Amelia 

 

I analysen av datamaterialet framkom även att standardiserade frågeformulär eller ett 

standardiserat förhållningssätt i mötet kan ses som en strategi för att både unga kvinnor och 

unga män ska få samma frågor och därför undvika att hamna i normerande förhållningssätt. 

Genom att ställa samma frågor till de unga kvinnor och män som informanten Lovisa möter i 

sitt arbete, undviker hon att förutsätta att specifika saker händer specifika kön och går därmed 

inte miste om viktig information om den ungas situation: “Okej, du är så då ska jag screena 

efter det här då missar man ju saker hela tiden”.  
 

Genus beskrevs att kunna fungera som en underförklaring till ungdomarnas droganvändning 

och därför kunde det bli aktuellt att förhålla sig till. Nedan beskriver Miriam att det ibland 

blivit tydligt i mötet med den unga att funderingar kring identitet och kön bidragit till 

droganvändning hos ungdomen. Därför har det blivit viktigt att kunna prata om identitet.  
 

“[...] om det liksom framkommer något som gör den liksom frågan mera brännbar på något 
vis. Om det liksom blir bekymmer kring olika saker. Det kan bli liksom om man inte 
identifierar sig i sitt biologiska kön så kan det ju medföra svårigheter i livet gentemot olika 
grupper liksom skeden i livet. Och då kan det ju hänga ihop med missbruk [...] det kan ju bli 
en viktig fråga att ändå kunna ta upp. Diskutera. Hur är det för just den här ungdomen?”  
- Miriam 

 

Analysen av datamaterialet visar på olika förhållningssätt till genus påverkan i bemötandet. 

Ett resonemang var att genus inte var något som påverkade medan ett annat resonemang var 

att genus kunde vara viktigt att tänka på.  Då beskrevs strategier för att socionomerna skulle 

kunna ha ett lika förhållningssätt oavsett den ungas kön. Kunskap om genus visade sig ha 

betydelse, analysen av detta presenteras därför i nästa avsnitt. 
 

5.2.2 Genuskunskap och medvetenhet på arbetsplatsen  
En kategori som framkom under analysen var vilken kunskap om genus som fanns hos 

informanterna och på deras arbetsplatser. Med kunskap menas här konkret information om 

ämnet eller specifika utbildningar om genus. Analysen visade en avsaknad av utbildning som 

innefattade kunskap om genus från sina arbetsplatser. Det beskrevs dock att det överlag fanns 

en medvetenhet på arbetsplatserna om genusfrågor, bland annat kunde genus diskuteras och 
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kunskap om ämnet spridas mellan kollegor. Genom att lyssna och lära av sina medvetna 

kollegor beskriver Frank i citatet nedan att kunskap om genus sprids och ständigt genomsyrar 

arbetet på sin arbetsplats.  
 

“Men att det finns en medvetenhet på enheten många av mina kollegor är duktiga på det 
tycker jag hör jag att dom är [...] mer medvetna och har insikter men det finns som lite inbyggt 
här att man har bra koll på det tycker jag.”  
- Frank 

 

Detta framkommer även av Lovisa som beskriver en medvetenhet på sin arbetsplats: “Sen så 

är det en ledning som är medveten det skulle jag säga. Det är en arbetsplats som är medveten 

om könsroller och som vill att man arbetar med det absolut”. 
 

Analysen visade att utbildning och kunskap om genus på arbetsplatserna beskrevs som 

värdefull för att kunna skapa en medvetenhet för att inte bemöta ungdomarna olika beroende 

av dennes kön. Monica beskriver: “[...] utbildningarna hjälper till att lyfta upp det här att få 

liksom lite andra glasögon”. 
 

5.2.3 Betydelsen av kunskap om genus och genusmedvetenhet 
En ytterligare kategori var vilket värde socionomerna ansåg kunskap och medvetenhet om 

genus ha inom sitt eget arbete men också inom socialt arbete i stort. Analysen visade att 

kunskap om genus beskrevs ha betydelse i arbetet för att kunna ge lika insatser, lika 

behandling och kunna bedöma objektivt. Informanten Kim beskriver: “[...] det är ju 

jätteviktigt ämne att prata om att hålla levande och verkligen se till att det tas på allvar och 

tänka på hur man handlägger och ja bedömer saker”. Informanten Monica resonerar liknande 

och menar att: “[...] det är väl nånting som jag tänker bör genomsyra en frisk arbetsplats hela 

tiden att man faktiskt har en dialog om det här”.  
 

Kunskap om genus beskrevs vara något som är bra att ha med i åtanke och viktigt att ha med 

sig för att hänga med i samhällsutvecklingen, för att kunna hålla isär begrepp och kunna möta 

ungdomen på rätt sätt. Genom att ha en medvetenhet om strukturer och förändringar i 

samhället, beskriver Frank att han är uppmärksam och inte möter ungdomar på olika vis 

beroende på den unga kvinnan eller mannens kön: “Det gäller ju hela tiden i det här jobbet att 

man är på med och inte blir gammeldags om man säger […]”. Analysen visade att 

socionomerna upplevs vara medvetna om stereotypa förväntningar på kvinnor respektive män 
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vilket blivit tydligt i avsnittet om skillnader mellan unga droganvändare som presenterats 

tidigare.  
 

Informanten Lorenzo beskrev att genuskunskap kan vara viktig att ha med sig om det går att 

koppla till ett specifikt problemområde. David beskrev genusmedvetenhet som något som kan 

vara viktigt för den professionella i förlängningen som ett bra stöd att luta sig mot.  
 

“[...] inte bara om man tar sån här generell genusmedvetenhet det tror jag inte ger riktigt lika 
mycket [...] men speciellt när man kopplar till specifika saker då som tillexempel psykisk 
ohälsa och missbruk [...]”  
- Lorenzo  

 
“Så det här med genus skapar väl inte det finns väl med som nån typ av underförklaring men 
det är inte nån primär analys [...] underförstått kanske man skapar sig nån typ av 
förklaringsmodell [...] man kan utgå från det och ha det som nån sorts referensram [...] men 
det är aldrig det som är det primära utan det blir bara som nån typ av referensram eller 
bollplank stöd för att kunna förhålla sig i arbetssituationen.”  
- David 

 

Till en början beskriver varken Lorenzo eller David att de lägger särskilt mycket vikt vid 

genus men förnekar inte att det kan vara betydelsefullt att ha kunskap om i mötet med den 

unga. Exempelvis när det handlar om könsskillnader kopplade till viss problematik eller att 

sociala förväntningar på män och kvinnor kan vara en förklaring till hur socionomen ska 

förhålla sig i mötet med den unga.  
 

På frågan om genusmedvetenhet är viktig i det sociala arbetet framhävde socionomerna att det 

är viktigt att känna till, även i samhället i stort. Amelia exemplifierar:  
 
“Det borde väl vara liksom borde vara nått som alla borde känna till i samhället. Inte bara i 
sociala arbetet tänker jag man möter ju människor överallt inom olika jamen det kan på en 
affär eller alltså överallt tänker jag.”  
- Amelia   

 

Specifika områden beskrevs i viss mån som särskilt viktiga. I arbetet med ungdomar där det 

kan finnas funderingar kring identitet och könsidentifikation, inom skolväsendet samt i arbete 

med föräldraskap var återkommande exempel där det beskrevs vara viktigt att inte möta 

kvinnor och män efter stereotypa förväntningar på manligt och kvinnligt.  Ett annat exempel 

som uppkom handlar om tvångslagstiftning och droganvändande kvinnor och män där 

Monica för följande resonemang.  
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“[...] hur kommer det sig att man tvångsomhändertar kvinnor i ett tidigare skede i missbruket 
än män handlar det om att kvinnor fått mer konsekvenser av sitt missbruk eller handlar det om 
liksom att man ser på det annorlunda? Låter man en man ta en överdos extra innan man 
ingriper eller handlar det om genus? [...] där måste man ju och bedöma är kriterierna för tvång 
uppfyllda oavsett om det är en man eller en kvinna.”  
- Monica  

 

Analysen visade att genusmedvetenhet är viktig för att ge likabehandling och även att ha 

kunskap om strukturer i samhället och stereotypa förväntningar på män och kvinnor. Olika 

områden inom det sociala arbetet beskrivs vara särskilt viktiga att tillämpa kunskapen inom, 

men samtliga informanter menar att en genusmedvetenhet är viktig inom hela fältet. Detta 

andra tema som behandlar socionomernas syn på genusmedvetenhet går även det att se i 

skenet av studiens teoretiska utgångspunkter. Detta presenteras i följande avsnitt.  
 

5.2.4 Resultatet kopplat till genusperspektiv 
Tidigare i studien har Hirdmans (1988) genusbegrepp beskrivits. Att socionomerna beskrivit 

skillnader mellan de unga män och kvinnor de möter i sitt arbete ger uttryck för det som 

Hirdman kallar för isärhållandets logik, vilket är en av två delar i genussystemet. Det andra 

delen är det manliga som norm, vilket även det blivit tydligt under analysen av datamaterialet. 

Hirdman beskriver även att genom att förstå logikerna i termer av ett system blir det möjligt 

att gå ifrån dem och därmed undvika att reproducera föreställningar av kön (a.a.). 

Socionomerna i denna studie beskriver en medvetenhet om genus som viktigt. Det framgår i 

analysen att det inte nödvändigtvis behöver handla om specifika kunskaper om genus i arbetet 

såsom praktiska färdigheter. Det handlar snarare om att socionomerna själva förstår och visar 

på en medvetenhet om strukturer i samhället som genomsyrar människors handlingar vilket 

beskrivits tidigare. Att socionomerna medvetandegör förväntningar på könen gör det möjligt 

att behandla individer lika och därmed komma ifrån genussystemets logiker. Genom strategier 

som att avidentifiera kön vid ärendedragningar för att undvika normerande bedömningar eller 

att standardisera sina sätt att ställa frågor till den unga på, beskriver socionomerna sätt att gå 

ifrån genussystemets logiker.  
 

Analysen visade på en avsaknad av utbildning om genus från arbetsplatsen socionomerna 

arbetar på. Istället beskrivs det att en medveten ledning, personal och kollegor för en dialog 

kring genus. Den kunskap som finns på arbetsplatserna verkar alltså bero på enskilda 

individers intresse för ämnet. En dialog om genus bör genomsyra en “frisk arbetsplats” för att 
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komma ifrån genussystemet, som är grunden för att vi människor skapar skillnader mellan 

kvinnor och män. Socionomerna beskrev genusmedvetenhet som viktigt i det sociala arbetet 

och i sitt eget arbete. Ett resonemang var att det inte var något socionomerna hade med sig i 

mötet i första ledet, men att det var viktigt att känna till. I arbetet med ungdomar lyftes en 

genusmedvetenhet fram som särskilt viktigt att ha med sig. Kunskap om genus och andra 

normerande kategorier såsom heterosexualitet kan möjliggöra för socionomerna att möta 

ungdomen utifrån ungdomens behov och därmed komma ifrån det reproducerande av 

genussystemet människor i samhället dagligen gör.   

6. Avslutande diskussion 
Här följer studiens diskussionsavsnitt. Inledningsvis presenteras en sammanfattning av 

studiens resultat följt av diskussion kring resultatet i relation till tidigare forskning. Efter detta 

behandlas studiens val av teoretiska perspektiv i relation till studiens resultat, studiens 

metodvals påverkan på resultatet samt implikationer för framtidens sociala arbete. 

6.1 Sammanfattning resultat 
Studiens syfte var att undersöka socionomers upplevelser av sitt bemötande av unga kvinnor 

och män som använder droger för att se om det praktiska sociala arbetet återspeglar de 

uppfattningar som existerar i samhället gällande konstruerade förväntningar på män och 

kvinnor. 

• Hur beskriver socionomer sitt bemötande av unga kvinnor och män som använder 

droger?  

• Hur medveten är socionomen om konstruktioner av kön i mötet med den unge 

droganvändaren? 

 

Resultatet visar att det fanns olika resonemang gällande hur socionomerna bemöter unga 

droganvändande. Ett resonemang var ingen upplevd skillnad av bemötandet beroende av den 

unga droganvändarna kön. Ett ytterligare resonemang var att den unga droganvändarens kön 

undermedvetet påverkar i mötet. Faktorer som spelade in var unga kvinnors utsatthet på grund 

av droganvändande såsom sexuellt våld samt att de unga kvinnorna oftare beskrevs ha ett mer 

lågmält, inåtagerande sätt att vara på. De unga männen beskrevs istället som utåtagerande och 

inte lika fysiskt utsatta som de unga kvinnorna, vilket kunde leda till ett annat förhållningssätt 

i mötet.  
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Resultatet visar även att socionomerna värdesätter en medvetenhet om genus som en metod 

att bemöta individens behov utan könsstereotypa förväntningar. För att undvika att ge uttryck 

för förutfattade föreställningar om kön beskrevs strategier som att använda sig av 

standardiserade frågor i mötet med den unga, ett könsneutralt sätt att prata på i mötet med den 

unga samt att avidentifiera klienter vid ärendedragningar. Det framgick även att kunskap och 

utbildningar på området från sina arbetsplatser saknas men att en medvetenhet om genus är 

viktig i det egna arbetet, i socialt arbete i allmänhet och i samhället i stort.  

6.2 Resultat och tidigare forskning 
Resultatet i denna studie visar på en del likheter med tidigare forskning som presenterats. 

Hamreby (2004) samt Hedin och Månsson (2000) har beskrivit att tidigare forskning inom 

missbruksområdet varit vad de kallar ”könsblind”. Genom att bortse från föreställningar om 

kön reproduceras istället dessa föreställningar. Först när en synliggör detta blir det möjligt att 

tyda faktiska mönster av hur kön konstrueras och därefter ta sig bort från dessa (Hamreby, 

2004., & Hedin & Månsson, 2000). I denna studie har det undersökts hur socionomer som 

möter ungdomar som använder droger uppfattar och beskriver sitt bemötande. Det 

undersöktes även om kön framkom som en parameter att ta hänsyn till och om konstruktioner 

av kön är någonting som socionomerna uppmärksammar. Denna studies resultat visar på att 

socionomerna genom att uppvisa en medvetenhet om genus som metod för lika 

förhållningssätt beroende på den unga droganvändarens kön, gör det möjligt att bemöta 

individen. Skillnader i hur droganvändandet ser ut bland unga kvinnor och män har 

framkommit i resultatet vilka återfinns i tidigare genomförda studier (Douglas Anglin, Hser & 

McGlothlin och Douglas Anglin, Hser & W Booth, 2009). Även kvinnors utsatthet samt att 

kvinnor som använder droger ofta har nära relationer med en partner som använder droger har 

framkommit (a.a.). Abrahamsson och Heimdahl (2010) samt Storbjörk (2011) beskriver att 

skillnader i droganvändandets uttryck är sprunget ur sociala förväntningar på könen, såsom att 

psykisk ohälsa tillskrivs kvinnor och utåtagerande beteende som exempelvis kriminalitet 

tillskrivs män. Kauffman m.fl. (1995) betonar den stigmatisering som drabbar kvinnor som 

använder droger, att kvinnor möter fler svårigheter på grund av sitt droganvändande. Detta ses 

som en konsekvens av att kvinnor från början anses avvikande i det patriarkala samhället 

(a.a.). Samma typ av resonemang kring kvinnors utsatthet har även framkommit i denna 

studies resultat.   
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Det som beskrivits i föregående stycke kan tolkas som sociala konstruktioner av kön vilket 

Hilte (2000), Mattson (2005) och Palm (2015) menar återfinns och reproduceras av 

institutioner och professionella inom det sociala arbetet. Kunskap om könsmaktsstrukturer 

efterlyses för att motverka denna reproduktion (Abrahamsson & Heimdahl, 2010., Edvall & 

Fahlgren, 2006., Mattson 2005.,  Storbjörk, 2011). Studiens resultat visar på att det finns en 

medvetenhet om könsmaktsstrukturer hos de socionomer som intervjuats. Ett resonemang var 

att de arbetar aktivt med sin genusmedvetenhet, ett annat resonemang var att aktivt förhålla 

sig till genus i mötet med den unga droganvändaren då det fanns en förståelse för att genus 

kan påverka i mötet. Denna påverkan av genus beskrevs handla om sociala konstruktioner och 

förväntningar på könen.  Strategier har beskrivits för att kunna hantera det. Att socionomerna 

värdesätter en medvetenhet och mer kunskap på ämnet kan ses som ett led i att komma ifrån 

de reproducerande föreställningar av kön som forskning har visat sker inom missbruksvården. 

Denna studie är inriktad på socionomer som är verksamma inom olika verksamheter i det 

sociala arbetet i en svensk kontext och belyser därmed gemensamma utgångspunkter 

applicerbara inom flera delar av socialt arbete där socionomer möter ungdomar som använder 

droger.  

6.3 Påverkan på studiens resultat  
Eftersom denna studie utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv samt ett 

genusperspektiv, har konstruktioner av kön och genusmedvetenhet stått i fokus. Detta har 

format uppsatsen på så sätt att författarna undersökt de delar av datamaterialet där 

socionomerna gett uttryck för dessa konstruktioner. Utifrån valda teoretiska begrepp har 

författarna kunnat belysa genussystemets avtryck i mötet mellan socionom och ungdom 

genom socionomernas egna berättelser. Då författarna från studiens start haft på sig 

“genusglasögon” och aktivt letat efter konstruktioner av kön, kan bearbetning av 

datamaterialet från en kritisk ståndpunkt anses subjektiv och omedvetet ha påverkats av 

författarnas egna tankar och åsikter de fått under intervjutillfällena. Socionomernas eventuella 

undermeningar i sina resonemang kan därför omedvetet ha vinklats till att passa in i ett 

genusperspektiv, genom att tolkas som konstruktioner av kön i analysarbetet. Hade studien 

haft exempelvis ett intersektionellt perspektiv hade andra påverkansfaktorer än kön varit 

centralt vilket kanske hade kunnat medföra att studien fått ett annat resultat.  
 

För att få svar på studiens frågeställningar har data inhämtats genom kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer med socionomer som i sitt arbete möter ungdomar som använder 
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droger. Intervjudesignen har möjliggjort för socionomerna att resonera fritt kring ämnena 

frågorna behandlat utifrån egen erfarenhet och intresse samt med hjälp av följdfrågor. 

Eftersom båda författarna medverkat vid samtliga intervjuer är en förhoppning att utfallet av 

intervjuerna varit liknande oberoende av vem av författarna som hållit i intervjun. Studien har 

fokuserat på socionomernas uppfattningar om sitt bemötande och därmed inte studerat det 

faktiska bemötandet. Detta hade varit möjligt om exempelvis observationer av möten mellan 

ungdom och socionom genomförts, något som i sin tur kanske hade påverkat bemötandet i 

sig. Nu har informanterna istället själva fått beskriva sina upplevelser och författarna har med 

hjälp av valda teoretiska perspektiv kunnat tolka det i analysen. Att ha intervjuat unga 

droganvändare hade istället kunnat tillföra ett klientperspektiv på bemötandet. Detta hade 

dock kunnat medföra praktiska svårigheter samt flera etiska aspekter att ta hänsyn till om 

ungdomarna var under 15 år, då samtycke från vårdnadshavare krävts. Eftersom fokus i 

studien har varit att få socionomer att reflektera över sitt bemötande i arbetet har deras egna 

upplevelser efterfrågats. Socionomen sitter på makten att utforma ett bra möte och därför är 

det viktigt att synliggöra och problematisera eventuella normerande förhållningssätt.  

6.4 Att synliggöra köns påverkan 
Studiens resultat ger vissa implikationer inför framtida forskning och för det sociala arbetets 

praktik. Slutsatsen är att mer kunskap behövs för att belysa konstruktioner av kön och hur det 

kan påverka socionomens bemötande. Resultatet visar att socionomerna framhåller en 

medvetenhet kring genus som viktig samt efterfrågar mer kunskap på området. Därför borde 

arbetsplatserna erbjuda utbildning och aktivt arbeta för att öka genusmedvetenheten hos 

socionomerna. Att synliggöra sociala konstruktioner av kön är ett sätt att komma ifrån 

genussystemets reproducerande ideal och ett sätt att undvika att förbise individer som inte 

passar in i förväntningar om hur män och kvinnor ska vara.  

 

Fler konkreta strategier direkt applicerbara i mötet med den unga borde således framarbetas. 

För vidare forskning inom det sociala arbetet skulle det kunna undersökas hur det genom en 

medvetenhet om genus kan utvecklas verktyg som kan implementeras i praktiken på 

arbetsplatserna. Med bakgrund till att socionomerna som deltagit i denna studie efterfrågar 

mer kunskap tror vi att det även är viktigt att en medvetenhet och kunskap om genus får större 

utrymme i socionomutbildningarna, för att ett icke-normerande tankesätt ska finnas med från 

början. Genusmedvetenheten ska inte hänga på att det finns intresserade och medvetna 
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kollegor utan det ska genomsyra verksamheterna. Det sociala arbetet verkar utifrån samhällets 

normerande föreställningar och det är därför viktigt att framtida socionomer har kunskap och 

verktyg för att kunna motarbeta det. Allt för att kunna bemöta individer efter deras behov, 

oavsett om det är kvinnor som har ångest eller män som är arga - eller tvärtom. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
 
Uppsala Universitet 
Sociologiska institutionen 
Socionomprogrammet                                                  
 
Till ---- 
 
Förfrågan om deltagande i studie  
Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 
vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 
socionomer inom olika delar av det sociala arbetet uppfattar och reflekterar kring mötet med 
ungdomar som använder droger. I uppsatsen vill vi studera dina upplevelser av ditt bemötande 
av unga kvinnor och män. Sådana kunskaper kan vara viktiga för en jämställd och rättvis 
missbruksvård. 
      
Du tillfrågas som socionom på din arbetsplats och som möter ungdomar som använder droger 
om deltagande i studien. Vi vill genomföra en intervju med dig som behandlar hur du 
reflekterar över ditt arbete. Cirka en timma behöver då avsättas för detta och sker med fördel 
på din arbetsplats på en tid som passar dig. Vi har även möjlighet till lokaler på universitetet 
om det skulle passa dig bättre.  
      
Deltagandet är naturligtvis frivilligt för alla deltagare och kan när som helst utan särskild 
förklaring avbrytas. Intervjumaterialet kommer att ljudinspelas och kommer att förvaras så att 
endast vi och vår handledare har tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer att 
avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer vid 
intervjutillfället.  
 
Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 15 och vecka 16. Hör av dig till oss om du 
inte har möjlighet under den tiden så kan vi försöka lösa detta. Önskar du mer information om 
studien eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 
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Med vänliga hälsningar 
 
Agnes Fahlström    Anneli Orrsveden 
Socionomstudent   Socionomstudent 
 
 
Handledare:  
Kamilla Peuravaara, PhD, Sociologi 
Sociologiska institutionen 
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Bilaga 2  
Intervjuguide  

Information som ges innan intervjun startar 

• Kort genomgång av informationsbrevet (som informanterna tidigare fått ta del av). 

Frivilligt deltagande, när som helst kan intervjun avbrytas och vi kommer spela in 

intervjun. Det är bara vi och vår handledare som kommer ha tillgång till materialet. 

Materialet kommer avidentifieras. 

• Samtycke skrivs på. 

• Studiens syfte, vi ska studera dina upplevelser av ditt bemötande av unga kvinnor och 

män i ditt arbete som använder droger. Hur du tänker och reflekterar kring detta.  

• Vi har valt att kalla den unge för droganvändare istället för missbrukare eller något 

annat. Unga som använder droger syftar till alla som någon gång provat till de som 

brukar dagligen och vad som brukas är inte relevant. Vi vill inte begränsa oss till 

medicinska definitioner eller diagnoskriterier.  
 

1. Bakgrund om intervjupersonen 
     Vi börjar med lite information om dig: 

• Hur gammal är du?  

• Vad har du för utbildning? 

• Vilket kön identifierar du dig som? 

• Var jobbar du?  

• Hur länge har du jobbat här?  

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

• Vad är mer specifikt dina arbetsuppgifter i arbetet med unga som använder droger?  

• Hur gamla är ungdomarna som du möter i ditt arbete?  
 

     2.  Bakgrund kring droganvändaren 

      Nu vill vi veta lite om ungdomarna du möter.  

• Vem är den typiska droganvändande ungdomen du möter i ditt arbete? 

       OM det är svårt att generalisera den “typiska”, går det att urskilja några olika typer? 

       → Hur är den typiska tjejen du möter? Hur är den typiska killen? 

      (om inte några exempel) finns det någonting gemensamt mellan ungdomarna generellt? 

• Hur är du som professionell i mötet med de här ungdomarna? 
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        Finns det någonting särskilt du tänker du på?  

        Finns det någonting som är särskilt viktigt att tänka på?  

• Hur tänker du kring skillnader i att möta unga tjejer eller unga killar?  

     (Ifall frågan upplevs oklar) Hur förhåller du dig till tjejen/killen? 

     (Ifall ingen skillnad, gå vidare) 

Existerar det skillnader? Om ja, hur yttrar det sig? 

     3. Bakgrund kring genuskunskaper/medvetenhet 

      I vår studie har vi ett genusperspektiv. Nu kommer några frågor som handlar om genus    

och hur du tänker/reflekterar kring det. Så: 

 

• Vad är genus för dig?  

           Vetenskaplig definition av begreppet genus delges vid behov (för att undvika       

missförstånd) 

           Hur tänker du kring genus?  

• Hur tänker du kring genus när det kommer till att möta den unge?  

Är det något du reflekterar över?  

• Har du via arbetsplatsen fått någon information/kunskap/utbildning som innefattar 

betydelsen av genusmedvetenhet?  

På vilket sätt? Har du kunnat använda den kunskapen/informationen/utbildningen i 

ditt arbete?  

• Tror du kunskap om genus har betydelse i ditt arbete?  

           Hur då? Har du något exempel?  

• Tror du sådan kunskap har betydelse i andra delar av det sociala arbetet?  

Vilka områden? Viktigare inom vissa områden än andra?  
 

4. Avrundande frågor 

Nu är intervjun snart slut, vi avslutar med några sista frågor: 

• Tycker du att det är något vi glömt att fråga om?  

• Hur tycker du att det varit att svara på de här frågorna?  

Tankar som uppstått?  

• Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  
 

Tack för din medverkan! 


