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Abstract 

Author: Viktoria Palm 

Title: Gender perspectives on child welfare assessment. A qualitative study on social workers 

experiences in using gender perspective when assessing social needs in children. [Translated 

title]   

Supervisor: Lottie Giertz 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The purpose of this study was to examine social worker’s own experiences of dealing with 

gender perspectives in child welfare cases. With a constructionist perspective, this study is 

based on a qualitative approach with semi-structured interviews. Six social workers were 

asked to reflect on their work and their methodology, and how it relates to gender 

perspectives when assessing children and adolescents in child welfare services. 

 

The result shows that there is a lack of control and review that children are given a gender 

neutral treatment. It also shows that there was no explicit protocol for how to take a gender 

perspective into account when assessing children and adolescents needs of welfare services. 

The respondents find that the BBIC-model offers support for applying a gender neural 

approach to their work. Moreover, the social workers feel they treat all children and 

adolescents equally, despite the lack of protocol. Dedicated time for reflection and specific 

support for gender perspective in BBIC is missed, and a high workload means that more 

organizational support is needed to improve the use of gender perspectives in child welfare 

cases. 
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Inledning 

Barn och ungas beteenden förstås och uppfattas på olika sätt utifrån ett samhälles normer 

(Graf, Helmadotter & Ruben 1995). Normer innebär också olika uppfattningar av kvinnor och 

män, egenskaper och beteenden delas upp i kvinnliga och manliga kategorier (Gemzöe 2002). 

Utifrån den makt socialtjänsten som myndighet har över individers liv (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008) är det intressant att studera hur genus- och könsperspektiv används inom 

socialtjänsten. Den här studien kommer att behandla socialsekreterares erfarenheter av att ta 

hänsyn till genusperspektiv i utredningar för barn och unga. Inledningsvis följer en kort 

överblick av ramarna för socialtjänstens arbete med att utreda barn och ungdomar. 

 

Att utreda barn och ungdomars sociala situationer 

I Nationalencyklopedin definieras en utredning som ”kartläggande, anskaffning och 

ansamling av uppgifter”. En barnavårdsutredning är en komplex process där socialsekreterare 

ska samla in och analysera relevant information som ska avgöra beslut om huruvida det finns 

behov av insats eller inte och föreslå eller besluta om relevant insats. För att skapa en 

rättssäker utredningsprocess regleras barnavårdsutredningar av lagar och förordningar. I 

socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

förvaltningslagen (FL) finns övergripande bestämmelser om utredningsarbete. Socialstyrelsen 

ger ut allmänna råd och handböcker. Myndigheter i varje kommun har egna anvisningar för 

det praktiska utredningsarbetet (Sundell m.fl. 2007). Det finns stora skillnader mellan 

insatsfrekvenser i olika kommuner. Antalet beslutade insatser är inte enbart kopplade till 

klientens reella behov, snarare till organisatoriska och kontextuella förhållanden i varje 

kommun (Veland 1998). För att öka fokus på det enskilda barnet i en utredning har 

utredningsmodellen Barns Behov I Centrum (BBIC) skapats. BBIC är en dokumentations- 

och utredningsmodell för socialsekreterare vid utredningar av barn och unga mellan åldrarna 

0-20 år. Modellen anger hur utrednings- och uppföljningsarbetet ska förstås och bedrivas. 

BBIC innefattar flera delar på olika nivåer och understryker att allt utredningsarbete ska 

grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Utredningsmodellen är uppbyggd kring barnets 

behov, föräldrarnas förmåga samt familj- och miljöfaktorer (Dahlberg & Forsell 2006). 
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Normer och genusperspektiv 

Mellan lagar, förordningar samt kommunernas egna anvisningar och inom verksamhetens 

organisatoriska ramar finns ett handlingsutrymme, dvs. utrymme för varje socialsekreterare 

att själv fatta vissa beslut om hur det praktiska arbetet ska utföras. Socialsekreterare har också 

sig själva som främsta verktyg i arbetet, deras enskilda erfarenheter och kunskaper påverkar 

det praktiska arbetet speciellt i möte med klienter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Praktiskt socialt arbete är präglat av politiska beslut, därigenom menar Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) att socialt arbete är en normativ praktik. Socialt arbete som normativ 

praktik innebär att arbetet speglar det aktuella samhället, de tankar och idéer om vad som är 

riktigt i den tid vi lever i. Genom politiskt inflytande och beslutsfattande påverkar ett 

samhälles normer det praktiska sociala arbetet. En socialsekreterares handlingsutrymme 

lämnar plats åt eget ansvar för medvetenhet i sina handlingar och vilka normer denne stödjer 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Barns och ungdomars beteenden och 

identitetsskapande påverkas också av normer, hur barn och unga förstår och förhåller sig till 

sin omvärld sker i relation till de regler och värderingar som finns i deras omgivning. Att 

förhålla sig till samt skapa mening i eget beteende och sin omvärld är en process som kan 

benämnas som socialisation. Socialisationsprocesser innebär att individer förhåller sig till de 

normer och regler som finns i ett samhälle och införlivar förväntningar och attityder för att 

passa in i samhället. I socialisationsprocessen är könstillhörighet avgörande för hur en individ 

uppfattar sig själv och förhåller sig till normer (Graf, Helmadotter & Ruben 1995). 

Medvetenhet kring könperspektiv är således en betydande faktor när det handlar om att 

bedöma och utreda barns och ungdomars sociala behov och därmed ett ämne som är värt att 

undersöka vidare. Nedan formuleras studiens centrala utgångspunkter som följs av syfte och 

frågeställningar. 
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Problemformulering 

År 2012 fick 29 600 barn och unga i åldrarna 0-20 år heldygnsinsatser i form av vård enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och/eller insats enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) någon gång under året (Socialstyrelsen 2013). Trots ett stort antal barn och unga 

som får sociala insatser saknas forskning som belyser arbetet med att identifiera och bedöma 

sociala problem hos barn och unga, dvs. utredningsprocesserna som föranleder beslut om 

insatser (Wiklund 2006, Östberg 2010). Socialstyrelsens (2004, 2013) rapporter visar att fler 

pojkar än flickor får insatser via socialtjänsten, samtidigt visar Östberg (2010) i sin 

avhandling att fler flickor än pojkar utreds och att barns könstillhörighet är en viktig faktor för 

beslut om att öppna utredning. Claezon (2008) beskriver att könsspecifika faktorer som 

påverkar bedömningen av flickors och pojkars behov av sociala insatser ofta utelämnats i 

forskning. Könsperspektiv som grundas på stereotypa tankemönster finns i praktiskt socialt 

arbete och har konsekvenser för pojkars och flickors villkor (Claezon 2008). Det finns således 

ett behov av att vidare studera de processer som leder till beslut i socialtjänstens arbete för 

barn och unga utifrån genus- och könsperspektiv. 

 

Hur individers egenskaper eller handlingar uppfattas är beroende av könsbestämda normer i 

ett samhälle, dessa är också inbegripna i stereotypa maktstrukturer. Kön kan ses som sociala 

konstruktioner där individer tillskrivs olika egenskaper utifrån föreställningar om kön 

(Claezon 2008). Att människor kategoriseras efter kön har betydelse för hur individer bemöts 

och behandlas då ett samhälle i stor utsträckning organiseras efter kategorier som exempelvis 

kön, etnisk bakgrund och ålder. Att ta hänsyn till kön handlar om att synliggöra hur 

kategoriseringar påverkar hur människor bemöts och behandlas (Andersson Vogel 2012). I 

socialtjänstlagen 1 kap. 1 § fastställs att ”samhällets socialtjänst skall på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor”. Thunved (2012) menar 

att denna första paragraf bör tolkas som att socialtjänsten ska bidra till samhällsutveckling 

genom att arbeta för individers jämlikhet i levnadsvillkor. Socialstyrelsens (2004) rapport 

visar att traditionella könsmönster speglas i den sociala barnavården och att sociala problem 

också uppfattas olika beroende på individens könstillhörighet. Vissa beteenden hos flickor 

kan uppfattas som mer allvariga än hos pojkar, exempelvis utåtagerande beteende kan ses som 

normbrytande hos en flicka men mer naturligt hos en pojke (Socialstyrelsen 2004). Hamreby 

(2004) problematiserar att könsmaktsförhållande kan komma att skymmas bakom 
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skillnadstänkande mellan pojkar och flickor i social barnavård. Det är problematiskt om 

flickor och pojkar blir bemötta och bedömda olika så att ett kulturellt konstruerat 

skillnadstänkande mellan pojkar och flickor vidmaktshålls inom social barnavård (Hamreby 

2004), eftersom socialtjänsten ska arbeta för att främja individers jämlikhet i levnadsvillkor 

(Thunved 2012). Inom området institutionsvård av barn och unga finns det tidigare studier 

som visar att föreställningar om kön som skapas och upprätthålls i institutionsvården kan ha 

direkt koppling till kvinnors underordning inom övriga områden i livet (Hilte & Claezon 

2005). Det finns behov av att synliggöra och diskutera föreställningar om kön i det praktiska 

arbetet samt att kritiskt granska könsperspektiv på förhållningssätt, bemötande och 

utformning av insatser för barn och ungdomar i den sociala barnavården (Claezon 2008). 

 

Cocozza (2007) anser att anmälan, utredning och insats, vilka är de tre nivåerna som utgör 

statens skydd för barn som far illa, måste kunna skiljas ut så att varje nivå kan utvärderas. I 

syfte att vidare utvärdera säkerställandet av barns skydd behöver fler undersökningar göras. 

Avsaknaden av nationell statistik gällande anmälan och utredning utgör en kunskapslucka 

som leder till att skydd för barn som far illa inte går att utvärdera på nationell nivå (Cocozza 

2007). I Sverige bedrivs utrednings- och bedömningsarbetet i social barnavård på kommunal 

nivå. Kommunernas barnavårdsarbete regleras främst i socialtjänstlagen (2001:453) och i 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Då socialtjänstlagen enbart 

utgör ramar för social barnavård har kommunerna stort utrymme att utforma arbetet. Detta 

innebär att studier på kommunal nivå kan bidra till ökad förståelse för det praktiska 

barnavårdsarbetet (Wiklund 2006). Då tidigare forskning visar att det finns könsstereotypa 

föreställningar i praktiskt socialt arbete är det angeläget att vidare undersöka om 

könsstereotypa föreställningar förekommer i utredningsprocesser och i så fall vilken inverkan 

dessa föreställningar skulle kunna ha på utfallet för insatser i barnavårdsärenden. Den här 

studien kommer att undersöka socialarbetares upplevelser av att själva ta hänsyn till 

könsperspektiv utredningsarbete i barnavårdsärenden. Jag har nu beskrivit de utgångspunkter 

som ligger till grund för följande studie, nedan preciseras studiens syfte och frågeställningar 

som följs av kapitlet tidigare forskning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares egna erfarenheter av att ta hänsyn till 

genusperspektiv i utredningsarbete i barnavårdsärenden. 

 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar valts ut, 

 

 Finns rutiner och/eller används verktyg utifrån könsperspektiv? 

 Hur tänker socialsekreterarna själva kring frågan om det i utredningar kan förekomma 

könsstereotypa föreställningar om flickor respektive pojkar? 

 Hur anser socialsekreterarna att könsstereotypa föreställningar påverkar dem själva i 

sitt arbete när de möter pojkar respektive flickor? 

 Vilka alternativa synsätt på barn och ungdomar, än att utgå från könsstereotypa 

föreställningar om flickor respektive pojkar, beskriver socialsekreterarna? 
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Tidigare forskning 

Följande kapitel inleds med en presentation av tidigare forskning som redovisas i tre delar. 

Först belyses ett antal studier som behandlar föreställningar om kön i social barnavård, 

därefter studier om utredningsprocesser i barnavårdsärenden som innehåller genusperspektiv. 

Då socialt arbete är en normativ praktik (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008), kan den 

tredje och sista delen som behandlar samhällsstrukturer och normer användas för att belysa 

utredningsarbetet i dess kontext. Kapitlet avslutas med studiens teoretiska referensramar där 

begreppsanvändning och valda delar av genusteori presenteras. 

 

Föreställningar om kön i social barnavård 

Hamreby (2004) beskriver föreställningar om kön inom social barnavård under 1900-talet. 

Föreställningar och diskurser i förarbeten, lagstiftning, debatter och praxis i socialt arbete med 

barn och ungdomar har undersökts. Resultatet visar att pojkar och flickor har betraktats, 

bemötts och bedömts utifrån könstillhörighet i sociala kategoriseringsprocesser. I studien 

framgår att sexuellt beteende bedöms olika beroende på om barnet är flicka eller pojke 

(Hamreby 2004). Att flickors och pojkars sexualitet bedöms på olika sätt fastställer också 

Claezon (2008). Biologisk determinism kan vara en förklaring till att könstereotypa 

föreställningar fortfarande finns inom social barnavård. Genom biologisk determinism kan 

förklarningar till flickors sociala problem kopplas till reproduktion, den kvinnliga kroppen 

och sexualitet medan pojkars sociala problem kopplas till naturlig manlig aggressivitet 

(Hamreby 2004). Johansson (2006) undersöker hur föreställningen brist på manliga 

förebilder reproduceras i socialtjänstens arbete och speciellt praktiskt arbete som rör pojkar 

med ensamstående mödrar. I intervjuer med socialsekreterare samt undersökning av 

utredningsdokument och tidningsartiklar framkommer att social problematik hos pojkar ofta 

förklaras med en brist på manliga förebilder. Johansson (2006) beskriver hur socialtjänsten 

befäster rådande könsroller i utredningsarbete. Manliga förebilder anses viktiga för att pojkar 

ska kunna lära sig egenskaper som anses manliga, vilket krävs för att pojken ska kunna hitta 

sin identitet som man. I socialtjänstens utredningar skuldbeläggs ofta modern, som anses 

ansvarig för sonens situation, medan fadern går fri från ansvar. Claezons (2008) studie visar 
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liknande resultat, när det gäller barns behov av skydd och brister i föräldraskapet får mammor 

bära större ansvar än pappor. 

 

I Claezons (2008) studieprojekt har fem studier används för att belysa ”vad könsperspektiv får 

för betydelse för det sociala arbetet med barn och unga”. Det sammanlagda resultatet av fem 

forskningscirklar som vardera hade till uppgift att reflektera över betydelser av 

könsperspektiv för socialt arbete med barn och unga utgör resultatet i Claezons (2008) studie. 

Det är angelägenhet att arbeta aktivt med genusperspektiv, samtidigt menar socialarbetare att 

de inte har någon specifik genusstrategi i möten med pojkar och flickor (Claezon 2008). 

Claezon (2008) menar att det tyckts svårt att implementera en genusmedveten tolkningsram i 

praktiskt socialt arbete, trots att könsperspektiv anses nödvändigt för att kunna ge pojkar och 

flickor jämställda och lika villkor. 

 

Sociala utredningar av barn och unga 

Östberg (2010) har i sin avhandling undersökt anmälningar och ansökningar gällande barn 

och unga 0-19 år som inkommit till två myndigheter under två månader år 2003, därefter har 

socialarbetare intervjuats om utredningsarbetet. I studiens resultat framgår att endast två 

tredjedelar av de anmälningar som inkom till dessa myndigheter ledde till utredning. 

Anmälningar som ledde till utredning var framförallt de som kom från professionella, där det 

handlade om en flicka, läget ansågs akut och det fanns misstanke om övergrepp. Östberg 

(2010) menar att kön utgör en avgörande faktor i socialsekreterares bedömningar om 

utredning ska inledas eller inte. Att utredningsbehovet för flickor var större än för pojkar visar 

att flickors behov av skydd anses större tillskillnad från pojkars behov av skydd (Östberg 

2010). 

 

Cocozza (2007) riktar stark kritik mot det svenska skyddssystemet för barn och unga som far 

illa. I syfte att öka kunskapen om hur skyddssystemet för barn fungerar undersöktes 

ärendedokumentation från aktualisering till beslut gällande 1051 barn i fyra delstudier. 

Genom att följa akter och register undersöktes bl.a. vilka barn som anmäldes (exempelvis kön 

och ålder), vem som anmälde och på vilken grund anmälan gjordes samt hur många som 

utreddes och hur många av utredningarna som ledde till insats. Utredningsprocessen i varje 

ärende undersöktes och analyserades, även socioekonomiska faktorer jämfördes. Resultatet 
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visar att klass och ekonomi fortfarande är avgörande för hur samhället ser barns behov av 

skydd. De faktorer som visade sig påverka beslut om att öppna utredning var 

anmälningsfrekvens, om professionella anmälde och allvarlighetsgrad i anmälan. 72 % av de 

anmälningar som kom från professionella ledde till utredning. Dessa anmälningar kom i första 

hand från polis, därefter stod professionella inom skola, barnhälsovård och barn och 

ungdomspsykiatrisk klinik för större delen av de anmälningar som sedan ledde till utredning. 

Av de anmälningar som undersöktes var 58 % tonåringar, bland dessa var antalet pojkar större 

(548) än antalet flickor (471). 

 

Samhällsstrukturer och normer 

I Claezons (2008) studie framkommer heterosexualitet som norm, både när det gäller flickor 

och pojkar samt föräldrar. I Johanssons (2006) studie blir moderns sexualitet och egenskaper 

granskade inom ramen för en heterosexuell norm. Enligt Cocozza (2007) kan det finnas 

intressekonflikter mellan barn och vårdnadshavare som skapar problem då skyddssystemet för 

barn är förenat med den verksamhet inom socialtjänsten som arbetar med familjeproblematik. 

I vår kultur ligger tankar om att föräldrar vet om och vill tillgodose sitt barns behov och 

intressen, något som Cocozza (2007) menar kan ge felaktiga resultat i bedömning av ett barns 

skyddsbehov. Pojkar och flickor bemöts olika i skolsammanhang, Claezons (2008) studie 

visar att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor i skolan. 
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Teoretiska referensramar 

Här följer en beskrivning av de begrepp som används i studien, därefter beskrivs utvalda delar 

av genusteori som kommer att användas för att analysera studiens resultat. 

 

Begreppsanvändning 

Genusvetenskap är ett snabbt växande forskningsfält inom samhällsvetenskaperna där 

begreppsinnebörder kan ändras över tid (Thurén 2003), jag inleder därför teoriavsnittet med 

att beskriva hur olika begrepp används i den här studien. Jag har valt att använda 

socialsekreterare och handläggare synonymt för att variera texten i arbetet. 

 

Att skilja mellan de biologiska attribut en människa föds med (biologiskt kön) och socialt kön 

som skapas genom språk och kultur (genus) har varit viktigt för att synliggöra olika betydelser 

som tillskrivits det kvinnliga könet och hur dessa konstruktioner har påverkat kvinnors liv 

(Mortensen 2007). Flera forskare har senare uttryckt att denna uppdelning mellan genus eller 

socialt kön och biologiskt kön inte är konstruktiv längre (Ullmanen & Andersson 2006). 

Förståelser av biologiskt kön är också mänskliga tolkningar som ingår i processer att göra 

skillnad på kvinna och man. Även om många genusforskare är eniga om att det finns 

biologiska skillnader mellan kvinnor och män bidrar detta tankesätt till att dela in människor i 

två grupper (Thurén 2003). Butler (2007) riktar kritik mot att se biologiskt kön som primärt 

och genus som sekundärt. I likhet med Butler (2007) menar Hirdman (1990) att 

genusbegreppet inrymmer mer än bara individers skapande av socialt och kulturellt kön. Hon 

riktar fokus på könsmaktförhållanden och diskuterar hur livsvillkor och kulturellt arv 

påverkar hur individen skapar genus och hur samhället i sin tur återspeglar och styr skapande 

av genus (Hirdman 1990). Jag ställer mig bakom Thuréns (2003) och Hirdmans (1990) 

beskrivningar och använder begreppet genus för att beskriva sociala och kulturella processer i 

vilka könsroller skapas och återskapas. Samtidigt är det viktigt att påpeka att genus inte kan 

avskiljas från biologiskt kön (Ullmanen & Andersson 2006), jag använder därför 

genusperspektiv och könsperspektiv synonymt. När begreppen biologiskt kön eller 

könstillhörighet förekommer, används det för att betona de kroppsliga attribut en människa 

föds med. 
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Genusteori 

Genus – mer än könsroller och socialt kön 

I Nationalencyklopedin beskrivs genus som ett ”begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön”. 

 

Hirdman (2001) menar att genus står för de processer där människor formas och formar sig 

till män och kvinnor samt hur dessa formationer skapas, och återskapas i, ett samhälles kultur. 

Thurén (2002:B) använder begreppet genuskategorier istället för kön, för att skilja mellan 

olika indelningar som människor gör utifrån varierande kulturella kriterier. Genuskategorier 

skiljer sig mellan olika kulturer, uppfattningar om kvinnligt och manligt ser olika ut i olika 

länder och kulturer. Enligt Butler (2006) kan genusprocesser innebära hur normativa 

uppdelningar som maskulint och feminint skapas och naturaliseras men genus kan också stå 

för processer som dekonstruerar och avnaturaliserar sådana normativa uppdelningar. Jag 

tolkar Butlers (2006) resonemang som att det finns en negativ aspekt med att enbart använda 

genus utifrån normativa begrepp som manligt och kvinnligt eller feminint och maskulint, 

eftersom det befäster och sätter rådande normer som utgångspunkt för genusbegreppet. Butler 

(2006) menar att med rådande normer som utgångspunkt för genus begränsas begreppet inom 

de normativa ramar som begreppet är skapat att motverka. Jag tolkar ovan resonemang som 

att genusprocesser kan innefatta skapande av genus som maskulint och feminint samtidigt 

som det alltid måste finnas utrymme för olika och nya kombinationer av genus. Trots Butlers 

(2006) kritik av sammanlänkning mellan genusbegreppet och skapande av kvinna/man eller 

kvinnligt/manligt, är dessa enligt Thurén (2002:B) fortfarande starkt sammankopplade inom 

forskning. Thurén (2002:A) förklarar länken mellan genusforskning och kvinnligt eller 

manligt med att genusforskning handlar om människans sexuella reproduktion, att människor 

tillhör ungefär två biologiska kön. Utifrån detta görs olika kategoriseringar som genomsyrar 

och ger konsekvenser för ett helt samhälle, från hur makt fördelas till hur konst skapas. Min 

tolkning av Butlers (2006) och Thuréns (2002:B) resonemang är att genusbegreppet är 

sprunget ur viljan att upplösa normativa föreställningar om som vad är kvinnligt eller manligt 

i ett samhälle och skapa utrymme för olika genuskategorier.  
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Normer och identitetsskapande 

Butler (2006) menar att könsidentiteter skapas genom repetition av händelser, dessa processer 

måste också ses i sin kontext. Normer kan förstås som sociala regleringar, vad som är 

accepterat eller inte accepterat i ett samhälle, men normer finns även inbundna i formella 

regleringar som lagar. Butler (2006) resonerar kring djupt gående föreställningar om 

biologiskt kön och dess betydelse för normativa genus. Kulturell begriplighet skapas genom 

att personer regleras av genus (Butler 2006), jag tolkar resonemanget som att regleringar och 

normer används av människor för att göra sin omvärld konkret, skapa förståelse för och ge 

mening åt sig själva och andra människor. Butler (2006) menar att genus som norm är 

reglerbar, att genusnormer dvs. vilka genuskategorier som är godkända i ett samhälle, kan 

förändras men också återskapas. Förändring och återskapande av genusnormer sker i stor grad 

i praktiker med makt att reglera genusnormer, exempelvis psykiatriska och juridiska 

verksamheter. Också Hirdman (1990) tar fasta på begreppet genus som en omfattande process 

vilken inbegriper mer än bara skapandet av sociala kön, hon drar kopplingar till 

maktförhållanden i genussystem och hur kvinnors underordning återskapas på strukturell 

nivå. Gemzöe (2002) beskriver en systematisk ordning mellan könen som genomsyrar alla 

aspekter i en människas liv. Inom politik, ekonomi och familjesfär finns en hierarki mellan 

könen som baseras på föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. För att definiera 

vad som är kvinnligt måste det ställas mot sin motsats, vad som är manligt (Gemzöe 2002). 

Hirdman (2001:48) skriver ”att vara Man är att inte vara Kvinna”. Genom historien har 

maskulinum skapats män emellan, en man förhåller sig till en annan man och dessa båda 

förhåller sig till den manliga normen (Hirdman (2001). Detta innebär att olika maskulina 

formationer skapas utifrån ett manligt ideal, vilket grundas i kulturella normer. Maskulina 

identiteter skapas och återskapas i relation till den manliga normen (Connell 2008). Utifrån 

föreställningar om att kvinnor och män har olika egenskaper delas arbeten i den offentliga 

sektorn in i kvinnliga och manliga arbeten (Gemzöe 2002). Genus är föränderligt och 

situationsbundet och måste också rymma mer än bara mallar för vad som är maskulint och 

feminint i ett samhälle. För att undvika att genus befäster normativa föreställningar krävs en 

öppenhet inför olika genuskonstellationer (Butler 2006). Ovanstående teoretiska 

utgångspunkter kommer att användas för att analysera resultatet i den här studien. Innan 

resultatanalysen pressenteras kommer jag nedan att redovisa studiens metodologiska 

utgångspunkter, metod och hur jag har gått tillväga i utförandet av studien.  
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Metod 

I följande kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och metodval, därefter 

presenteras tillvägagångssätt för genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring tillvägagångssätt och etiska överväganden som gjorts och hur dessa val kan 

ha påverkat studiens resultat. 

 

Metodologi och val av metod 

Eliasson-Lappalainen, Jacobsson, Meeuwisse och Swärd (2008) beskriver ontologi som läran 

om varandet. Ontologiska antaganden handlar om synen på människan, en grundläggande 

uppfattning om människan som antingen aktivt deltagande eller passivt objekt för omvärlden. 

Denna grundläggande syn på människan kan vara mer eller mindre medveten. Oavsett om 

synen på människan som aktiv eller passiv är medveten eller omedveten kommer denna syn 

att påverka en forskares metodval i en studie (Eliasson-Lappalainen m.fl. 2008). Bryman 

(2011) menar att dessa övergripande motsatta synsätt, vilka benämns som objektivism 

respektive konstruktionism och ses som två ytterligheter, som kan omfatta alla sociala 

fenomen. 

 

Ontologiska antagande följs av epistemologiska antaganden, vilka Eliasson-Lappalainen m.fl. 

(2008) beskriver som antagande om hur kunskap kan eller bör sökas. Utifrån de ontologiska 

ytterligheterna objektivism och konstruktionism som Bryman (2011) belyser kan paralleller 

dras mellan objektivism och realism samt konstruktionism och relativism. Då genus handlar 

om konstruktioner av kön (Butler 2006) utgår jag från en konstruktionistisk grundsyn och leds 

därmed att anta en relativistisk förståelse för hur jag kan och bör söka kunskap. En 

relativistisk förståelse innebär, enligt Eliasson-Lappalainens m.fl. (2008), antaganden om att 

kunskap bör sökas hos individen eftersom det är individerna som påverkar och skapar 

verkligheten inom en verksamhet. Eliasson-Lappalainen m.fl. (2008) menar att forskare ofta 

intar en position där forskaren anser sig kunna söka sann kunskap, dvs. ett objektivt synsätt på 

omvärlden, men bär samtidigt en medvetenhet om att forskaren påverkar olika delmoment i 

undersökningen beroende av forskarens specifika förståelse av olika fenomen. Denna 

specifika förståelse kan enligt Grønmo (2006) benämnas förförståelse, vilken innebär de 
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kunskaper och uppfattningar som forskaren har med sig inför en undersökning. I avsnittet 

metoddiskussion tar jag åter upp Grønmos (2006) resonemang om förförståelse genom att 

diskutera min förförståelse och vilken betydelse det kan ha haft för studien, dessförinnan 

redogör jag för metodval och tillvägagångssätt som tillämpats i den här studien. 

 

Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod valdes för den här studien eftersom jag söker förståelse genom 

socialsekreterarnas egna beskrivningar av att tillämpa könsperspektiv när barn och ungdomar 

utreds. Bryman (2011) menar att en kvalitativ metod fokuserar individens berättelse och 

dennes upplevelser. Med en kvalitativ metod ges en subjektiv bild av socialsekreterarnas 

berättelser av att se till genusaspekter vid utredningar och bedömningar. Genom 

respondenternas berättelser önskade jag tolka hur genusperspektiv används och hur det 

påverkar utredningsarbetet och i förlängningen därmed beslutsfattande vid insatser. I nästa 

avsnitt beskrivs hur jag har gått tillväga för att genomföra studien. 

 

Tillvägagångssätt 

Val av litteratur och avgränsningar 

Social barnavård används ofta som ett sammanfattande begrepp för den myndighetsutövande 

delen av socialtjänstens verksamhet för barn och unga, där också förhandsbedömningar och 

utredningar inkluderas (Sundell m.fl. 2004). Jag har sökt studier som behandlar social 

barnavård ur genus- och könsperspektiv och handläggning av barnavårdsärenden. För att hitta 

tidigare forskning med relevans användes sökorden social barnavård, barnavårdsärende, 

utredning, handläggning, könsneutrala bedömningar, genusperspektiv, könsperspektiv och 

genus. Sökorden användes i olika kombinationer och översattes också till engelska för vidare 

sökning. Forskning som berör socialsekreterares syn på könsroller hos vårdnadshavare i 

sociala utredningar av barn har jag valt att lägga till i efterhand eftersom det kom att beröras i 

flera av studiens intervjuer. Däremot har könsperspektiv inom andra områden än barnavård i 

socialt arbete valts bort, då syftet var att fokusera socialsekreterares erfarenheter av 

könsperspektiv i utredningar av barn och unga. 
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Urval 

Jag utgick från det Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval, jag sökte personer som 

kunde bidra med relevant information så att studiens frågeställningar kunde besvaras. Då 

studiens syfte var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att beakta könsperspektiv i 

utredningsprocesser för barn och unga ville jag intervjua socialsekreterare som arbetar med 

utredningar i barnavårdsärenden. Studien fokuserar subjektiva erfarenheter och jag hade inte 

för avsikt att göra jämförelser mellan kommuner eller verksamheter. Jag valde en kommun 

och ett informationsbrev med forskningsetiska principer och förfrågan om deltagande (bilaga 

1) skickades till chefen för den avdelning som ansvarar för arbetet med utredningar av barn, 

ungdomar och familjer. Efter godkännande om att fråga de anställda om deltagande i studien 

erbjöd sig den första intervjupersonen att skickade vidare informationsbrevet till övriga 

kollegor på avdelningen, enligt ett snöbollsurval (Bryman 2011). Utifrån tidsramen och att jag 

var ute efter socialsekreterares egna erfarenheter av att beakta könsperspektiv i utredningar, 

skickades informationen och förfrågan om att delta vidare tills sex personer hade tackat ja till 

deltagande. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

För att behålla fokus på studiens syfte och samtidigt lämna utrymme för respondenternas egna 

berättelser valdes semistrukturerade intervjuer för insamling av data. Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar skrev jag en intervjuguide (bilaga 2) som jag har utgått från under 

samtliga intervjuer. Bryman (2011) poängterar att den kvalitativa metoden bör innehålla en 

flexibilitet där forskaren anpassar sig till varje respondent, exempelvis under en intervju. Alla 

frågor ställdes till samtliga respondenter, men eftersom frågorna delvis går in i varandra 

ändrade jag ordningen på frågorna under några intervjuer för att i största mån undvika att 

avbryta respondenternas berättelser. Bryman (2011) menar att frågorna i intervjuguiden inte 

behöver ställas i den ordning de står och att forskaren kan lägga till andra frågor under 

intervjun. För att hålla samtalet smidigt och låta respondenternas berättelser ta plats, valde 

jag, istället för att avbryta respondenterna, att återkomma till frågor som redan berörts med 

förfrågan om att fördjupa eller tillägga något. Jag strävade efter den öppenhet som tillåter 

respondenterna att svara utifrån sina egna erfarenheter, som Jacobsen (2007) menar att 



 

19 

 

kvalitativa studier erbjuder. Intervjuerna hölls i samtalsrum på respondenternas arbetsplats, 

enligt Bryman (2011) underlättas intervjuer av att respondenterna känner sig trygga i den 

miljö där intervjun hålls. 

 

Analysmetod 

Jag har valt att använda innehållsanalys för att tolka empirin. Då innehållsanalys tillämpas 

kan empirin kategoriseras utifrån vilka samtalsämnen respondenterna själva har fokuserat 

under intervjun, vilket bidrar till den flexibilitet som Bryman (2011) menar att kvalitativa 

studier bör ha. Enligt Jacobsen (2007) och Brymans (2011) beskrivningar av en kvalitativt 

inriktad innehållsanalys hade jag inte några förvalda teman. Genom att sortera och jämföra 

respondenternas berättelser har jag letat efter gemensamma tyngdpunkter men också olikheter 

i deras berättelser. De teman som kunde urskiljas ur intervjuerna redovisas som underrubriker 

i resultatanalysen, dessa har sorterats in under fyra övergripande teman som i 

sammanställningen ordnats utifrån studiens fyra frågeställningar. Innan studiens resultat 

redovisas och analyseras följer en diskussion kring metodval och hur dessa val kan ha 

påverkat studien. 

 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt belyses hur metod och tillvägagångssätt kan ha kommit att påverka 

resultatet i den här studien. 

 

Det hade varit intressant att utföra en vinjettstudie för att vidare undersöka beteenden som 

kategoriseras som typiska för pojkar eller flickor, samt om dessa skillnader har betydelse för 

beslut om insatser. Eftersom jag ville få ökad förståelse för utredningsprocesser utifrån ett 

genusperspektiv valde jag istället att söka socialsekreterares subjektiva bild av hur 

könsperspektiv kan påverka arbetet. 

 

Intervjuguiden är väl strukturerad, min tanke var att det krävdes struktur för att fokusera 

ämnet. En mindre strukturerad intervjuguide med teman i kombination med frågor hade 
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kanske öppnat för ytterligare aspekter och bredare diskussioner. I efterhand hade möjligen en 

pilotstudie varit motiverad för att närmare ringa in fenomenet jag ville undersöka. 

 

Förförståelse 

Som tidigare beskrivet utgår jag främst från ett konstruktionistiskt synsätt i min förståelse för 

människan och omvärlden. Jag ser i första hand en organisation som en grupp individer som 

tillsammans skapar och utgör verksamheten. Jag tror dock inte att individer i en grupp undgår 

påverkan från omgivningen, jag tänker att människor tillsammans formar och formas i 

verksamheten. När det gäller genus är jag uppfostrad och ser mig själv främst som kvinna i en 

normativ benämning, det innebär att jag bär med mig vissa synsätt om hur det är att vara 

kvinna vilka jag tänker kan påverka hur jag väljer att tolka resultatet. Under intervjuerna kan 

min förförståelse samt mitt sätt att ställa intervjufrågor och följdfrågor, ha påverkat 

respondentens svar och således resultatet. Jag har försökt vara så objektiv som möjligt, genom 

att läsa olika källor, låta respondenterna styra intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt 

och försöka ha ett öppet förhållningssätt genom hela skrivprocessen. 

 

Etiska överväganden 

Följande etiska överväganden har gjorts utifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Varje respondent fick 

information om studien (se bilaga 1) och kunde därefter välja att tacka ja till att delta. I 

samband med varje intervju informerade jag om att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst fram till det datum studien godkändes för publicering. Inför samtliga 

intervjuer klargjorde jag viktiga etiska punkter för varje respondent, dessa var: att de inte 

behövde svara på alla frågor, att de när som helst kunde avbryta intervjun, att materialet 

endast skulle användas i den här studien och att de kunde kontakta mig efter intervjun och 

ändra informationen de lämnat eller avbryta deltagande i studien. Bryman (2011) beskriver en 

stor fördel i att spela in varje intervju för att kunna återge respondenternas utsagor korrekt i 

resultatredovisningen. Samtliga intervjuer spelades in efter att varje respondent lämnat sitt 

samtycke. Inspelningarna namngavs med en siffra som sedan överfördes till den utskrivna 
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papperskopian av varje intervju för att se till varje respondents anonymitet. Inga namn eller 

kontaktuppgifter skrevs in i elektroniska dokument, endast ett handskrivet register över 

respondenterna upprättades för att kunna skicka den färdiga studien till de respondenter som 

önskade. Eftersom samtliga respondenter arbetar på samma avdelning och möjligen kunde 

identifiera varandra genom att utläsa i vilken ordning de intervjuats, har jag slumpvis valt en 

siffra mellan ett och sex för att namnge varje intervjuperson i studien. Respondent 1 

representerar inte nödvändigtvis den intervju som utfördes först, detta gjordes för att 

ytterligare säkra respondenternas anonymitet gentemot varandra i studien. 

 

Reliabilitet och Validitet 

Jacobsen (2007) beskriver att validitet innebär att studien anses riktig. För det första ska 

empirin stämma överrens med respondentens berättelse. För det andra ska fenomenet vara 

riktigt förklarat (Jacobsen 2007). Varje intervju transkriberades och skrevs ut i sin helhet. 

Genom att spela in varje intervju kunde jag med säkerhet återge respondenterna korrekt, 

vilket ökar validiteten enligt Bryman (2011). Jag utförde samtliga intervjuer själv vilket 

gjorde det möjligt att ställa relevanta följdfrågor utifrån studiens syfte. Validiteten kan stärkas 

genom att jämföra resultatet i den här studien med tidigare forskning. Jag har därför använt 

utvalda delar av tidigare forskning för att analysera resultatet. Jacobsen (2007) menar att 

riktigheten i resultatet stärks genom att fler personer instämmer med den givna beskrivningen 

av ett fenomen. Bryman (2011) anser att en nackdel med intervjustudier är att de inte kan 

sägas ha extern validitet. Med andra ord kan resultatet inte generaliseras till andra grupper när 

antalet respondenter är så begränsat. Jacobsen (2007) förklarar att reliabilitet innebär 

trovärdigheten i studien, att metoden är tillförlitlig. Jag har därför antecknat 

tillvägagångssättet under arbetets gång och försökt återge metoden så korrekt som möjligt. 

Med bakgrund av ovan beskrivna metod kommer jag i nästa kapitel att pressentera och 

analysera resultatet i den här studien.  
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Resultatanalys 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat. Resultatanalysen presenteras i 

fyra teman som valts ut efter studiens frågeställningar. För att tolka respondenternas 

berättelser analyseras empirin utifrån genusteori och utvalda delar av tidigare forskning. Jag 

har valt att förkorta respondent till R efter citat och vid referering i den löpande texten för att 

underlätta läsningen. För att ge sammanhang åt respondenternas arbete inleds kapitlet med 

temat grunder för utredningsarbetet som innehåller beskrivningar av verksamheten och det 

praktiska utredningsarbetet. Därefter följer tema könsstereotypa föreställningar, vilket följs 

av resterande två teman, bemötande och utredningar samt vägar till en mer genusmedveten 

praktik. Resultatanalysen följs av det avslutande kapitlet diskussion.  

 

Grunder för utredningsarbetet 

Den första av studiens frågeställningar ämnar behandla verksamheten, rutiner och verktyg för 

att urskilja arbete utifrån genus- och könsperspektiv, resultatet för detta tema presenteras i 

följande avsnitt. 

 

Verksamhet, rutiner och utredningsverktyg 

Samtliga respondenter arbetar med att handlägga ärenden som gäller barn och unga i åldrarna 

0-20 år. Veckovis informerar en gruppchef om nya ärenden och handläggarna kan anmäla sitt 

intresse för varje ärende. Handläggare anmäler intresse efter utrymme, dvs. arbetsbelastning, 

därefter vilken typ av problematik ärendet gäller, ”man anpassar efter vilken form av ärende 

det är och vilken ålder det är på den som ska utredas” (R5). Det innebär att en handläggare 

skulle kunna arbeta enbart med en viss typ av problematik eller en viss typ av ärenden. Flera 

respondenter upplever att olika handläggare föredrar olika arbetssätt och därmed väljer vissa 

typer av ärenden, så här säger en respondent: 

 

Vissa tycker att bråkiga tonårskillar är det enklaste och vissa vill mest utreda barn, för dem 

kanske det är lättare att prata med föräldrar och sådär än att prata med klienten själv. Om 

det är väldigt unga barn så pratar man ju inte alltid med dem, då är det mer nätverket runt 

om man får ta kontakt med (R5). 
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Ovanstående citat visar att normativa tankemönster bland socialsekreterare förekommer och 

kan styra arbetet i fråga om tillvägagångssätt i utredningen. Enligt Butler (2006) medför 

könstillhörighet vissa antaganden om en individs beteende. Citatet ovan visar samtidigt att det 

inte bara är biologiskt kön som är utgångspunkten för arbetsprocessen, men att biologiskt kön 

kan vara en grund för vilka ärenden som socialsekreterare väljer att arbeta med. 

 

Hälften av respondenterna berättar att de främst arbetar med en viss typ av ärenden, 

exempelvis droger och kriminalitet bland ungdomar eller ett visst åldersspann exempelvis 

ungdomar. En respondent menar dock att när arbetsbelastningen är hög begränsas valfriheten 

och den handläggare som har utrymme att ta nya ärenden får göra det. ”Det är ju om det finns 

utrymme för det […] som det ser ut idag gör det inte det, utan det är den som har tid. Men 

oftast försöker man väl utgå från det man tycker är intressant” (R4). 

 

Tillvägagångssättet i en utredning kan skilja sig beroende på barnets ålder. Samtal och 

verktyg, dvs. olika hjälpmedel, i samtal anpassas efter barnets ålder och förmågor. Resultatet 

visar inget som tyder på att handläggarna väljer ärenden utifrån egen könstillhörighet, dvs. att 

manliga handläggare arbetar med pojkar och kvinnliga handläggare arbetar med flickor. 

Däremot menar en respondent att de kan anpassa efter biologiskt kön om barnet eller 

ungdomen får bättre kontakt med exempelvis en medhandläggare med annan könstillhörighet 

än den som är ansvarig handläggare. Respondent 5 berättar att: 

 

Men generellt sett i det här yrket så är det ju väldigt många tjejer, om de (barnet eller 

ungdomen) har pratat med många kuratorer […] så har det ju oftast varit tjejer, så en del 

killar tycker ju att det är skönt när det är en kille som pratar istället (R5).  

 

Eftersom varje kommun har egna bestämmelser om utredningsarbetet kan arbetet skilja sig åt 

mellan olika kommuner (Wiklund 2006). Den kommun jag utfört min undersökning i har 

BBIC-licens, utredningsarbetet ska därmed baseras på BBIC-modellen. Varje organisation har 

egna ramar för arbetet och i varje verksamhet finns arbetssätt och sociala koder för anställda 

att följa. Individer kan tillsammans skapa en organisation samtidigt som den enskilde 

individen i sin tur påverkas av organisationen (Bryman 2011). Utifrån Brymans (2011) 

resonemang om organisationer är det relevant att belysa verksamhetens ramar för att sätta 

socialsekreterarnas berättelser i kontext. Under flera intervjuer lägger respondenterna mycket 
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tid på att beskriva hur BBIC-modellen används. BBIC-modulen innehåller olika 

stöddokument med fördjupningsteman att tillgå i utredningsarbetet, vilka är indelade efter 

barns behov utifrån ålder. I stöddokumenten finns förteckningar över ett barns behov i olika 

åldersintervaller som handläggaren kan utgå ifrån under en utredning. Dessa stöddokument 

har en generell utformning och ska passa barnets behov utifrån ålder och oavsett biologiskt 

kön. Utöver BBIC används olika redskap och hjälpmedel i samtal, dessa varieras beroende på 

vem som utreder, ”det finns nog ingen specifik metod som vi alltid gör, mycket kommer nog 

ifrån erfarenhet också” (R2). Även ålder på barnet eller ungdomen som utreds och vilka 

symtom eller vilken problematik som uppvisas i varje ärendet avgör vilka redskap som 

används. ”Det ser nog väldigt olika ut vad man använder, en del använder inte alla. Men det 

beror ju också på vad barnet har för svårigheter, om de har någon diagnos och vad som passar 

sådär också” menar respondet 6. 

 

Utredningsarbetet baseras på samtal med det enskilda barnet eller ungdomen, med 

vårdnadshavare, familj och nätverk samt med aktuella personer i barnets omgivning, 

exempelvis skolpersonal och andra professionella som har haft betydande kontakt med barnet. 

Därefter används observationer och hembesök, ”vi gör ju alltid hembesök, om det inte skulle 

vara uppenbart onödigt, men det är det ju sällan” (R3). Respondenterna är eniga om att 

utredningssamtal är det främsta verktyget i utredningsarbetet, ”sedan är det väldigt 

individuellt anpassat utifrån vad det är man ska utreda” säger respondent 3. I 

utredningssamtalen finns därmed ett stort utrymme för varje handläggare att styra vilka frågor 

som ställs och vad som tas upp under utredningssamtal. Vilka frågor som ställs baseras på 

ärendet, dvs. vilken information som kommer in till socialtjänsten. Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) menar att socialsekreterare har sig själva som främsta verktyg i arbetet, 

deras enskilda erfarenheter och kunskaper påverkar det praktiska arbetet speciellt i möte med 

klienter, något som också återfinns den här studiens resultat: 

 

Att man bara har sig själv som, eller inte bara, men man har sig själv som verktyg mycket i 

samtalen. Så det är mycket parametrar som läggs till, jag tänker kring ålder och diverse, 

funktionshinder och etnicitet, relation till föräldrar och så (R2). 

 

På arbetsplatsen finns inga uttalade rutiner eller bestämmelser utifrån genus- och 

könsperspektiv om hur utredningsarbetet ska utföras. Samtliga respondenter berättar att de 
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inte arbetar utifrån genusteori eller använder sig av könsperspektiv i möten med barn och 

ungdomar. I intervjuerna framkommer heller inget som ger stöd för att BBIC-modellen 

specifikt stärker arbetet utifrån genus- och könsperspektiv, istället är det barnet eller 

ungdomen som individ som är i fokus. Genus- och könsperspektiv lämnas således inom 

ramen för varje socialsekreterares eget handlingsutrymme. Således måste samtliga 

utredningar göras utifrån BBIC, därutöver är det upp till den enskilde handläggaren att 

anpassa utredningsarbetet utifrån de perspektiv denne anser lämpliga och har kunskap om. 

Trots detta beskriver fem respondenter BBIC-modellen som ett stöd i att ha ett könsneutralt 

tankesätt när de utformar och skriver utredningar. Liksom socialarbetarna i Claezons (2008) 

studie har respondenterna i den här studien inte heller några specifika strategier baserade på 

könsperspektiv i möten med flickor och pojkar. 

 

Däremot deltar respondenterna i gruppdiskussioner där värdegrunder och olika perspektiv 

behandlas, till exempel finns diskussionskort med olika ämnen där värdegrunder kan 

diskuteras i gruppen. 

 

Vi har ju lite så här etiska övningar till och från, […] då blir det ju mycket genusperspektiv 

på det, med kvinnor och män och flickor och pojkar så, så då diskuterar vi det ju väldigt 

mycket i gruppen, och då kan man ju märka att man tänker olika (R6). 

 

[…] så får man diskutera och säga vad man tycker om det och hur man tänker, och det 

tycker man ju väldigt olika om och har olika argument för (R3). 

 

Citaten ovan visar att det finns skilda åsikter bland handläggare om olika perspektiv och 

värdegrunder. Resultatet visar också att det finns ambitioner att öka medvetenhet kring olika 

perspektiv inom verksamheten, men det finns ingen specifik handlingsplan för att utveckla 

medvetenhet kring just genus. Flera respondenter berättar att det är upp till varje handläggare 

att välja strategier och tillvägagångssätt i utredningarna, däribland om handläggaren utgår från 

genusperspektiv i en utredning. I detta handlingsutrymme finns därmed plats för normer och 

handläggarens egna värderingar när denne gör bedömningar och väljer strategier i en 

utredning. 
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Tid till reflektion 

Varje handläggare har ansvar för ca. tio ärenden åt gången, utöver det har denne ansvar för att 

följa upp tidigare ärenden. Beroende på ärendets tyngd och problematik kan ansvarig 

handläggare ha en medhandläggare, vilket innebär att varje handläggare också kan vara 

medhandläggare i fler ärenden utöver de ca. tio stycken som denne ansvarar för. Fyra av de 

sex respondenterna uttrycker att de sällan har tid att fundera över bemötande och huruvida de 

gör eller inte gör skillnad på flickor och pojkar i sina utredningar. Respondent 6 säger att: ”nu 

har vi jättemycket att göra så nu är det svårt att hinna med att reflektera och så, men, man ska 

ju det ändå”. En annan respondent berättar att: 

 

Man måste ha tid för det finns en gräns alltså när man, det är inte något man är speciellt 

stolt över, men får man tillräckligt mycket att göra då handlar det om att, då tappar man det 

där, alltså inte helt men det blir kvalitetsskillnader (R3). 

 

Då tillämpning av könsperspektiv i utredningsprocesserna har lämnats åt varje handläggare, 

blir tid och egen kunskap samt eget intresse för genusperspektiv viktigt i arbetet. Men när de 

anställda har hög arbetsbelastning och lite tid till reflektion kan kvaliteten på utredningarna 

komma att begränsas. På så vis styrs utredningarna av organisationens struktur och det är 

svårt för socialsekreterarna att själva påverka hur arbetet ska utformas. Däremot kan 

socialsekreterarna använda sitt handlingsutrymme för tid till noggrannhet i sina utredningar, 

respondent 6 uttrycker det såhär: 

 

Oavsett om min chef säger åt mig ibland, om vad jag ska göra och så, blir det ju ändå att jag 

ska sätta mitt namn på det (utredningen) och då tycker jag att det känns väldigt starkt så och 

att man ska stå för allting som man gör här (R6). 

 

Flera av respondenternas berättelser visar att tid till reflektion är en bristvara i deras arbete. 

Att skapa mer tid reflektion kan göras genom att använda sitt handlingsutrymme men också 

genom att ändra rutiner i arbetsgruppen. En respondent berättar att hela arbetsgruppen 

gemensamt försöker ta sig tid att sitta kvar under ärendemöten, istället för att avsluta mötet 

när det inte finns fler ärenden att fördela kan de nu sitta kvar och diskutera exempelvis 

värdegrunder. Om att ha tid till reflektion säger respondent 3 att ”det är himla viktigt och det 

hotas ju lite av arbetssituation”. 
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Könsstereotypa föreställningar 

Studiens andra frågeställning handlar om socialsekreterarnas tankar kring förekomst av 

könsstereotypa föreställningar i utredningar som de själva arbetat med. I följande tema 

redovisas resultatet som handlar om förekomst och konsekvenser av könsstereotypa 

föreställningar i utredningar. 

 

Könsstereotypa skillnader mellan flickor och pojkar 

”Men det fördomsfulla är väl det vanliga att tänka att flickor är mer inåtvända och 

självskadebeteenden kanske eller, medan pojkar kan vara mer explosiva” berättar respondent 

2. Könsstereotypa tankesätt som respondenterna tar upp är att flickor kan ses som inåtvända, 

lugna, att de är mer mogna för sin ålder än pojkar. Det finns uppfattningar om att flickor mår 

mer psykiskt dåligt och att självskadebeteende är mer vanligt bland flickor än bland pojkar. 

Flickor kan även uppfattas som mer tillmötesgående och kanske mer benägna att tacka ja till 

insatser till skillnad från pojkar. ”Flickor blir objekt på ett sätt väldigt tidigt och pojkar 

accepterar man att de är bråkiga, vilket ju inte heller är speciellt konstruktivt” (R3). Om 

pojkar säger respondenterna att de kan ses som explosiva, livliga och utåtagerande. Det är mer 

vanligt att pojkar sysslar med kriminalitet och har gängrelaterad problematik vid kontakt med 

socialtjänsten. Pojkar kan också anses ha en mer fientlig inställning till att bli föremål för 

utredning till skillnad från flickor. Att ha en tuffare attityd utåt är vanligare bland pojkar än 

bland flickor och att vara rebell ligger närmare pojkars natur. 

 

Respondet 2 resonerar kring att pojkar kan ha lättare att komma i kontakt med socialtjänsten 

eftersom de är mer högljudda än flickor: ” […] att pojkar generellt hörs mer […] det kanske 

tenderar till att det är fler anmälningar som görs kring det, att den som hörs mest ska få mest 

hjälp” (R2). Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring könsstereotypa föreställningar 

och könsnormer och en vilja att arbeta för att undvika att utgå från könsnormer i utredningar. 
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Skillnader i utsatthet 

I tidigare forskning har könstillhörighet visat sig vara en avgörande faktor i socialsekreterares 

bedömningar om utredning ska inledas eller inte. Flickors behov av skydd anses större 

tillskillnad från pojkars behov av skydd (Östberg 2010). I likhet med Östbergs (2010) 

undersökning visar resultatet att det finns tankar om att flickor är utsatta på andra sätt än 

pojkar och kan därmed tänkas ha större behov av skydd. Respondent 5 menar att skyddsbehov 

ofta kopplas till självskadebeteenden, då självskadebeteende är vanligare hos flickor än hos 

pojkar bedöms ofta flickor ha ett större behov av omedelbart skydd än pojkar. Respondent 3 

menar att det finns risker för flickor som inte finns för pojkar och responerar kring att det 

finns svårigheter i att bemöta alla barn i en viss ålder precis likadant ”för det följer med vissa 

saker i att vara flicka, och vissa saker i att vara pojke” (R3). Respondet 2 menar att ”det 

klassiska är att flickor får klara sig mer själva, tyvärr”. Respondenternas berättelser visar att 

de i första hand utgår från situation och problematik hos den unge som ska utredas, samtidigt 

visar berättelserna på att det finns aspekter av könsstereotypa föreställningar som tycks svåra 

att undvika. Respondent 3 uttrycker det som att ”men det vore ju farligt att tro att man inte är 

påverkad av det samhälle man lever i”. 

 

Enligt respondenterna är det mer vanligt att flickor utsätts för hedersrelaterat våld eller 

sexuella övergrepp. Kriminalitet, droger och gängrelaterad problematik är vanligare bland 

pojkar. Jag tolkar respondenternas berättelser som att det finns tydliga mönster när det gäller 

risker och riskbeteende hos pojkar respektive flickor. Även om dessa skillnader kan vara 

uppenbara i respondenternas ärenden menar de att de aldrig kan förutsätta viss problematik 

utifrån biologiskt kön. Samtliga respondenter påpekar att det alltid finns de som skiljer sig 

från normen. Respondent 1 menar, 

 

Eftersom vi utreder barnets behov, ungdomens behov, och då måste vi se till deras behov av 

stöd och skydd och omsorg. Och då blir det inte att man tänker könsstereotypt eller att man 

tänker i könsroller (R1). 

 

Således framkommer det i intervjuerna att respondenterna är medvetna om de könsstereotypa 

föreställningar om pojkar respektive flickor, skillnader som även yttrar sig i olika problematik 

för pojkar respektive flickor. 
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Att skilja på mamma och pappa 

Flera respondenter tar upp att det också är vanligt att föräldrar ses utifrån könsstereotypa 

roller. Könsstereotypa föreställningar är kopplande till sexualitet och människans 

fortplantning, uppdelning av feminina och maskulina egenskaper i familjebildning (Thurén 

2002:A), vilket skulle kunna förklara att det ligger nära tillhands att kategorisera föräldrar 

utifrån stereotypa könsroller. Två respondenter ger exempel på skillnader i hur mammors och 

pappors ansvar gentemot deras barn kan uppfattas av socialsekreterare. Respondent 2 berättar 

att om en ensamstående pappa, till skillnad från en mamma, söker stödinsatser för sina barn 

kan det föras diskussioner om att pappan inte klarar att ta hand om barnen. Respondent 5 

beskriver: 

 

Man har väl alltid någon sådan där tanke om att kvinnan ska vara mer med barnen […] och 

det ser ju inte alltid ut så idag. Men jag tror väl att man mer höjer på ögonbrynen om det 

skulle dyka upp en mamma som inte vill veta av sitt barn eller inte vill ha kontakt, då tror 

jag att man gräver lite djupare i det än om det är en pappa som inte vill ha någon kontakt 

med sitt barn (R5).  

 

Dessa tankesätt visar på föreställningar om att kvinnor har vissa egenskaper, som 

omsorgstagande eller vårdande, som män saknar (Gemzöe 2002). Liksom i Johanssons (2006) 

studie finns förväntningar på mamman som primär vårdnadshavare för ett barn. Respondent 2 

menar att ”det är ju barnens behov som ska styra, inte beroende på om det är en mamma som 

söker eller en pappa som söker”. Samma respondent säger att denne försöker att undvika 

könsstereotypa föreställningar mer medvetet när det gäller synen på ett barns föräldrar.  

 

Bemötande och utredningar 

En tredje fråga för föreliggande studie är hur respondenterna anser att könsstereotypa 

föreställningar påverkar dem själva i sitt arbete när de möter pojkar respektive flickor. I detta 

tredje tema behandlas socialsekreterarnas berättelser om eget bemötande och vad som skulle 

kunna påverka utredningar utifrån könsstereotypa föreställningar.  
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Eget bemötande 

När bemötande diskuteras menar respondent 2 att ”det sitter nog respektive handläggare på” 

och respondent 5 säger att ”just bemötandebiten den tror jag inte att man diskuterar och det 

finns definitivt inga rutiner för hur man pratar med killar respektive tjejer”. De flesta 

respondenter, berättar att de försöker att inte göra skillnad i sina bemötanden mot flickor eller 

pojkar, ”jag bemöter dem lika, sedan, utifrån ålder så måste man ju anpassa sig såklart” menar 

respondent 1. Flera respondenter är medvetna om att deras bemötande kan skilja sig när de 

möter en pojke respektive en flicka. Även om de inte har en medveten strategi i mötet menar 

de att de försöker att inte göra skillnad på flickor respektive pojkar, ”hoppas att jag inte har 

olika bemötande, men det finns väl ingen garanti för det” och ”man hoppas ju att det är 

någorlunda lika” säger respondent 2 och 3. Andra uttrycker det som att de fokuserar på 

individen och inte på biologiskt kön, ”näe, men man ser dem ju som individer. Det är svårt att 

säga, man är säkert på olika sätt fast man kanske inte tänker på det” menar respondent 4 och 

respondent 6 säger: ”jag försöker att bemöta alla utifrån den individ de är, att inte tänka på om 

det är en pojke eller flicka”. 

 

Respondent 5 menar också att bemötandet anpassas utifrån individen men att det kan innebära 

att flickor och pojkar bemöts olika, ”för min del fungerar det bättre med lite mer rak 

kommunikation med killar”. Respondent 5 berättar att de anpassar bemötande efter person 

och problematik, denne säger att ”man försöker väl ofta möta ungdomen på dennes villkor på 

sätt och vis, kanske använda samma språkbruk om man vill försöka nå fram till dem”. Samma 

respondent menar dock att denne bemöter individer utifrån problematik i första hand: ”är det 

kriminalitet så bemöter man kanske tjejer och killar på samma sätt” (R5).  Ovanstående citat 

visar på motstridande tankemönster, att å ena sidan anpassa bemötande efter biologiskt kön 

och å andra sidan arbeta efter problematiken i ärendet. Butler (2006) och Connell (2008) 

menar att genus är situationsbundet, och därmed skapas och återskapas genus i mötet med 

andra. Om handläggaren anpassar sitt bemötande efter individen, kan det tolkas som att 

bemötande också anpassas efter individens biologiska kön. Butler (2007) beskriver hur 

individen skapar sin identitet efter kön och samhällets förväntningar på individen utifrån 

könstillhörighet. Förväntningar som baseras på biologiskt kön kan skapa svårigheter för de 

som uppvisar beteenden som faller utanför ett samhälles normativa ramar. En respondent 

säger att: ”våra utredningar handlar om att kartlägga behov och jag tror inte att det ska 
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påverka bemötandet, för frågor som vi behöver ställa måste vi ju ställa”, denne fortsätter med: 

”men däremot acceptansnivån, […] är olika för könen” (R1). Föregående citat innebär att 

socialsekreteraren utgår från problematik eller symtom i utredningen, men att acceptansnivån 

för vad som anses normalt, dvs. samhällsnormer, skiljer sig beroende på om det är en flicka 

eller en pojke som utreds. En slutsats skulle således kunna vara att även om flickor och pojkar 

behandlas lika i bemötande kan skillnader uppstå i utredningsprocessen som leder till olika 

beslut om insatser. 

 

Påverkas underlag för beslut om insatser utifrån föreställningar om kön? 

Samtliga respondenter tror att könsstereotypa föreställningar kan komma att påverka 

utredningar. Respondenterna har olika tankar om på vilka sätt utredningarna kan eller skulle 

kunna ha påverkats av könsstereotypa föreställningar. ”Jag tror alltid det finns en risk att man 

har, att det påverkar, att man inte kan liksom, man är ju inte fri från fördomar” säger 

respondent 3. Respondent 1 ”[…] tror att det förekommer skillnader kring acceptans och 

normer […] och det är klart att det skulle genomsyra en utredning också då, i analysen”. 

Respondentens resonemang visar på olika villkor för flickor och pojkar när det gäller att få 

insatser hos socialtjänsten. 

 

Flera av respondenternas berättelser pekar på att vad som anses som normbrytande beteende 

skiljer sig för pojkar och flickor. Två av respondenterna upplever skillnad i vilka insatser som 

ges, vissa insatser är vanligare bland pojkar och andra är vanligare bland flickor. Detta kan, i 

likhet med Hamrebys (2004) resonemang, tolkas som att om ett visst beteende uppfattas på ett 

sätt när det visar sig hos en pojke och på ett annat sätt när det förekommer hos en flicka 

innebär det att flickor och pojkar blir bemötta och bedömda olika. Denna typ av tankemönster 

kan enligt Hamreby (2004) innebära att ett kulturellt konstruerat skillnadstänkande mellan 

pojkar och flickor vidmaktshålls inom social barnavård. Respondent 1 menar att om 

acceptansnivån för vad som är normalt är olika för flickor respektive pojkar i samma ålder så 

fördelas insatser ojämnt mellan flickor och pojkar. ”Vi utreder ju behovet av insatser så tycker 

vi inte att det är tillräckligt så kanske det blir en annan bedömning” (R1). 
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Om könsstereotypa föreställningar säger en respondet att ”jag tror att de ändå är mindre 

vanliga här, än i övriga samhället” (R3). Respondent 4 för liknande resonemang, ”vi möter ju 

så pass många olika individer och, med olika problem, så jag tror inte att, jag tror att vi är 

väldigt medvetna”. Däremot diskuterar flera respondenter kring betydelsen av andra personers 

inverkan på utredningarna, vilket visas i nästa avsnitt. 

 

Andra personers inverkan på utredningar 

Flera respondenter pratar om att andra professioner och andra viktiga personer i barnets eller 

ungdomens liv, exempelvis föräldrar, kan föra med sig könsstereotypa föreställningar i deras 

beskrivningar av individen som utreds. ”Det jag tänker är hur föräldrar kan bemöta sina barn 

beroende på vilket kön de är, och även kanske när man möter skolpersonal också” (R2). 

Respondent 2 berättar om hur andra personer, vars utsagor blir en del i utredningen av barnet 

eller ungdomen, kan baseras på könsstereotypa föreställningar om hur flickor respektive 

pojkar är. Då andra personers utsagor kan ha inverkan på om utredning öppnas eller inte, i en 

anmälan, och kan finnas med i den färdiga utredningen kan således könsstereotypa 

föreställningar förekomma i utredningar. Några respondenter berättar om andra professionella 

som de hört beskriva barn utifrån könstillhörighet, ” ’har beteende som en flicka’ eller ’hon är 

mer pojkaktig’ ” (R2). Respondent 3 menar att exempelvis skolpersonal kan beskriva flickor 

som välfungerande och snälla, ” ’De bryr sig inte om sig själva utan de ska ta hand om en 

kompis som ramlar’ t.ex. och man tänker, aa men om man är åtta år så […] då ska man vara 

lite mer ego än så kanske” (R3). Trots att socialsekreterarna själva är medvetna om och 

försöker undvika könsstereotypa föreställningar måste de ta hänsyn till andra personers 

beskrivningar av barnet eller ungdomen och dennes beteende i utredningen. 

 

Vägar till en mer genusmedveten praktik 

Den fjärde och sista frågeställningen i studien ska behandla vilka alternativa synsätt på barn 

och ungdomar, än att utgå från könsstereotypa föreställningar om flickor respektive pojkar, 

som socialsekreterarna berättar om. I följande och avslutande avsnitt redogörs resultatet för 

socialsekreterarnas strategier för att undvika könsstereotypa tankesätt och deras tankar om hur 

utredningsarbetet skulle kunna utvecklas mot en mer genusmedveten praktik. 
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Socialsekreterarnas strategier för att undvika könsstereotypa tankesätt 

Respondenterna i denna studie berättar att könsstereotypa föreställningar förekommer i 

socialsekreterares arbete. Professionella och andra viktiga personer kan använda 

könsstereotypa sätt att beskriva barnet eller ungdomen i utredningsprocessen. Det finns inga 

uttalade specifika strategier eller förhållningssätt för att undvika könsstereotypa 

föreställningar under en utredning. En strategi som kan utläsas hos samtliga respondenter för 

att motverka könsstereotypa föreställningar är att försöka anamma ett mer könsneutralt 

synsätt, dvs. att se varje barn/ungdom som en individ istället för att se denne som pojke 

respektive flicka, en av respondenterna förklarar, ”man pratar ju bara om barnet liksom, eller 

ungdomen, vi pratar oftast så, liksom att man säger barnet eller ungdomen och då blir det ju 

väldigt könsneutralt” (R6). 

 

Föreställningar om kön kan finnas hos respondenterna i deras utredningsarbete både medvetet 

och omedvetet. Både könsnormer och jämställdhet är aktuella ämnen i samhällsdebatter vilket 

leder till ökad medvetenhet menar en av de intervjuade. Samma respondent säger också att 

”man skulle behöva prata mer om det på arbetsplatsen” (R2). En andra strategi bland de 

intervjuade är att försöka tänka medvetet kring egna antaganden baserade på biologiskt kön, 

att försöka ifrågasätta egna och kollegors normativa antaganden kring kön. Respondent 3 

berättar om vissa normativa antaganden, exempelvis att flickor är mer mogna än pojkar i 

samma ålder och menar att denne försöker att vara medveten om sådana antaganden: ”att 

tänka kring det hela tiden, att det är olika och att det är positivt om det är så” (R3). En tredje 

strategi är att diskutera genus- och könsperspektiv, för att öka medvetenhet kring 

könsstereotypa föreställningar hos sig själva och inom arbetsgruppen. Trots stor medvetenhet 

kring könsstereotypa föreställningar instämmer flera respondenter i att de skulle vilja att 

frågan om genus lyfts och diskuteras mer i arbetet. I denna studie framkommer emellertid att 

hög arbetsbelastning och avsaknad av tid till reflektion samt att BBIC inte säkerställer arbete 

utifrån genusperspektiv bidrar till att diskussioner och utveckling mot en mer genusmedveten 

praktik försvåras. 
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Att öka medvetenhet kring genus- och könsperspektiv 

Som tidigare framkommit finns ambitioner att öka medvetenhet kring olika perspektiv inom 

verksamheten bland handläggarna. Då en specifik handlingsplan för att utveckla medvetenhet 

kring just genus saknas, redovisas i denna avslutande del respondenternas tankar om vad som 

skulle krävas för att öka medvetenhet kring könsperspektiv i det praktiska utredningsarbetet. 

 

Två respondenter uttrycker att det behövs stöd från ledningen för att kunna implementera ett 

mer genusmedvetet arbetssätt. ”Det handlar ju om två nivåer, för en själv kan ju bara göra det 

man själv kan göra, men uppåt sett kanske man behöver mer stöd för det” (R2). Respondent 2 

talar om sitt handlingsutrymme och att det även behövs stöd exempelvis i form av 

vidareutbildningar och tid att diskutera värdegrunder i arbetsgruppen. Att stämningen i 

arbetsgruppen, ”hur man tänker och diskuterar” (R3), påverkar utredningarna mer än 

organisatoriska mål som att anställa lika många män som kvinnor och personer med olika 

etiska bakgrunder menar respondent 3. De flesta respondenter nämner diskussioner i 

arbetsgruppen som ett viktigt instrument för att öka medvetenhet kring genus- och 

könsperspektiv. Två respondenter pratar om vikten av att ha tid att gå igenom färdiga 

utredningar för att identifiera eventuella antaganden, ”att när man har gjort en utredning […] 

går igenom den och ser om det finns någonting där som, […] man kan ta bort eller tänka 

annorlunda kring” säger respondent 6. 

 

Ett sätt att undvika att placera barnet eller ungdomen i stereotypa könsfack skulle kunna vara 

att inte nämna namn och kön på barnet eller ungdomen när ärendet introduceras, menar 

respondent 2: ”när man ändå ska beskriva ärendet […] det skulle ju kunna vara så att man inte 

säger könet eller namnet och ändå ge en beskrivning av barnet. Fast oftast väljer vi ju att 

nämna ’pojke 15’ ”. Det finns således vägar till att öka medvetenhet kring genus- och 

könsperspektiv bland socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar och det kräver 

organisatoriskt stöd.  
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Diskussion 

I detta avslutande kapitel delar jag mina åsikter i ämnet, ger förslag till utökning av 

forskningsområdet varpå kapitlet avslutas med några tankar som väckts hos mig under arbetet 

med den här studien. Syftet med den här studien har varit att undersöka socialsekreterares 

egna erfarenheter av att ta hänsyn till könsperspektiv i utredningsarbete i barnavårdsärenden. 

 

Genusperspektiv på barnavårdsutredningar 

Den första av studiens frågeställningar syftade till att belysa verksamhet, rutiner och verktyg 

för att urskilja arbete utifrån genus- och könsperspektiv. Resultatet visade att det saknades 

uttalade bestämmelser om att arbeta utifrån genus- och könsperspektiv. Flera respondenter 

menade att det finns stöd i BBIC-modellen för ett könsneutralt tankesätt när det gäller att 

utreda barn och ungdomars sociala behov. Utöver BBIC är det barnet eller ungdomen som 

individ, dennes ålder och symtom eller problematik som avgör vilka verktyg som används i 

utredningsprocessen. Det är alltid den ansvariga socialsekreterarens erfarenhet och kunskap 

som lägger grunden för vilka perspektiv och verktyg som används i en utredning, detta faller 

inom ramen för socialsekreterarens handlingsutrymme. Bryman (2011) menar att individen 

formas i en verksamhet, det tolkar jag som att mentaliteten och de perspektiv och verktyg som 

är vanligt förekommande i arbetsgruppen kan influera den enskilde socialsekreterarens val av 

metoder och arbetssätt i en utredning. Resultatet har också visat att tillämpning av 

könsperspektiv i utredningsprocesserna har lämnats åt varje handläggare. Butlers (2006) 

resonemang visar att handlingsutrymmet sätter socialsekreterarna i en maktposition där de har 

tolkningsföreträde. Hur socialsekreterarna bemöter och skriver om barn och ungdomar i 

utredningar kan påverka hur könsnormer skapas och återskapas genom den maktposition de 

har. Men då socialsekreterarna som intervjuats i den här studien har hög arbetsbelastning och 

brist på tid för reflektion kan kvaliteten på utredningarna komma att begränsas. På så vis styrs 

utredningarna av organisationens struktur och det är svårt för socialsekreterarna att själva 

påverka hur arbetet ska utformas. 
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Påverkas utredningar och bedömningar utifrån könsnormer? 

Tema två utgjordes av socialsekreterarnas tankar kring förekomst och konsekvenser av 

könsstereotypa föreställningar i utredningar som de själva arbetat med. Bland respondenterna 

fanns en medvetenhet kring könsstereotypa föreställningar och könsnormer. Det fanns också 

en vilja att arbeta för att undvika att utgå från könsnormer i utredningar. Flera respondenter sa 

att de hoppas att de inte gör skillnad på biologiskt kön. Är det tillräckligt att försöka undvika 

normativa föreställningar om kön, eller behöver socialsekreterare aktivt bemöta och behandla 

pojkar och flickor utifrån genusperspektiv för att jämna ut könsnormer? Fler pojkar än flickor 

har fått insatser genom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2013) och samma beteende, exempelvis 

utåtagerande beteende, kan uppfattas som mer eller mindre allvarligt beroende på individens 

könstillhörighet (Hamreby 2004). Det handlar således om vilket beteende som är normalt eller 

normbrytande och denna kategorisering kan göras efter könstillhörighet. Resultatet i studien 

har visat på avsaknad av säkerställande av att pojkar och flickor inte behandlas och bedöms 

olika utifrån könstillhörighet. 

 

Socialtjänsten – en normativ praktik 

Hur respondenterna ansåg att könsstereotypa föreställningar påverkat dem själva i sitt arbete 

när de mött pojkar respektive flickor behandlades i studiens tredje tema. Samtliga studiens 

respondenter uttryckte att de bemöter varje barn eller ungdom utifrån situation, symtom eller 

problematik och individ. Däremot diskuterar flera respondenter kring betydelsen av andra 

personers inverkan på utredningarna. Om jag väljer att se en individ utifrån sitt sammanhang 

kan det innebära att varje barn och dennes vårdnadshavare påverkats av sin omgivning, Butler 

(2006) menar att identitetsskapande sker i en samhällskontext. Normer skulle således kunna 

vara en del av problematiken i varje enskilt fall, åtminstone bör situationen ställas mot 

rådande samhällsnormer. Enligt Hamreby (2004) kan stereotypa föreställningar om kön 

skapas och upprätthållas inom socialtjänsten om inte könsnormer synliggörs och ifrågasätts. 

Socialtjänsten är en normaliserande verksamhet, som återskapar de normer som finns i det 

samhälle socialtjänsten verkar. Samtidigt visar resultatet att respondenterna har kunnat se hur 

flickors och pojkars beteenden upplevs olika beroende på kön. Detta skillnadstänkande finns 

hos socialsekreterare, andra professionella exempelvis skolpersonal samt hos föräldrar och 
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andra vuxna i barns liv. Att skilja mellan flickors och pojkars beteenden, menar Gemzöe 

(2002) är kulturella normer som genomsyrar hela samhället. Olika normer för flickor och 

pojkar leder till att normbrytande beteende bedöms olika beroende på om barnet eller 

ungdomen är flicka eller pojke, dvs. att barn och ungdomar bedöms olika efter biologiskt kön 

utifrån de normer som råder i samhället. Butler (2006) och Connell (2008) menar att genus är 

situationsbundet, och därmed skapas och återskapas genus i mötet med andra. 

 

Genus- och könsperspektiv 

Studiens fjärde och sista tema har handlat om alternativa synsätt på barn och ungdomar, än att 

utgå från könsstereotypa föreställningar om flickor respektive pojkar, som socialsekreterarna 

berättar om. Enligt Thunveds (2012) tolkningar av socialtjänstlagen har socialtjänsten ett 

ansvar i att jämna ut könsskillnader och könsmaktförhållanden i samhället. Socialtjänsten 

arbetar utifrån politikers anvisningar, från lagar till kommunala bestämmelser, men det finns 

samtidigt ett handlingsutrymme att utnyttja. Ett utrymme med plats för att medvetandegöra 

könsskillnader och arbeta för att bemöta varje individ jämlikt. Finns utrymme att förändra, 

trots att utredningsarbetet inte har som syfte att förändra samhällsstrukturer? Butler (2006) 

menar att myndigheter har makt att förändra rådande könsnormer. Varje handläggare kan 

använda sitt handlingsutrymme för att synliggöra genusperspektiv i sina utredningar av barn 

och ungdomar. Men det har i resultatet framkommit att hög arbetsbelastning, avsaknad av tid 

för reflektion och specifikt stöd för genusarbete i BBIC saknas. En viktig slutsats är således 

att det krävs stöd från ledning och i organisationen för att utveckla och tillämpa användning 

av genusperspektiv i utredningsarbetet för barn och unga. Jag tänker att det krävs 

grundläggande strukturer i verksamheten för att ändra arbetet i en riktning som aktivt 

förebygger återskapande av rådande könsnormer. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Att anpassa eget språkbruk och beteende efter den individ handläggaren möter, tänker jag är 

naturligt och kanske nödvändigt för att skapa en relation till barnet eller ungdomen som ska 

utredas. Eftersom genus skapas i varje sammanhang och i relation till andra (Butler 2006), 

kan denna anpassning samtidigt innebära att handläggare återskapar normativa könsroller i 
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mötet med barnet eller ungdomen. Jag undrar vad det kan få för konsekvenser för individen, 

dvs. barnet eller ungdomen, när det kommer till handläggarens slutsatser och bedömning i 

utredningen som leder till ett beslut om insatser för individen. Utveckling av genusperspektiv 

i praktiskt socialt barnavårdsarbete är av stor vikt för att för att undvika att återskapa rådande 

könsnormer (Claezon 2008). Forskning som belyser praktiska alternativ till implementering 

av genus- och könsperspektiv skulle kunna bidra till förändring på organisatorisknivå, vilket 

den här studien visat är nödvändigt för att öka användning av genusperspektiv i 

utredningsprocesser för barn och ungdomar. 

 

Avslutande reflektioner 

Det finns en dubbelhet i handläggarnas arbete som framträder tydigt i respondenternas 

berättelser. Att utgå från individen, dvs. barnet eller ungdomen, innebär att utgå från 

samhällets könsnormer eftersom individen är formad efter de könsnormer som finns i den 

kultur som denne växer upp i. Utredningsarbetet kan ses som en normaliserande verksamhet 

som syftar till att skapa bättre levnadsförhållanden för barn och ungdomar genom att 

återskapa de förhållanden som idag anses riktiga och normala. Samtidigt är socialtjänsten en 

myndighet med makt att påverka och förändra samhällsnormer och jag tänker att en mer 

genusmedveten praktik skulle kunna göra skillnad. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Information och förfrågan om deltagande 

Intervjuförfrågan för examensarbete (socionomprogrammet). 

Hej! 

Jag heter Viktoria Palm och läser socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag ska skriva ett examensarbete som kommer att handla om genusperspektiv i utredningar av 

barn och ungdomar, jag söker nu personer som kan bidra med information till min studie. 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares egna erfarenheter av utredningsarbete 

av barn och ungdomar ur ett könsperspektiv, därför vill jag gärna intervjua dig. För 

deltagande kontakta mig via telefon eller e-post. 

Intervjun beräknas ta ca 60 min och jag kommer att spela in intervjun för att kunna återge 

samtalet korrekt. 

Att delta i studien är frivilligt, du kan när som helst avbryta din medverkan under studiens 

gång utan att uppge skäl. Den information du lämnar under intervjun kommer att hanteras 

konfidentiellt och det du säger kommer att avidentifieras i arbetet. Informationen kommer att 

sammanställas och endast användas i det här examensarbetet, övrigt intervjumaterial raderas 

så snart arbetet är godkänt. Om du önskar, sparas dina kontaktuppgifter för att skicka ut en 

kopia av det färdiga arbetet.  

Jag önskar genomföra intervjun så snart som möjligt. För deltagande, mer information eller 

frågor kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Viktoria Palm 

telefon: 

e-post:  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjunummer:  

 

 

- Berätta om era rutiner ut när ett nytt ärende kommer in? 

- Berätta om metoder och verktyg som används vid utredningar? 

 

- Kan du ge exempel på könsstereotypa sätt att tänka kring om hur flickor respektive 

pojkar är och vilka behov de har? 

- Kan du ge exempel på hur sådana sätt att tänka har spelat roll i utredningar och 

bedömningar som du känner till? 

- På vilka sätt skulle könsstereotypa föreställningar ha kunnat spela roll i utredningar 

som du arbetat med? 

 

- Finns det bestämmelser på arbetsplatsen om bemötande och hur utredningar ska 

skrivas utifrån genus- eller könsperspektiv? 

- Tror du att du själv bemöter flickor och pojkar på olika sätt? Berätta. 

- Tror du att du bemöter flickor och pojkar på liknande sätt? Berätta. 

- Kan du ge exempel på hur det kan ha spelat roll i utredningar eller bedömningar som 

du arbetat med? 

 

- Upplever du att könsstereotypa föreställningar är vanliga bland socialsekreterare? 

- Finns det tillfällen då du medvetet försöker undvika könsstereotypa sätt att tänka? 

(Berätta, ge exempel) 


