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The aim of this study is that from a gender perspective, highlighting how investigating social 

workers assess and justify the decisions concerning youth with socially destructive behavior. 

The focus is on the similarities and differences constructed. 

      In order to respond to our study, we interviewed six social workers in six municipalities 

who work with youth investigations. The interviews took place in the southern and central 

Sweden. Parallell to the interviews, we used a vignette that we designed and constructed 

ourselves. It contains a fictitious case of a youth with socially destructive behavior. Half of 

the interviewees had to answer the case where the youth had a girl's name and the other half 

in which the adolescent had a boy's name. 

     Selected theories that have been used to create an understanding of our research problem is 

the gender system and professional ethics. 

     The results of our empirical data gave us several conclusions. The outcomes of this study 

shows that social workers holds a gender awareness when working with investigations of 

teenaged boys and girls. However the results also show the complexity that exists in regard to 

possess a conscious approach to the gender impact of youth investigations among social 

workers. It appears that the social workers seem to react and act slightly different depending 

on whether the youth is a boy or a girl. Furthermore, the results indicate that the heavy 

workload affect the social workers investigative work and in turn the young people. 

Interesting findings were also the social workers descriptions of the importance of school's 

role in getting the girls and boys gone wrong to return to a healthy path in life.  
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund  
Sociala myndigheter har möjlighet att ingripa när barn eller ungdomar uppvisar ett socialt 

nedbrytande beteende. Lundström och Sallnäs (2003) belyser hur sociala myndigheters beslut 

kring omhändertagandet av ungdomar med destruktivt beteende kan kopplas till könsmässiga 

skillnader. Författarna resonerar kring vetskapen att yrkesverksamma inom social barnavård 

definierar sociala problem samt vald intervention från samhällets sida med utgångspunkt i 

könsdimensioner. Historiskt sett har kopplingar kunnat påvisas mellan åtgärder och 

könstillhörighet bland unga med avvikande beteende. Lundström och Sallnäs (2003) sträcker 

sig så långt att de menar att samhället tillhandhåller ”pojkåtgärdssystem” och 

”flickåtgärdssystem”. ”För flickor har sexualitet haft en särställning och getts en innebörd 

som motiverat omhändertagande för att de är »lössläppta«,promiskuösa, sexuellt vanartade 

osv” (Lundström & Sallnäs, 2003:201). Pojkar kopplades samman med brottsliga handlingar 

men kom vanligen undan med en varning ifrån barnavårdsnämnden (ibid.).  

     Hirdman (1988:50 f) utvecklade teorin om ett ”genussystem” som kan beskrivas som 

kulturella konstruktioner, med ett dikotomt motsatsförhållande mellan könen. Med 

utgångspunkt i Hirdmans genussystem kommer vi undersöka hur genussystemets uppbyggnad 

påverkar socialsekreterare som jobbar med ungdomsutredningar. Vidare hur flickor och 

pojkar genom olika strategier skiljs åt från varandra. Hamreby (2004) riktar fokus mot de 

definitionsprocesser och klassificeringar skapade ur makt samt kunskapsförhållandet där 

“promiskuösa flickor och kriminella pojkar” och kunskapen om dessa blivit en framställd 

produkt. Vid uppkomst av social problematik förekommande bland flickor respektive pojkar 

har socialarbetare makten att cementera och reproducera de föreställningar och attityder 

förekommande i samhället (Hamreby, 2004:11). 

     Schlytter (2000) beskriver hur genus stundtals jämställs med kön, men den avsiktliga 

innebörden syftar till att särskilja kultur och biologi. Schlytter tar även upp forskning där 

biologin beskrivs som väsentlig för förståelsen kring faktiska skillnader mellan män och 

kvinnor (Schlytter, 2000:116). Kön och genus måste dock förstås ur ett mer komplext 

perspektiv än enbart ur biologiska aspekter. Andersson och Ulmanen (2006:13-15) förklarar 

att maktordningen som reglerar kvinnors och mäns ställning i samhället, är en bit i pusslet för 

att förklara genusordningens strukturer och funktioner.  

     Flickors och pojkars sociala problematik som benämns på liknande sett, ges ofta olika 

innebörder. Som exempel kan nämnas att när flickor och pojkar utsatts för brott får de olika 
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ansvarsbördor som brottsoffer. Ytterligare en aspekt kan härledas till beskrivning av vad en 

“bra” flicka respektive vad en “bra” pojke anses vara. Förväntningar på en “bra” flicka 

bottnar många gånger i föreställningar om dygd och renlighet, medan “bra” pojkar beskrivs 

som starka och självsäkra (Hamreby, 2004:12). Schlytter (2000) illustrerar ytterligare 

könsrelaterade olikheter i synen på flickor och pojkar. Flickor avviker genom sina kroppar, 

d.v.s. använder sina kroppar för att uttrycka sig genom exempelvis självskadebeteende eller 

sexuellt avvikande beteende. Pojkar framställs mer utåtagerande där det avvikande beteendet 

visar sig genom våld, missbruk och kriminalitet med missnöje riktat mot andra. Pojkars 

sexuellt avvikande beteende framställs inte lika problematiskt som flickors (Schlytter, 

2000:117).  

     Det är alltid relevant att behandla människor jämlikt, kanske i synnerhet när det kommer 

till barn och unga som är de som ska borga för ett jämlikt samhälle i framtiden. Vi har 

genomfört våra verksamhetsförlagda utbildningar på olika Barn- och familjeenheter och kom 

där i kontakt med utredningsarbete av ungdomar med socialt nedbrytande beteende. Genom 

att ställa frågor till en ungdom ska socialsekreteraren bedöma och komma fram till en lämplig 

insats som ska hjälpa den unge. Men vad händer om frågorna som ställs inte berör samma 

områden, även om problematiken är densamma? Om vi bara frågar flickorna om deras 

sexuella erfarenheter? Eller bara frågar pojkarna om våld och kriminalitet? Missar vi den 

självskadande pojken? Hamnar den stökande flickan mellan stolarna? Kommer vi då vara 

med och cementera de isärhållande föreställningar om vad manlighet och kvinnlighet är? Av 

de anledningarna ser vi det som relevant att undersöka huruvida könsstereotypa 

föreställningar kommer till uttryck bland utredande socialsekreterare.  

1.2 Problemformulering  
Socialarbetare besitter, tillsammans med en rad andra professioner, makten att bedöma och 

kategorisera sociala problem. Det vi idag “vet” om pojkars och flickors sociala problem är en 

produkt av definitioner, klassificeringar och grupperingar skapade och vidmakthållna av 

samhället. Forskning visar att de socialt nedbrytande beteenden som återfinns hos ungdomar 

tillskrivs varierande allvar med kopplingar till könstillhörighet (Hamreby, 2004:11).  

     En viktig uppgift för socialarbetare är att sträva efter jämlikhet och rättvisa mellan 

individer men också mellan könen. Existerande negativa föreställningar och fördomar i 

samhället ska socialarbetare synliggöra och inte reproducera. Av utsatta individer har barn 

och unga ett särskilt skyddsbehov då de har svårt att på egen hand tillvarata sina rättigheter. 

Forskning vi har tagit del av visar tydliga indikationer på könsbundna skillnader i hur sociala 



  
 

 
 

3 

myndigheter bedömer barn och ungas problembilder och behov av insatser. Den här studien 

avser att undersöka om de illustrerade bilderna av olik behandling och bedömning mellan 

flickor och pojkar aktuella på socialtjänsten, än idag har en förlegad men ändå betydande 

plats i sociala myndigheters arbete. Genom vår studie vill vi bidra till ökad förståelse om 

könets betydelse i utredningsarbete av ungdomar med socialt nedbrytande beteende. Vidare 

vill vi synliggöra och analysera bedömningsstrukturer existerande på socialtjänster.  

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra vilka föreställningar om likheter och skillnader 

mellan flickor och pojkar med identisk problembild som återfinns bland ungdomsutredares 

bedömningar.  

1.4 Frågeställningar 

• Hur avvägs problematiken mellan fakticitet och konstruktion? 

• Hur hanteras genusfrågan på arbetsplatsen? 

• Vad påverkar när interventionen sker? Är det könsbundet? 

1.5 Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i 7 avsnitt. Första kapitlet inleds med problemformulering, syfte och 

frågeställningar kopplat till studiens ämne. I andra kapitlet får läsaren en inblick i tidigare 

forskning som ramar in studiens inriktning. Tredje kapitlet belyser och berör de teoretiska 

begrepp och ansatser som vi använder för att analysera den insamlade empirin. I 

nästkommande kapitel redogörs val av metod och tillvägagångssätt för studien. Vidare 

diskuteras etiska aspekter och de svårigheter vi ställts inför i uppsatsskrivandet. I femte 

kapitlet presenterar vi vår vinjett som varit utgångspunkten för utförda intervjuer. I sjätte 

kapitlet sammanställer vi empirin från genomförda intervjuer med ungdomsutredare. 

Intervjumaterialet har delats upp i olika teman som varit återkommande och utmärkande. 

Analysering av empirin utifrån tidigare forskning och teori presenteras också i detta avsnitt. 

Avslutningsvis sammanfattar vi, diskuterar och problematiserar insamlad empiri och analys i 

en slutdiskussion, som återfinns i sjunde kapitlet.  
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2 Tidigare forskning  
 
Den tidigare forskningen behandlar teman som genus, åtgärder för ungdomar med social 

problematik samt utredningsarbete av ungdomar på socialtjänster. Följande avsnitt fokuserar 

också på hur synen har varit och förändrats över tid, angående pojkar och flickor inom den 

sociala barnavården.    

2.1 Social barn- och ungdomsvård i historien  
Runt 1900-talets början utformades barnavårdslagar för barn i Sverige som ansågs behöva 

beskyddas, främst från skadliga hemmiljöer. I betänkanden till dessa lagar behandlas också 

vanartiga barn och hur minderåriga förbrytare bör tas omhand. Vanartiga barn är en 

benämning som idag skulle kunna jämföras med det vi idag kallar socialt nedbrytande 

beteende, eller normbrytande beteende. Omsorgsbrist ansågs kunna leda till samhällsfara och 

det motiverade till tvångsvård och placering i enskilda hem eller anstalter (Ponnert, 2007:44). 

     Gustav Jonsson (1980) redogör för en långtidsstudie av de så kallade Skå-flickorna1 där 

det framkommer att beteenden som våld, stöld, skolk och övriga skolproblem förekom lika 

frekvent hos flickor som hos pojkar. På Barnbyn Skå bodde både omhändertagna pojkar och 

flickor men det anmärkningsvärda är problematiken som ligger till grund för placeringarna. 

Omhändertagande på grund av det Jonsson benämner som ”sexuellt utespring” uppgick i 

flickornas fall till 70% medan siffran för pojkar med motsvarande benämning var 10%. I 

pojkarnas fall handlade det om sexuella kontakter med vuxna män. I de fall sexuellt beteende 

var huvudorsak till omhändertagande och placering uppgick siffran till 56% för flickorna och 

0% för pojkarna (Jonsson, 1980:10-11). 

     Tidigare forskning visar att lagstiftningen i Sverige stundtals innebär en uppdelning av 

flickors och pojkars sociala problematik och möjlighet till insatser (Schlytter 2000; 

Lundström & Sallnäs, 2003; Smart, 1995). Lundström och Sallnäs (2003) hävdar att 

lagstiftningen i Sverige är uppbyggd på sådant vis att kön och klass sammankopplas med 

olika moraliska egenskaper. Underklass är en grupp som många gånger kopplas samman med 

negativa egenskaper och attribut som återspeglas på kommande generationer. Även 

barnavårdsåtgärder kan kopplas samman med socioekonomisk position och kan därmed 

förklaras utifrån individens klasstillhörighet (Lundström & Sallnäs, 2003:193-194).  

Författarna lyfter också fram könsperspektivet och könets betydelse i utredningsarbete samt 

hur föreslagna åtgärder och insatser kunnat urskiljas mellan flickor och pojkar i den sociala 

                                                
1	Intagna	flickor	på	Barnbyn	Skå	(1947-2005)	vilka	Gustav	Jonsson	(1977,	1980)	baserat	sina	böcker	på.		
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barnavården. Också Jonsson (1977, 1980) poängterar i enlighet med ovanstående författare att 

det ur ett historiskt perspektiv går att urskilja mönster i den sociala barnavården som vittnar 

om könsmässiga skillnader vid omhändertagandet av flickor och pojkar (Jonsson, 1977:38 f; 

1980:28-29). Denna åtskillnad har inneburit att de åtgärder som erbjuds i social barnavård kan 

uppdelas i flick- respektive pojkåtgärder. För flickor handlar vanligen problematiken om 

sexuellt avvikande beteenden, brist på skolintresse, rymningar och stölder. Tidigare exempel 

från barnavård visar hur flickor tillhörande underklassen drillats till att bli duktiga tjänarinnor 

med hushållssysslor som främsta verktyg till framgång. Flickor var under början och fram till 

mitten av 1900-talet överrepresenterade gällande att anses ha vanartad sexuell problematik. 

Likaså var de i större utsträckning placerade på anstalt på grund av beteenden som ansågs 

som problematiska i jämförelse med pojkar (Lundström & Sallnäs, 2003:200-202). Gällande 

pojkar är det framförallt deras överrepresentation vid stöldbrott som lyfts fram som den 

huvudsakliga åtskiljande faktorn mellan pojkar och flickor. Vidare redogör författarna för att 

den vanligaste redovisade ”pojkåtgärden”, från 1940-talet och en bit framåt, har varit varning. 

Varningen som delades ut var en del i det formella åtgärdssystemet och barnavårdsnämnder 

brukade anse att en varning till pojkar som hängett sig åt olika småbrott vanligen räckte som 

reprimand. De flickor som på ett eller annat sätt förekom i systemet ansågs vara av 

allvarligare art. Om sexuell avvikelse dessutom fanns var det större anledning att agera med 

kraft från barnavårdsnämndens sida (ibid). Denna isärhållning, menar Smart (1995), grundar 

sig i att samhället i rättslig kontext bedömer kvinnor utifrån deras kroppar och biologi, och 

män utifrån gärningar och beteenden (Smart, 1995:2-3). Att dela upp könen och könsbundna 

attribut leder enligt Smart till att kvinnokroppen tillskrivs en annan betydelse än manskroppen 

(ibid.). Liknande resonemang redovisas av Hirdman (1988) och Hamreby (2004) där 

isärhållningsprincipen förklaras utifrån mannen som norm och kvinnan som den andre. 

Ytterligare aspekter som författarna lyfter fram är att isärhållningen mellan manligt och 

kvinnligt bidrar till fortsatt könssegregering. Denna könssegregering ter sig i mer subtila 

former i takt med att samhället utvecklats och sofistikerats (Hirdman, 1988:50-53; Hamreby, 

2004:16-17).  

2.2 Utredningsarbete på socialtjänsten 
Socialtjänsten är en människovårdande organisation som jobbar direkt mot individer, för att 

bland annat stödja till beteendeförändringar, och/eller förändra förutsättningarna för 

individens levnadsvillkor. Myndighetsutövning som är ett givet inslag för tjänstemän på 

socialtjänsten innebär beslut, åtgärder eller interventioner emot eller för individen. De här 
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maktbefogenheterna kräver således noga och rättssäkra bedömningar och förhållningssätt till 

de individer som är aktuella på socialtjänsten. Utmaningen för socialarbetare innebär därmed 

att förhålla sig kritisk till såväl den egna personen, som till omvärlden och dess uppfattningar 

om andra och sig själv. När det gäller utredningar av barn och unga ska socialsekreterare 

framförallt ge nämnden grundligt och tillförlitligt underlag för ett beslutstagande. I 

helhetssynen som ska klarläggas ska könsperspektivet ha en självklar plats i utredningen 

(Claezon, 2008:52-58).  

     Socialtjänsten har skyldighet att starta utredning vid misstanke om att barn eller unga far 

illa på grund av eget eller andras beteende. Utredningen ska klargöra om eller vilka stöd- och 

hjälpinsatser som kan komma att bli aktuella. Här kan också barn, unga och familjer ansöka 

om hjälp och stöd. Det kan handla om insatser i hemmet för att familjer ska kunna leva 

tillsammans, placeringar utanför hemmet i familjehem, alternativt institution. Placeringar kan 

ske med eller utan vårdnadshavares samtycke. Om ungdomen är över 15 år, med eller utan 

dennes samtycke (Socialstyrelsen, 2004:74-76). Fokus i den föreliggande uppsatsen är den 

unges egna beteende, som på ett eller annat sätt anses medföra problematik och avvika från 

samhällets normer och regler.  

     Andershed och Andershed (2006) talar om hur normbrytande beteende i ungdomen ökar 

risken för att få problem även i vuxen ålder. Författarna hänvisar till en egen studie från 2005 

som visar att mellan 30-50% av de pojkar som uppvisade ett normbrytande som barn även 

gjorde det som vuxna. Bland flickor var motsvarande siffra 20% (Socialstyrelsen, 2006:162, 

jfr Stattin & Magnusson 1996:630). Forskning visar dock att risken minskar något om det 

normbrytande beteendet uppkommer först under ungdomstiden, jämfört med i barndomen. 

Med normbrytande beteende i ungdomen följer också risker för utveckling av andra sociala 

problem så som arbetslöshet, problem av psykiatrisk natur och missbruk. Det tyder på att det 

finns goda skäl att försöka motverka en normbrytande utveckling tidigt. Genom att i ett tidigt 

stadie bevilja insatser som är inriktade på att motverka normbrytande beteende ökar chansen 

att nå framgång. För att insatserna ska bli framgångsrika bör anpassning ske utifrån den unges 

behov och följas upp ofta för att överensstämma med den aktuella situationen 

(Socialstyrelsen, 2006:193-195). 

     Barn och unga har skiftande förutsättningar för att handskas med olika situationer. I ett 

individinriktat arbete med en ungdom i riskzonen vägs risk- och skyddsfaktorer mot varandra 

och på så sätt träder den unges specifika behov fram (Lundgren & Persson, 2003:18). Stattin 

och Magnusson (1996) menar att det är av större vikt att undersöka och förstå 

problemsammansättningen hos en individ, snarare än att rikta fokus mot ett enskilt problem. 
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Förekomst och växelverkan mellan olika beteenden som en individ ger uttryck för är viktigare 

än att analysera dem var för sig. Ses inte hela problembilden kan viktig information om 

samband mellan olika riskbeteenden missas. Det i sig kan då bli till en riskfaktor eftersom alla 

delar i ett nedbrytande beteende bidrar till den ogynnsamma utvecklingen (ibid.:630-633). 

     Socialstyrelsen publicerade 2004 en rapport där flertalet studier och undersökningar 

sammanställts till en forskningsöversikt angående jämställdhetsarbete på socialtjänster. 

Flertalet studier och undersökningar som Socialstyrelsens rapport bygger på uppmärksammar 

könsskillnader i socialt arbete mot barn och unga. Könstillhörighet har visat sig betydelselös 

när det gäller att inleda utredning eller inte. Hur utredningen genomfördes samt hur synen 

socialsekreterare har gentemot flickor och pojkars problematik, skilde sig däremot åt. Pojkar 

fick större utrymme i utredningarna för att föra fram sin talan i generellt sett större 

utsträckning än flickor, särskilt i yngre år. Barnavårdsutredningar av ungdomar i tonårsåldern 

visade dock på att flickor fick mer utrymme. Vidare arbetade utredarna i pojkarnas fall mer 

för att skapa förståelse och analysera pojkarnas problematik och situation. I flickornas fall 

hamnade fokus mer på att beskriva och kartlägga det som socialsekreteraren uppfattade 

angående flickornas situation (Socialstyrelsen, 2004:81-84). Placering av pojkar sker i större 

grad på grund av problem med beteende och placering av flickor på grund av problem i 

relationer (Socialstyrelsen, 2004:85). Trots att skillnader finns i problematiken mellan könen 

från tidig ålder, är det inte förrän i tonåren som man slutar se barn som en homogen massa. I 

barnaåren görs ingen stor skillnad i vare sig utrednings – eller bedömningsprocessen mellan 

pojkar och flickor, utan först i tonåren får könsskillnader uppmärksamhet i 

barnavårdsutredningar. Forskningen visar också att flickor är som mest sårbara i tonåren 

medan pojkar framförallt påverkas i yngre ålder (ibid.).  

2.3 Genusperspektiv och ungdomar på socialtjänsten 
Kön och genus tillsammans, menar Andersson och Ulmanen (2006), har ersatt begreppet 

könsroll, i och med att en roll definierades som något en individ kan kliva in och ut ur. Kön 

och genus är betydligt mer komplexa och avspeglar en djupare förståelse kring könsskillnader 

existerande i samhället. Det är alltså inte bara en biologisk skillnad mellan könen. Andersson 

och Ulmanen (2006) hävdar också att makt är ett givet inslag vid forum där kön och genus 

omtalas. “Kulturellt skapad maktordning” använder författarna för att beskriva genus. De 

vidareutvecklar och förklarar att denna maktordning lägger grund för det som anses vara 

kvinnlighet respektive manlighet. Könsmaktsordningen kallas även av vissa forskare för 

genusordning eller genussystem (Andersson & Ulmanen, 2006:13-15). Yvonne Hirdman 
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(1988) är den historiker i Sverige som har utvecklat genussystem och dess teori. Hirdman 

förklarar genus som en process uppkommen ur samhället som återkommande skapar och 

reproducerar mannen som överlägsen kvinnan. Vidare uppkommer föreställningar, normer 

och värderingar ur genusprocessen som sätter prägel på vad olikheten i mäns och kvinnors 

ställning, egenskaper och sysslor är (Hirdman, 1988:51-53). Claezon (2008) anser i likhet 

med ovanstående författare att konstruktioner av kön också bör inkludera analysen av 

maktordningen i samhället. Den överordning män erhåller innebär att de besitter makten att 

utgöra och definiera “det normala” och därmed blir kvinnan “den andre” (Claezon, 2008:30).  

     Flertalet författare och forskare för diskussioner angående genus med utgångspunkt i 

Hirdmans genussystem och könssystem. Hirdman beskriver att definitionen av genus och dess 

betydelse skapas ur processer uppkomna ur sociala mönster, antaganden, föreställningar och 

normer om mäns och kvinnors kompetens och egenskaper (Claezon, 2008:31). Denna 

isärhållning mellan könen blir därmed förutsättningen för att det manliga skall utgöra normen 

för det “normala”. Vidare menar Hirdman att möjligheten för att bryta genusordningen ligger 

i att könens isärhållning bryts. Ett av kraven ligger i en könsmedveten uppmärksamhet som 

måste införlivas för att på så vis kunna genomskåda och urskilja de skilda villkor existerande 

för flickor och pojkar som blir särskilt tydliga vid studier kring deras beteende och 

problematik som genom föreställningar, vidhäftas dem (Ibid:31-32). Skillnader som kopplas 

till den biologiska kroppen bör dock inte förbises. Det uppseendeväckande ligger i “ (...) hur 

kön görs och vilka egenskaper som tillskrivs deras kroppar samt vilka konsekvenser det får” 

(Claezon, 2008:31). Vid diskussioner av kön är sexualitet ett givet inslag att ha med.  

     Claezon (2008) poängterar det givna inslaget av makt vid diskussioner om könsperspektiv. 

Vad är då makt och dess innebörd? Författaren refererar till begrepp som makt, könsmakt och 

ansvar vilket innefattar möjlighet för individen att “få vara subjekt i sitt eget liv”, eller att 

genomföra förändringar (Claezon, 2008:32). Ansvarsbiten förefaller vara att individen får stå 

för att saker och ting blir gjorda. Claezon nämner att kvinnor mer vanligt förekommande har 

mer ansvar än makt. Detta könsmaktssystem skapas utifrån samhällets konstruktion och varje 

individ är en del i att bygga upp sociala och ekonomiska strukturer som präglar vardagslivet. 

Vidare menar författaren att det lättaste är att följa dessa strukturer på ett oreflekterat sätt 

snarare än att ifrågasätta den ojämlikhet könsmaktsordningen innebär. Kvinnor blir tidigt 

inskolade i det patriarkala samhället och resultatet innebär en underordnad position för 

kvinnan där mannen tillika blir en del i den osynliga maktfördelningen (Claezon, 2008:33-

34).  
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     Schlytter (2000) illustrerar även hon i sin artikel hur samhället ser och behandlar flickor 

och pojkar olika. Vid forskning om kvinnan har betydelsen av kroppen under en längre tid 

haft en central roll. Flickor beskrivs enligt Schlytter ansvara för att kontrollera och sätta 

gränser kring såväl sin egen sexualitet som pojkars. Det är flickorna som ansvarar för att inte 

bli exploaterade och utnyttjade (Schlytter, 2000:111-112). I likhet menar Hamreby (2004) att 

det i diskursen finns en nyckel till hur problematik framställs och sedan blir till sanning. 

Benämner vi flickors sexualitet som problematisk men inte pojkars, så kommer heller inte 

pojkars sexualitet upplevas eller behandlas som problematisk. Vidare menar Hamreby att 

kontrollerande och nedsättande språk i förhållande till flickors sexualitet, som hora och 

slampa, saknas för pojkar (Hamreby, 2004:169-171). Redan 1980 påvisar Jonsson (1980) 

sambandet mellan ordvalets och åsiktskapandets makt vad gäller att tillskriva individer 

egenskaper och brister. En jämförelse kan göras till den förminskande mentalitet som finns 

kring ”busiga” pojkar kontra ”överreagerande” flickor.  

     Hamreby (2004:17) anser att det är oundvikligt att använda könsperspektiv när det är fråga 

om studier av pojkars och flickors sociala problem. Könsmaktsordningen som råder i 

samhället riskerar annars att komma ur fokus och just det faktum att det finns könsbundna 

skillnader och orättvisor menar Hamreby måste belysas.  

2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Den tidigare forskningen som vi valt att ha med i vår uppsats framhäver maktstrukturer som 

finns i samhället som i första hand grundar sig på kultur kring könen, och inte biologi. Det 

kan också beskrivas som en ”kulturellt skapad maktordning” utifrån manligt och kvinnligt där 

det manliga är idealet, eller en socialiseringsprocess där vi ser på pojkar på ett sätt och flickor 

på ett annat. Forskningen pekar också på skillnader i behandling och bedömning av pojkar 

och flickor beroende på kön och inte utifrån individen. Merparten av den tidigare forskningen 

består av material hämtat från en längre tid tillbaka. Även om forskningen är användbar än 

idag, är den inte genomförd i nutida kontext. Samhället och dess strukturer är i ständig 

förändring. Vi ville därför undersöka om och hur socialsekreterare idag reflekterar över genus 

och hur genussystemets hierarkier har förändrats. Vidare ämnar vi applicera genusteorier i ett 

nutida sammanhang.  

     Den använda tidigare forskningen består till stor del av forskningsöversikter samt analyser 

av lagar och rättsfall. Vår studie skulle kunna ses som ett komplement till dem, då vår empiri 

består av socialarbetares åsikter och bedömningar som är verksamma idag. Vidare applicerar 

vi den tidigare forskningen och teorin på empiri vi får fram från nutida fält. Våra respondenter 
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är utbildade socionomer som arbetar med myndighetsutövning och är viktiga för att nu och i 

framtiden sträva efter jämlikhet och rättvisa i sina bedömningar mellan individer och kön. 

     Vår ambition är att få upp ögonen för det som görs på rutin och som är baserat på invanda 

mönster och socialiseringsprocesser. Vi anser att det är viktigt som professionell 

socialarbetare att ge sig själv utrymme och tid för reflektion gällande beslut som fattas mot 

enskild. Genusperspektivet bör alltid vara en central del i reflektionen gällande pojkar och 

flickor, för att inte omedvetet reproducera negativa normer och föreställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

11 

3 Teori och teoretiska begrepp  
 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska ansatser och begrepp som vi valt ut som 

utgångspunkter i studien. Inledningsvis beskrivs genussystem utifrån olika författare och 

forskare. Därefter presenteras professionsetik som teori. Teorierna och begreppen har vi 

använt för att analysera insamlad empiri. Teorierna möjliggör ökad förståelse av det vi ämnar 

undersöka. Genom att applicera en teori kunde vi begreppsliggöra och konkretisera abstrakta 

fenomen.  

3.1 Genussystem  
Inom den feministiska forskningen har under senare tid nya begrepp kommit att användas 

som analysverktyg; genussystem och genusordning. Genus står för det socialt och historiskt 

konstruerade (Claezon, 2008:33-34). Hirdman (1988) använder genus för att förklara könet 

utifrån sociala och kulturella kontexter. Författaren menar att genus kan förklaras som ett 

verktyg för att skapa kvinnligt respektive manligt, och att föreställningar om vad detta är inte 

infinner sig av sig själv, utan “görs” av människor i samhället, samt utifrån dess sociala 

kontext. Hirdman (1988:50-53, 2001:77 f) redogör för den ordningsstruktur av kön 

existerande i samhället samt isärhållningen av vad som anses manligt respektive kvinnligt i 

något som hon kallar för genussystem. Segregeringen av könen och upprätthållningen av 

genussystemet bidrar såväl kvinnor som män till, och ansvaret faller därmed på samhällets 

alla medborgare (Kullberg, 2002: 106-107; Connell, 1995:18)  

     Vi medverkar alla i processer att skapa genusstrukturer för socialiseringen av kvinnor och 

män, utifrån de premisser och värderingar som råder i samhället (Karlsson & Piuva, 

2012:283). Vidare är sociala strukturer uppkomna ur människors beteenden, och starkt 

kopplade till historiska förändringar (Connell, 1995: 104). Både som enskild individ och 

tjänsteman i offentliga verksamheter påverkas du av de i samhället existerande normer, 

värderingar och strukturer. Kullberg (2002) och Brunnberg (2002) diskuterar båda två hur 

socialarbetare som arbetar i offentlig verksamhet också är med och upprätthåller stereotypa 

könsroller i sitt arbete och i mötet med klienter (Kullberg, 2002: 110; Brunnberg, 2002:120). 

Vilket båda menar är på grund av genussystemet, och synen på att skillnader mellan könen är 

en “normal” och oundviklig process (ibid.). Eriksson- Zetterquist och Styrhne (2011) 

förklarar Judit Butlers sätt att se på genus och kön som icke “rena” kategoriseringar. Genom 

en kulturell upptagenhet av genusreproduktionen, skapar vi förväntningar om kvinnan och 

mannens uppförandekoder, och vi tillskriver personens handlingar olika betydelser med 
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kopplingar till könstillhörighet. Författarna menar att det nyfödda barnet kan tänkas vara fri 

från könskategorisering. I realiteten handlar det vanligen om minuter utanför mammas mage 

innan tillhörigheten av kön klarlagts (Eriksson- Zetterquist & Styhrne, 2011:145).  

     Enligt Hirdman kan genus och ordningsstruktur beskrivas utifrån två sätt; att manligt och 

kvinnligt skiljer sig åt och inte bör blandas samt att mannen utgör normen och det generella. 

När samhället expanderar och blir mer sofistikerat innebär det också att isärhållningen och 

segregationens uttryck blir mer komplexa och svårare att urskilja. Hirdman använder 

genuskontrakt som begrepp för att belysa relationen mellan män och kvinnor på mikro, meso 

och makronivå. Genuskontrakten innefattar föreställningar och förväntningar kring hur män 

och kvinnor är mot varandra. Genuslogiken förs sedan vidare till nästa generation och innebär 

således att den befästs och reproduceras (Hirdman, 1988:50-51).   

     I denna uppsats ser vi genus som en socialt konstruerad verklighet och process, som 

samhällets medlemmar tillsammans skapar, som innebär att flickor och pojkar tillskrivs olika 

egenskaper och normer att förhålla sig till. Mot bakgrund av tidigare forskning är en central 

frågeställning, huruvida pojkar och flickor behandlas och betraktas på likvärdigt sätt, bland 

arbetande ungdomsutredare på socialtjänster. Utifrån vår studie är genussystemet användbart 

för att synliggöra könsbundna bedömningsstrukturer på socialtjänster, samt sätta dem i paritet 

med varandra.  

3.2 Professionsetik  
Profession är ett yrke som föregåtts av högre studier, alla yrken är således inte professioner, 

även om det finns ett etiskt förhållningssätt kopplat till arbetet. Det ska finnas ett 

examensbevis från universitetet för att visa på kvalifikationer som kan kopplas till ett 

specifikt vetenskapligt ämne. Christoffersen (2007) nämner bland annat läkare som exempel 

när han talar om yrkesgrupper kopplade till ett erkänt forskningsområde (Christoffersen, 

2007:28). En profession växer fram för att fylla en viss funktion, exempelvis den tidigare 

nämnda läkaren eller advokaten som syftar till att lösa problem av juridisk natur. Robert 

Merton, amerikansk sociolog, förklarar professionens funktion i samhället genom att 

exemplifiera med tre olika byggstenar: kunna, göra, hjälpa. De här tre komponenterna innebär 

att professionsutövaren ska ha teoretiska kvalifikationer (kunna) och praktisk kunnighet 

(göra) som gör att den professionelle kan bistå den som behöver med adekvat hjälp (hjälpa). 

Christoffersen (2007) förklarar att den status som kommer med professionen genom lön och 

utbildning villkoras mot att professionen handskas med vissa uppgifter i samhället. Det 

betyder att den här uppgiften är det centrala och mest väsentliga. I socionomers fall är det 
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klienten och dennes bästa som skall stå i centrum (Christoffersen, 2007:33-36). Christoffersen 

(2007) presenterar tre olika åsikter gällande professionsetik. Parsons ståndpunkt är att den 

professionella etiken har klientens bästa i centrum medan Weber anser att en professions etik 

baseras på själva professionsgruppens behov. Foucault i sin tur, menar att en profession är 

skapad för att upprätthålla disciplin och social kontroll å statens vägnar (Christoffersen, 

2007:50).  

     Ett möte mellan socialarbetare och klient sker på grund av den kunskap socialarbetaren har 

och för att denne ska använda sin praktiska färdighet för att hjälpa klienten. Här finns också 

ett maktperspektiv att ta i beaktande. Klienten är inte alltid en del i mötet av egen fri vilja, 

utan kan vara tvingad dit av olika anledningar. Som exempel kan nämnas när behovet av 

förändring är större än viljan att förändras eller när en förälder som själv inte upplever sin 

alkoholkonsumtion som riskfylld blir mål för en utredning på grund av familjemedlemmars 

oro och välmående. I utredningar gällande ungdomar är det vanligen flera parter, vilka kan ha 

olika inställning till “hjälpen”. Då blir det än viktigare att ur ett professionsetiskt perspektiv 

förhålla sig respektfullt till alla inblandade. Exempelvis kan vårdnadshavare och ungdomen 

ha en inställning, medan barnets bästa alltid skall vara ledstjärna för socialarbetaren. Det 

gäller även om det innebär att ett beslut går helt emot en eller flera klienters önskan (ibid:86-

87).  

     För att kunna handla professionsetiskt krävs att det finns en förståelse för problemet som 

ska behandlas. Saknas kompetens och erfarenhet kan det vara svårt att avgöra vad som är ett 

korrekt handlande. Ett etiskt korrekt handlande kan inte väga upp knapphändig kunskap och 

erfarenhet. Christoffersen (2007) beskriver hur rutiner på en arbetsplats möjliggör för 

nyanställda att anamma det arbetssätt som gruppen med längre arbetserfarenhet kommit fram 

till är det bästa (ibid: 93-99).   

     I uppsatsen använder vi professionsetiskt perspektiv för att belysa hur ungdomsutredare på 

socialtjänster bedömer och motiverar beslut angående ungdom med normbrytande beteende. 

Som en del i det dagliga arbetet för en socialsekreterare ingår bedömningar som innebär 

konsekvenser för den som beslutet handlar om. Vissa beslut är grundade på ett val mellan två 

obekväma alternativ. Professionsetiken ska vara en hjälp att göra det mest lämpliga valet. För 

att ta beslut som gör minsta möjliga intrång och skada i klientens liv krävs en professionsetisk 

medvetenhet. Som ungdomsutredare representerar du organisationen, och har dess rutiner och 

riktlinjer som stöd (Christoffersen, 2007:83-86).  
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4 Metod och metodologiska överväganden  
 

I följande avsnitt presenteras val av metod för insamling av empiriskt material samt praktiskt 

tillvägagångssätt för utförandet av studien. Vidare presenteras metoden som använts för 

analys av empirin.  

     Den kvalitativa forskningen kan förklaras som ett sätt att visa på kunskap i form av ord 

snarare än i form av siffror. Bryman (2011) förklarar tre ståndpunkter som är viktiga vid 

definitionen av kvalitativ forskning; en syn där teori skapas i relation till forskningens 

praktiska resultat, dess kontextuella betydelse för materialet som grundar sig i 

studiedeltagarens konstruktion och syn på verkligheten, samt att skapandet av sociala 

egenskaper sker i interaktionen mellan individer (Bryman, 2011:340-341).  

4.1 Val av metod och tillvägagångssätt 
Vi har genomfört vår studie med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Utmärkande för 

kvalitativa intervjuer är att forskaren ställer enkla och tydligt formulerade frågor och i 

gengäld får tillbaka långa och mångfacetterade svar. Vårt syfte har varit att få insikt i 

respondentens egna uppfattningar och värderingar men också synliggöra mönster i fenomen 

och processer (Trost, 2010:25-37; Denscombe, 2009:231-234). Vi har intervjuat sex utredare 

från sex olika kommuner. Kommunerna är av varierande storlek och är utspridda över södra 

och mellersta Sverige. Anledningen till det spridda kommunurvalet grundar sig i en önskan att 

kunna redovisa ett resultat som talar för en större del av Sverige, snarare än bara det som finns 

i vår direkta närhet. Vi ville inte göra studien eller utföra intervjuerna genom ett 

bekvämlighetsurval, där vi hade valt kommuner som är enklast att ta sig till. Vi ville istället 

hämta uppgifter ur ett större upptagningsområde för att på så vis få en bredd i studien som 

speglar kommuner i så väl större som mindre regioner. Ytterligare en aspekt vi grundat våra 

val i härleds till vår vilja att inte intervjua personer vi känner eller har anknytning till. Dels 

vill vi undvika att svaren anpassas utifrån det respondenten tror att vi vill höra. Dels för att 

minska risken för obekväma situationer uppstår vid och efter intervjutillfället.  

     Parallellt med intervjumetod har vi valt att använda oss av vinjettmetod, vilket har sin 

grund i vår önskan att skapa en större möjlighet att få tillgång till respondenternas attityder 

och inställningar till ungdomar med socialt nedbrytande beteende. Bryman (2011) menar att 

metoden är lämplig då forskaren ämnar få tillgång till individers normer, värderingar och 

tankar (Bryman, 2011:257). Vinjetten innebar att respondenterna fick något konkret att utgå 

ifrån och det skapade en större möjlighet för respondenten att tänka fram reflekterade svar 
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(Jmf Bryman, 2011:258). Ytterligare en anledning till metodvalet, var att vi ville använda oss 

av vinjett för att samtliga respondenter skulle utgå ifrån exakt samma förutsättningar. 

Vinjetten skickades ut som bilaga i informationsbrevet i god tid innan intervjutillfället för att 

ge respondenten tid att sätta sig in i fallet. Nackdelen blev dock att somliga respondenter hade 

svårt att få tid till inläsning av vinjetten som trots allt ledde till skilda förutsättningar. Vi 

tänker att respondenternas svar som stundtals var oväntade i sammanhanget kan bero på att de 

helt enkelt inte hunnit läsa igenom vinjetten tillräckligt. På så vis fick vi svar som 

förmodligen inte stämt överens med de svar som hade kommit vid ett tillfälle där vinjetten 

hade granskats mer ingående inför intervjun.  

     Med vår vinjett kunde vi också utnyttja friheten med att helt och hållet själva diktera 

innehållet. Följaktligen är den färdigställda vinjetten är en produkt av oss, det vill säga den är 

helt uppdiktad. Eventuella likheter med autentiska fall är tillfälligheter. För att få hjälp i att 

finna inspiration för utformningen av vinjetten har vi dock använt oss av rättsfall gällande 

ungdom med socialt nedbrytande beteende vid databasen Zeteo. Vidare har vi använt oss av 

vår egen erfarenhet från våra anställningar på barn- och familjeenheter i olika kommuner med 

att få inslag i fallet som skapar en trovärdig vinjett. Vi har också fått hjälp av socialsekreterare 

som handlägger ungdomsärenden för att bedöma om vårt konstruerade fall upplevs som 

trovärdigt och realistiskt. För att ge fallet ett innehåll som möjliggör att socialsekreterarna kan 

dra välgrundade slutsatser och framföra åtgärdsförslag som kan motiveras, har vi använt oss 

av BBIC:s behovsområden.  

     Vinjetten baseras på två tonåringar med samma problemstruktur, där det enda som skiljer 

dem åt är könet. Genom vår vinjett blir uppgiften mindre tidskrävande för respondenten då vi 

presenterar ett färdigt fall och respondenten slipper lägga tid på att ta fram egna ärenden. Vi 

tror också att det är lättare att respondenter tackar ja till att medverka i studien om deras 

arbetsbelastning inte ökar nämnvärt. Anledningen till att vi valde att konstruera fiktiva 

ärenden grundade sig i vår önskan att minimera risken att socialsekreteraren hade en 

förutbestämd åsikt, värdering eller band till ungdomen som färgar svaren. Vi tänker att så fort 

en personlig kontakt har skett uppstår en relation som bidrar till vilka åsikter och tankar du 

har om personen. Det vi ville komma åt är de generella tankar och åsikter som uppstår 

spontant och som förknippas med pojkar respektive flickor, vilka hade kunnat utebli om vi 

hade bett respondenterna själva plocka fram ärenden.  

     Hälften av respondenterna besvarar fallet där ungdomen är en flicka (Evelina) och den 

andra hälften där ungdomen är en pojke (Oskar). Ingen av respondenterna ställdes inför 

uppgiften att bedöma vårt fall ur både pojk- och flickperspektivet. Vi avsåg inte bedöma 
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enskilda socialsekreterares benägenhet att ta ett könsperspektiv vid bedömning av åtgärder för 

unga med problemstruktur utan snarare att få insikt i könade bedömningsstrukturer på 

socialtjänster. Vinjetten användes i studien som en utgångspunkt för de semistrukturerade 

intervjuer som utfördes med utredande socialsekreterare. Studiens syfte är att få insikt i 

ungdomsutredares tankar om och bedömningar av ungdomar med socialt nedbrytande 

beteende. Vi valde en öppen struktur på våra intervjuer med respondenterna. Samtidigt ville 

vi inte lämna för mycket utrymme, så att fokus hamnar på detaljer utanför rammen av vår 

studie. Genom att styra in samtalet på spår som vi ansåg viktiga utifrån studien, och sedan 

lämna utrymme till respondenten för att vidareutveckla sina resonemang, kunde vi få tillgång 

till tankar och bedömningar som möjligen hade uteblivit om en mer strukturerad form av 

intervju skett (Jmf. Denscombe, 2009:231-234). Förberedda frågor gav oss en grund att utgå 

från samtidigt som vi inte var bundna till en fixerad mall, utan kunde ge respondenten 

utrymme att vidareutveckla sina resonemang och belysa aspekter vi inte själva tog upp (ibid.).   

4.1.1	Vinjettmetod		

Att använda vinjetter är en relativt ny metod som introducerades i Sverige på 1990-talet. 

Vinjettmetoden har tidigare avsett komplettera andra metoder där avsikten varit att studera 

människors värderingar och bedömningar. Dess ursprungliga syfte har varit att samla in 

kvantitativ data men har under senare tid omvandlats på ett sätt som passar kvalitativ 

datainsamling. Jergeby (1999) beskriver att forskaren konstruerat en eller flera korta 

berättelser eller händelser med fiktiva människor som befinner sig i ett specifikt sammanhang. 

Berättelserna bör författas med händelser som speglar verkligheten på ett relevant sätt 

(Jergeby, 1999:36-38). Precis som Jergeby betonar även Bryman (2011) kravet som 

tillkommer i samband med vinjettmetoden, vilket är att skapa situationer i vinjetten som 

känns trovärdiga (Bryman, 2011:257-258). Respondenterna får sedan ta del av berättelserna 

och beskriva utifrån den egna subjektiva upplevelsen hur han eller hon hade gått tillväga med 

berättelsen som utgångspunkt (Jergeby, 1999:36-38). Bryman (2011) beskriver flera fördelar 

med vinjett och menar bland annat att vinjetter kan användas för att avdramatisera känsliga 

ämnen. Eftersom vinjetten handlar om fiktiva människor och situationer skapar det en viss 

distans från respondenten (Bryman, 2011:258). Fördelen som Bryman poängterar är en av 

anledningen till att vinjettmetoden är en styrka i studien vi utfört. Ytterligare en styrka är att 

socialsekreterarna vid intervjutillfället får något konkret att utgå ifrån istället för att prata om 

händelser och personer som abstrakta fenomen. 
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4.1.2	Semistrukturerade	intervjuer		

Intervjuerna genomfördes utifrån den semistrukturerade modellen vilket möjliggör en 

flexibilitet för intervjuare och den intervjuade att utveckla egna tankar kring ämnena som togs 

upp. En tillgång till respondenternas tankar blir i större utsträckning möjligt med 

semistrukturerad intervjumetod i jämförelse med intervjusituationer som utförs under mer 

strukturerade former (Denscombe, 2009:234). Genom att intervjua respondenterna 

personligen ges möjlighet för dem att ifrågasätta oklarheter i frågeställningarna, vilket gör att 

det är respondenternas tankar kring de öppna frågorna som resultatet i undersökningen 

baseras på. Med semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiri i en 

forskningsstudie kan mer subtila fenomen som respondenten ger uttryck för komma till ytan, 

som vid ett annat metodval skulle kunna gå om intet. I och med metodens invecklade 

karaktär, blir den lämplig i sammanhang där mer komplex empiri eftersträvas. Intervjuer 

innebär en djupdykning i enskilda personers känslor, uppfattningar och erfarenheter, vilket 

möjliggör forskaren tillgång till subtila och komplexa fenomen (Denscombe, 2009:232). Ett 

exempel kan vara när respondenten tvekar inför ett svar, delar med sig av erfarenheter i 

ämnet, eller delger sin personliga åsikt i en specifik kontext som skapar nyanseringar i 

studerat ämne. Ju öppnare ett intervjutillfälle är, desto lättare möjliggörs friheten för 

respondenten att styra upplägget och innehållet. Vidare kan intervjuaren läsa av och analysera 

det som sker i interaktionen (ibid:231-235).  

     Intervjumetod innebär dock inte enbart fördelar. Denscombe (2009:232) påtalar risken att 

som forskare missta intervju som en enkel metod att genomföra. Författaren menar att 

metoden som sådan innebär dolda risker som kan bestå av knapphändiga förberedelser och 

lyhördhet inför komplexiteten som föreligger i genomförandet av en väl gjord intervjusession. 

Intervjumetod bör inte förväxlas med konversationer som sker vardagligt utan som forskning, 

som ställer krav på noggranna förberedelser och genomförande (ibid.). En illa förberedd 

intervju kan leda till tidskrävande genomgång av materialet, som i slutändan inte leder till 

något fruktbart i förhållande till studiens syfte (ibid.). En annan central aspekt att ha i åtanke 

vid intervjumetoder är risken för feltolkning av respondenternas svar. Misstolkningar kan leda 

till att innebörden förvrängs och tappar sin sanna mening (Bryman, 2011:) Vi har 

genomgående under uppsatsprocessen försökt inneha ett kritiskt förhållningssätt till de 

tolkningar vi gjort av insamlad empiri. Exempelvis har vi diskuterat med varandra vid enskilt 

gjorda tolkningar, för att säkerställa att vi haft liknande uppfattningar.  
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4.2 Urval och erfarenheter från datainsamlingen  

4.2.1	Urval		

Respondenterna valde vi genom att utgå från studiens syfte och hur de kunde hjälpa oss att 

besvara vår frågeställning, ett så kallat målinriktat urval. Forskaren väljer ut de personer som 

anses kunna tillföra studien relevans och trovärdighet (Bryman, 2011:434 & Ahrne, Svensson 

2011:42-44). Syftet med studien var att få tillgång till socialsekreterares uppfattningar och 

tankar kring ungdomar med socialt nedbrytande beteende. Informationen ville vi sedan sätta 

in i ett genusperspektiv med fokus på om likheter och skillnader finns i hur socialsekreterare 

ser på flickor respektive pojkar med social problematik. Därmed föll vårt val på att intervjua 

utredare på socialtjänster. Valet av respondenter innebar ett flertal överväganden. Ett av 

överväganden var hur många vi skulle intervjua, där vår ambition var att inhämta empiri från 

åtta socialsekreterare i åtta olika kommuner. Vi ansåg att åtta intervjuer var rimligt att 

genomföra inom tidsramen, och tillräckligt många för att få in gediget och användbart 

material för att uppfylla målet med studien. En annan tanke vi hade var att få respondenter 

med varierande erfarenhet inom ungdomsutredningar, vilket hade skapat en intressant 

dynamik mellan den “nya” och den “gamle” socialarbetaren. Till sist ville vi hitta 

respondenter villiga att ställa upp i studien från olika kommuner, spridda runt om i Sverige, 

för att fånga upp socialsekreterares uppfattningar om ungdomar med socialt nedbrytande 

beteende i såväl större som mindre kommuner. Anledningen till variation av kommuner i 

storlek och placering grundar sig i vår vilja att detektera eventuella skillnader och likheter i 

bedömningar av ungdomsärenden. Det visade sig vara svårt att få ihop åtta respondenter till 

studien, av olika anledningar. Vi fick som besked att stora personalomsättningar och hög 

arbetsbelastning låg till grund för att en del avböjde att medverka. Det slutade med att vi fick 

samtycke från sex kommuner. Efter granskning av insamlad empiri ansåg vi att materialet 

räckte till vår studie. De medverkande är av olika kön och ålder, har olika yrkeserfarenheter, 

kopplat till antal anställningsår inom socialtjänst och arbetsplats. Vidare hade respondenterna 

olika yrkesbefattningar, däribland socialsekreterare och förste socialsekreterare, där 

socialsekreterare var vanligast.  

     Som ett första steg i att kontakta respondenter valde vi att formulera ett kontaktbrev som vi 

mejlade ut, där vi presenterade oss, lämnade kort information om uppsatsen samt vad vi 

önskade få hjälp med från respondenternas sida. Mailadresser har vi fått tillgång till via 

kommunernas hemsida, alternativt kommunväxeln som dirigerade oss till rätt person. 

Inledningsvis mailade vi ut kontaktbrevet till enhetscheferna i 15 olika kommuner. I brevet 
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informeras om att kontakt kommer tas under nästkommande vecka för att klargöra om 

intresse för ett deltagande fanns. När vi kontaktade enhetscheferna i kommunerna var det 

många som inte svarade, eller återkopplade. Vi mejlade därför ut påminnelser till ett flertal av 

de valda kommunerna för att öka möjligheten till att boka in medverkande i studien. En annan 

åtgärd var att skicka ut kontaktbrevet till ytterligare sju kommuner utöver våra 15 kommuner 

som fick brevet i första hand. En av respondenterna som bokades in var sjuk när vi kom till 

socialkontoret på avtalad tid. Vi fick aldrig kontakt med denne för att boka in en ny 

intervjutid, vilket ledde till att det blev en ojämlik fördelning mellan kön på respondenter och 

kön i fallet.  

4.2.2	Erfarenheter	från	datainsamlingen		

Tidigt i processen valde vi att utgå från vår uppsatsplan som skrevs under kursen som 

föregick examensarbetet. Vi var nöjda med den metod vi gemensamt hade kommit fram till, 

vilket var intervjuer med utgångspunkt i vår skapade vinjett. Då vi hade mål och syfte klart 

för oss, innebar det att första kontakt med tilltänka respondenter kunde påbörjas mycket tidigt 

i skrivprocessen. För att ta hänsyn till socialtjänsters bitvis tunga arbetsbelastning, valde vi att 

ta första kontakten via mejl till enhetschefer alternativt förste socialsekreterare. Vi räknade 

med ett visst bortfall, däremot inte att svar helt skulle utebli, som nu blev fallet. Åtskilliga 

samtal och mejlpåminelser skickades ut till våra kontaktpersoner i kommunerna för att vi i 

alla fall skulle kunna få ett besked om ett intresse för deltagande fanns eller inte. Ingen 

kontakt kunde tas, vare sig genom telefon, mail eller växeltelefonist. Vi provade att ringa 

direkt till handläggarna i en del av kommunerna och fick då information av dem att en del av 

enhetscheferna tagit upp vår förfrågan på möten, eller mejlat till alla på enheten. Däremot 

hade ingen uppföljning skett i vilka som kan tänka sig att delta av handläggarna. Vi hade inte 

heller fått någon information om att förfrågan skickats ut till medarbetare på enheterna. 

Kommunikationsmöjligheten var således i vissa fall obefintlig.  

     Många respondenter delgav att de hade haft en hög personalomsättning och att gruppens 

många nyanställda, gjorde att flera känt att tillräcklig erfarenhet inte tillgodogjorts, för att ett 

deltagande skulle motiveras. Ett annat möjligt scenario kring svårigheter i att få medverkande 

till studien, tänker vi kan grunda sig i en rädsla att svara fel. Tanken väcktes när vissa av 

respondenterna påbörjade svar som sedan togs tillbaka, exempelvis med motivering: ”Vid 

eftertanke så stämmer nog inte det jag sa”, ”Jag kan nog inte svara på det egentligen” eller 

”Är det det här ni är ute efter?”.  
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4.3 Genomförande av intervjuer  
Vi överlät till respondenterna att själva välja var vi skulle träffas och samtliga valde den egna 

arbetsplatsen. Vissa tog emot oss på sitt arbetsrum och andra hade bokat ett samtals- eller 

konferensrum. Innan vi påbörjade själva intervjuerna förvissade vi oss om att respondenterna 

tagit del av den information vi skickat till dem via mail angående konfidentialitet och 

frivillighet (se bilaga 4). Vidare tillfrågades respondenterna om vi fick göra ljudupptagning 

under samtalet för att senare kunna transkribera, vilket alla ställde sig positiva till. 

Intervjuerna genomförde vi med hjälp av vår intervjuguide som vi använde som stöd i våra 

semistrukturerade intervjuer. Intervjutillfällena delade vi upp mellan oss så att vi ansvarade 

för tre intervjuer var. Den som inte var samtalsledare ansvarade för att stötta den andre genom 

att inflika med följdfrågor samt anteckna om det behövdes. Intervjuerna tog mellan 30-70 

minuter och vi har transkriberat hälften av samtalen vardera. Innan vi lämnade respondenterna 

bad vi att få återkomma via telefon eller mail om vi behövde fråga eller bekräfta något från 

intervjuerna. Vi avslutade med att lämna över en chokladask som tack för att respondenterna 

tagit sig tid och ställt upp och på så sätt möjliggjort vår studie.  

     Vi genomförde sex intervjuer på tre dagar och är medvetna om att det kan ha inneburit en 

påverkan för innehållet i intervjuerna. Vi vill betona att samma koncentration och observans 

är svår att upprätthålla genomgående vid flera intervjuer efter varandra. Därmed vill vi 

uppmärksamma att vissa skillnader kunnat förekomma i genomförandet av våra 

intervjusessioner.  

4.4 Insamling av data 
För insamling av material och källor till vår uppsats har vi använt oss av Linnéuniversitetets 

biblioteks katalog, med sökdatabaser som Swepub, OneSearch och UlrichWeb. Sökord har 

varit: “socialt nedbrytande beteende”, “ungdomsutredning på socialtjänst”, “ungdom”, 

”jämlikhet” och “genus”. De har använts var och en för sig, samt i varierande kombinationer 

med varandra. Det material vi har funnit har varit i form av böcker, artiklar, avhandlingar, och 

rapporter, som i sin tur gett oss relevanta referenser till vår studie. Vidare har vi tittat i de 

källor vi funnit relevanta och på så vis hittat ytterligare källor via dem. Vi har gått igenom 

många källor för att urskilja material som är återkommande och ofta refererade till som med 

gediget innehåll tillfört användbart material till vår uppsats ämne.  
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4.5 Tillförlitlighet  

4.5.1	Pålitlighet	och	trovärdighet		

Pålitlighet och trovärdighet är två begrepp som föreslagits för att spegla tillförlitligheten hos 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011:352-355). Avsikten är att ifrågasätta om 

undersökningen går att lita på. Jacobsen (2012) säger att undersökningen ska vara genomförd 

på ett sådant sätt att den upplevs trovärdig. Forskaren ställer frågan om ungefär samma 

resultat uppstår om någon annan utför studien (Jacobsen, 2012:21). Vår studie är 

kontextbunden och blir därmed svår att genomföra och få samma resultat två gånger. 

Kvalitativa metoder och intervjuer innebär svårigheter i att mäta trovärdigheten, kopplat till 

att utföra studien igen. Intervjuer är data som uppkommer i mötet mellan forskaren och 

respondenten och innebär därmed en begränsning eller kanske till och med en omöjlighet vad 

gäller att få samma resultat om forskaren vore en annan, vid ett annat tillfälle (Jacobsen, 

2012:21-22). Vår struktur på intervjun har varit en variant med öppna frågor, vilket också 

talar för att samma resultat inte skulle uppnås med andra frågeställare. Följdfrågor är något 

som uppstår i stunden och chansen att samma frågor skulle genereras vid ett annat tillfälle är 

liten (Jmf. Silverman, 2011:131-134).  

4.5.2	Överförbarhet	 

Överförbarhet behandlar frågan om huruvida det som undersöks och kommit fram, kan 

överföras till andra liknande grupper/personer, som inte har undersökts. Jacobsen (2012) 

menar att huvudsyftet med kvalitativa metoder vanligen inte handlar om att generalisera, från 

en subgrupp, till den större enheten. Målet är snarare att “ (...) förstå och fördjupa begrepp och 

fenomen” (Jacobsen, 2012:171). Denscombe (2009) menar i likhet med Jacobsen, att 

överförbarhet i kvalitativ forskning härleds till frågan i vilken utsträckning informationen som 

ges utifrån studien, går att tillämpa på liknande jämförbara fall (Denscombe, 2009:382). Vi 

har intervjuat sex socialsekreterare om deras individuella tankar och bedömningar angående 

ungdom med socialt nedbrytande beteende. Således är studien begränsad gällande 

överförbarhet. Det är få personer som deltagit i studien, vilket ytterligare bidrar till en 

begränsad generaliserbarhet. Det går inte att säga att andra socialsekreterare i samma position 

skulle ge oss samma eller ens liknande svar. Svaren som lämnats av respondenterna har 

emellertid bitvis haft stora likheter vilket ändå talar för en vis mån av generaliserbarhet, 

eftersom intervjupersonerna arbetat i olika delar i landet och haft skilda yrkeserfarenheter.  
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4.6 Analysmetod 
Vi har valt att transkribera vårt inspelade material från våra utförda intervjuer. Det inspelade 

materialet har skrivits ut och färgkodats. På så vis blev materialet lättöverskådligt och 

förenklat, och innebar möjligheten att kunna härleda till strukturer och teman som var 

återkommande. Fördelen innebar att vi kunde sätta in vår empiri i större sammanhang i 

resultatet. Transkriberingarna har vi upprepade gånger läst igenom för att försäkra oss om att 

återberätta respondenternas svar så korrekta och sanningsenliga som möjligt. Vidare för att 

inte gå miste om centrala citat och viktig information som respondenterna delgav. 

Diskussioner om det insamlade materialets innebörd har förts, för att säkerställa att vi 

uppfattat och tolkat empirin någorlunda lika. Vi har med den bakgrunden valt att belysa och 

använda vår insamlade empiri genom tematisering. Vi granskade empirin och kunde 

konstatera gemensamma ramar för texten och därmed sortera in materialet utifrån liknande 

upplevelser och tankar som respondenterna delgav (Jmf. Denscombe, 2009:146). Bryman 

(2011) beskriver i likhet med Denscombe att tematisering som analys är ett angreppsätt som 

är ett av det vanligaste vid kvalitativ data och intervjuer. Vi har tittat och identifierat 

repetitioner i texten, återkommande teman, samt granskat likheter och skillnader i svaren från 

respondenterna kring samma fenomen (Bryman, 2011:528-529). Vi har tematiserat vårt 

material genom att dela upp i fyra olika teman; genus, hur allvarligt är det?, professionen- 

socionom samt skolans betydelse. Temat genus är uppdelat i två stycken; synlig och osynlig 

problematik och genusperspektiv på arbetsplatsen.  

4.7 Inbördes arbetsfördelning 
Vi har genomgående under uppsatsen försökt att dela upp arbetet lika och suttit tillsammans 

vid sammanställning av text, struktur och innehåll. Majoriteten av arbetet i uppsatsen ville vi 

göra gemensamt för att på så vis säkerställa röd tråd och stringens. Vi har dock delat upp och 

skrivit olika delar och avsnitt, men sedan tillsammans bearbetat och korrigerat texten. 

Intervjuerna har vi genomfört ihop, där vi varit samtalsledare för tre intervjuer vardera. Av det 

insamlade materialet transkriberade vi hälften var. En av oss har haft huvuddokumentet och 

haft ansvar för att sätta in texten. Vi har använt oss av Google drive, för att få tillgång till det 

som den andre har skrivit. Vidare för att genomarbeta och kunna kommentera texten. Efter 

bearbetningen sattes den färdiga texten in i huvuddokumentet. Källor för tidigare forskning 

och teoriavsnitten har vi gemensamt valt ut.  
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4.8 Forskningsetiska principer och överväganden  
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) reglerar hur forskning 

får gå till där människor och biologiskt material från människor används. Dess syfte är att 

skydda integritet och respekt för människovärde (Riksdagen, 2016). Hermerén (2011) 

framhåller att ett etiskt och kritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela forskningsprocessen 

där stor betydelse läggs vid val av metod, studiens genomförande samt dess slutprodukt. 

Kvalitativa metoder innebär också att författaren måste hålla sig informerad om de etiska 

aspekter som ska beaktas gällande de medverkande i studien. Respondenterna kan när som 

helst under processen välja att avbryta sin medverkan (Hermerén, 2011:45-46). Ett möjligt 

etiskt dilemma kan vara det faktum att vi inte delger respondenterna studiens fulla syfte, då 

det skulle spoliera spontaniteten och äktheten i svaren. Jacobsen (2012) menar att om 

respondenten blir helt informerad blir risken att han eller hon lämnar de svar som upplevs 

vara korrekta. Vidare skulle det leda till svar som inte motsvarar ”sanningen” och därmed 

påverka studiens tillförlitlighet (Jacobsen, 2012:33). Denscombe (2009) belyser att forskaren 

ska förhålla sig öppen och ärlig gentemot deltagare i studien kring undersökningens 

beskaffenhet. Däremot diskuterar författaren i liknande banor som Jacobsen och menar att vid 

tillfällen då studiens resultat riskeras bli snedvridet bör forskaren vara sparsam med 

information (Denscombe, 2009:196).  

     Vetenskapsrådet redogör för fyra krav som ska uppfyllas vid forskning som rör människor; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att medverkande i undersökningen ska tilldelas information kring 

studien som kan påverka viljan att delta. Medverkande i studien ska medge samtycke samt 

välja att delta frivilligt. Samtycket kan frångås om information hämtas från existerande 

myndighetsregister (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har vi använt oss av rättsfall som 

inspiration till konstruerandet av vinjetten. Rättsfallen omfattas av offentlighetsprincipen 

vilket gör dem tillgängliga för gemene man. Vi använde inte fallen i sin helhet och anser 

därmed att redovisning av exakta fall inte är nödvändigt. Våra fall är påhittade och kommer 

således inte kunna härledas till någon. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas 

uppgifter inte blir tillgängliga för obehöriga. I studien har deltagarna avidentifieras och 

anonymiseras. Uppgifterna som inhämtats användes enbart till studien och har därefter 

raderats i enlighet med nyttjandekravet (ibid).  

     Med bakgrund till den forskning vi har tagit del av fanns en risk för ett ”sökande” efter 

sådant som stödjer våra förutfattade meningar. Därmed behövde vi förhålla oss kritiska till 

våra tolkningar och resultat. Denscombe (2009) menar att forskarens egna värderingar och 
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åsikter är av betydelse för utgången av resultatet. Inom den kvalitativa forskningen är det 

större risk att forskarens ”jag” färgar utfallet och kräver därmed större försiktighet vid 

forskningssammanställningen (Denscombe, 2009:399). Silverman (2011) påpekar i likhet 

med Denscombe (2009), forskarens roll, i hur empiriskt material skapas och framställs. 

Forskaren bör vara medveten om att resultatet formas utifrån den egna förförståelsen och 

kräver således reflektion (Silverman, 2011:141-144). Vi har stundtals under processens gång 

haft svårt för att separera förväntad information från respondenterna, med vad vi verkligen 

fick fram. Den tidigare forskningen och teorin vi har läst gav oss indikationer och 

föreställningar om ett visst resultat, som till stor del visade sig utebli i intervjuerna. Vi 

hamnade i en situation där vi fastnande i tankebanor, präglade av vår förväntning utifrån 

materialet vi tagit del av inför intervjusessionerna. Genom att diskutera och argumentera för 

och emot våra egna antaganden och slutsatser kunde vi ha ett kritiskt förhållningssätt till oss 

själva och genomgående i uppsatsen.  

     Vi har varit tydliga med information till de respondenter som valde att medverka i vår 

studie. Initialt skickade vi ut kontaktbrev med en mindre presentation av oss själva samt 

studiens syfte. Därefter tog vi kontakt via telefon eller mejl för att boka in intervju och ge 

vidare information. Ytterligare ett informationsbrev skickades sedan ut angående upplägget 

för intervjutillfället, för att förtydliga vad som förväntades av dem som respondenter. I 

informationsbrevet bifogades även vinjetten, för att intervjupersonen skulle få möjlighet att 

läsa och sätta sig in i fallet i god tid inför intervjun. Ett val vi dock gjorde var att inte lägga 

fokus vid och nämna att vi i studien ville använda materialet för att belysa utredningsarbete 

och socialsekreterares inställningar till flickor respektive pojkar med social problematik 

utifrån ett genusperspektiv. Anledningen till det grundar sig i vår vilja att inte styra 

intervjupersonen i att inneha ett fokus på ungdomens kön som i sin tur kunde innebära svar 

som i mindre utsträckning skulle spegla verkligheten. Vidare ville vi inte nämna det då vi 

anser att vi i så fall är med och cementerar och reproducerar föreställningen om att flickor och 

pojkar behandlas olika.   

     I vårt kontaktbrev och informationsbrev (se bilaga 3 och 4), har vi informerat om 

uppsatsens syfte, om konfidentialitet, hur vi ämnar använda empirin, samt att de när som helst 

under processens gång kan avsluta sin medverkan. Samtliga respondenter har muntligt 

meddelat sitt samtycke till att ingå i studien. Inledningsvis i intervjuerna informerades 

respondenterna ytterligare en gång om de etiska kraven och deras rättigheter kopplat till 

medverkan.  
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5 Presentation av vinjetten  
Vår empiri som vi insamlat genom intervjuer med utredande socialsekreterare härstammar 

från samtal och frågor runt en vinjett. I vår vinjett har vi använt oss av olika sociala problem 

som kan förekomma hos ungdomar och sammanställt dem i en kort berättelse. Vi har använt 

oss av en och samma problembild men applicerat den på två individer av skilda kön, Oskar 

och Evelina. Syftet med det här tillvägagångssättet är att tydliggöra om det finns bedömningar 

bland utredare som enbart grundar sig på kön. Ungdomen i vinjetten är 16 år gammal och bor 

hemma med sin pappa, mamma är avliden sedan sex år tillbaka i tiden. Det finns inga syskon. 

I samband med mammans bortgång var familjen aktuell hos socialtjänsten då pappa hade en 

riskfylld alkoholkonsumtion som gick ut över föräldraskapet. I vinjetten är det skolan som 

gjort en anmälan till socialtjänsten eftersom det finns en oro kring ungdomens situation. 

Skolan fungerar dåligt, närvaron är låg och det uppstår ofta konflikter med klasskamrater vid 

de tillfällen hen ändå är där. Misstanken gäller också missförhållande i hemmet då skolan 

upplever att det inte finns någon vuxen som ungdomen kan förlita sig på. Pappa delar inte 

skolans åsikt, trots upprepade samtal med ungdomens mentor som berättat om sin oro utan att 

få gehör. I vinjetten förekommer aggressivt beteende och umgänge med äldre personer i 

småkriminella kretsar där även droger florerar. Stundtals försvinner ungdomen från hemmet, 

ibland flera dagar i sträck, utan att meddela var hen befinner sig eller när hen tänker komma 

hem. Pappa har i samtal med socialtjänsten berättat att det blir högljudda bråk hemma och att 

det är svårt att sätta gränser. Ungdomen själv berättar för en socialsekreterare att skolk 

förekommer eftersom skolan ”är skit” och att hen hellre umgås och har roligt med sina äldre 

kompisar som figurerar i kriminella kretsar. Droger förekommer också men ungdomen hävdar 

att det är något hen själv inte deltar i. På frågor som rör sexualitet svarar ungdomen att hen 

träffar många olika partners men inte är ihop med någon särskild.  
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6 Resultat och analys 

Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv synliggöra ungdomsutredares bedömningar 

och tankar om pojkar och flickor med social problematik. Intervjuerna har ägt rum i sex olika 

kommuner. Kommunerna är lokaliserade i storstäder samt i mindre orter. I varje kommun har 

en socialsekreterare intervjuats. Fem av respondenterna arbetade vid intervjutillfället som 

utredare av ungdomsärenden, en av dem som första socialsekreterare, vilket innefattar en viss 

del av arbetsfördelning samt personalansvar. En av intervjupersonerna hade nyligen förflyttats 

till utredning för barn, men tidigare handlagt ungdomsärenden. Intervjupersonerna och 

kommunerna har avidentifierats och tilldelats kodnamn för att inte kunna härleda till specifika 

personer och kommuner. Intervjupersonerna kallas i vår studie för; Anna, Kommun 1, 

Beatrice, kommun 2, Calle, kommun 3, Disa, kommun 4, Emelie, kommun 5 och Fredrik, 

kommun 6. Samtliga respondenter har en socionomutbildning. Erfarenheterna av socialt 

arbete är varierande bland respondenterna och skiljer sig från knappt ett år, upp till 10 års 

erfarenhet som handläggare på barn- och ungdomsenheter. Hälften av respondenterna fick 

vinjetten om Evelina att utgå ifrån, andra hälften fick vinjetten om Oskar att diskutera om. 

Anna, Disa och Emelie hade fallet om Evelina. Beatrice, Calle och Fredrik hade fallet om 

Oskar. I nästkommande avsnitt har vi delat upp empirin i olika tematiseringar. Ur vår 

insamlande empiri har tre huvudteman framträtt; skolans betydelse, genusperspektiv i 

utredningsarbete av ungdomar på socialtjänsten, samt hur viktig professionsetik är för 

bedömning och beslutstagande. Samtliga teman analyseras utifrån tidigare presenterad teori, 

teoretiska begrepp och tidigare forskning.  
 
Nedan följer en presentation av respondenterna: 
 

Namn Yrkeserfarenhet utredning ungdom Kommun (storlek) Vinjett 

Anna 7 år 1 (stor) Evelina 

Beatrice 2 år 2 (stor) Oskar 

Calle <1 år   3 (stor) Oskar 

Disa 10 år 4 (liten) Evelina 

Emelie 3 år 5 (liten) Evelina 

Fredrik 1 år 6 (mellan) Oskar 

Figur 1. Presentation av respondenterna 
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6.1 Genus 

6.1.1	Synlig	och	osynlig	problematik	

Många av respondenterna beskriver att flickor vanligen har en beteendeproblematik (ex. 

självskadebeteende, psykisk ohälsa) som inte syns eller uppmärksammas av omgivningen. I 

uppsatsen kallar vi det för synlig och osynlig problematik. Eftersom flickor utifrån 

respondenternas svar beskrivs ha en problematik som är osynlig, kan det leda till att det tar 

längre tid innan de kommer till socialtjänstens kännedom.     

     Under intervjuerna fick respondenterna bedöma hur allvarligt de ansåg att beteendet hos 

Oskar och Evelina är. Efter bedömning kring allvaret i situationen, ställde vi frågan om de 

hade tänkt annorlunda om det handlat om en ungdom av det andra könet. Fredrik menade att 

han hade tänkt att det vore ovanligt med en flicka som har ett utåtagerande beteende och som 

hamnar i konflikter i skolan.  Anna, Emelie och Disa menar att skillnader i bedömningar av 

flickor och pojkar inte ska ske. Däremot hävdar samtliga att vissa beteenden förekommer i 

större utsträckning med koppling till könstillhörighet, och att skillnader således syns i 

bedömningar. Emelie anser exempelvis att pojkar är mer utsatta och benägna att själva hamna 

i kriminalitet vid umgänge i kriminella kretsar. Vid frågor om flickors utsatthet i jämförelse 

med pojkars, menar både Calle och Fredrik att det blir en annan utsatthet när en yngre flicka 

umgås med äldre pojkar. De tror att flickor är i en mer utsatt position utifrån sin 

könstillhörighet. Vidare säger Calle att om samma situation appliceras på en pojke, det vill 

säga att han umgås med äldre, genererar det inte lika stor oro.  
 

Ja…ja, det man tänker….det är väl att det blir en annan utsatthet för en tjej. 
Tänker man. Rent..det kan man ju medge. Att en tjej som rör sig med äldre 
killar på kvällarna och är 14 år gammal, eeh, där föräldrarna inte vet med 
vilka och misstänker att det är kriminellt och så tar man samma grejer fast 
med en kille, då tror jag att man ser tjejen som mer utsatt. Bara på grund av 
sin tjejighet, hehehe. Alltså, så. 

Calle 
 
Orosskillnaden grundar sig enligt Calle således på en flickas “tjejighet”. Vi får ingen 

vidareutveckling av vad som innefattas i begreppet “tjejighet”, utan förväntas förstå vad han 

menar. Inte förrän vid transkriberingen av det inspelade samtalet började vi reflektera över 

den egentliga innebörden av uttalandet. Vi förstår vad han syftar till, det vill säga att yngre 

flickor som har ett äldre umgänge kan hamna i en riskfylld situation på ett sätt som pojkar 

vanligen inte råkar ut för. Däremot tycker vi att uttalandet bottnar i en syn som i ett större 

sammanhang blir problematisk. Vi vänder oss till Hirdmans (1988) resonemang där 
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isärhållningsprincipen förklaras utifrån mannen som norm och kvinnan som den andre, för att 

försöka tolka och förstå innebörden av ordvalets betydelse. Genom att tillskriva kön 

egenskaper och brister med en förminskande mentalitet, som i sin tur leder till 

könssegregering, cementeras de dikotomier som reglerar könens maktpositioner. Vi tänker att 

isärhållningen mellan kvinnor och män utifrån ovanstående ständigt får en plats om inte 

reflektioner gällande formuleringar av flickor och pojkar mer frekvent äger rum. 

     Beatrice pekar också ut skillnader och menar att det är vanligare att flickor blir utnyttjade 

av pojkar än tvärtom. Hon talar om en åtskillnad av oro mellan pojkar och flickor som träffar 

många äldre av det motsatta könet. Hon säger att det är en större oro för att en flicka utsätter 

sig för riskfyllda situationer eller risker att bli utnyttjad genom att träffa många pojkar. 
 

[...] det som jag tänker skulle bli en skillnad är väl om det är en tjej som 
träffar många killar, eh, så att det, det blir en större oro för att hon blir 
utnyttjad eller utsätter för, för, eh, liksom riskfyllda situationer i det sättet [...] 

Beatrice 
 
Det här resonemanget kan förstås utifrån Schlytters (2000) beskrivning av hur flickor 

förväntas ta ansvar för såväl sin egen som andras sexualitet och handlingar genom att sätta 

gränser. Respondenternas svar pekade många gånger på att flickor utsätter sig själva för 

risker i olika sammanhang. När Calle pratar om att det finns en risk när en flicka umgås med 

äldre killar refererar han till att de på så vis utsätter sig för onödiga situationer. Han framför 

inte att de äldre killarna utsätter flickan för risker. Schlytter (2000) konstaterar också att 

flickor ansvarar för att inte utsätta sig för risker för ett utnyttjande. Även Claezon (2008) 

problematiserar angående makt- och ansvarsfördelningen mellan könen, och menar att det 

framstår som att kvinnor har mer ansvar än makt. Flera av respondenternas svar är 

formulerade på ett sätt som kan kopplas till ovanstående författares resonemang. Vi kan 

utifrån vår analys fastställa att föreställningen om att flickor är mer benägna att utsätta sig 

själva för risker, snarare än att andra utsätter dem för fara, går att urskilja i såväl tidigare 

forskning som i respondenternas intervjusvar.  

     Utifrån vinjetten om Oskar, anser Beatrice att relationella problem ligger till grund för 

Oskars situation. Antingen mellan Oskar och pappa, eller mellan Oskar och alla vuxna. Disa 

betonar att den vanligaste problematiken bland ungdomar som hamnar på socialtjänster är 

relationsbekymmer, som ter sig på olika sätt. Dels kan det handla om problem i 

kommunikationen med föräldrarna eller föräldern. Dels om sociala relationer med kompisar 

och klasskamrater. Vidare menar Disa att den problematiken gäller både bland flickor och 

pojkar. Vid frågor om vad den vanligaste grunden är för ett omhändertagande av flickor säger 
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Emelie att det mest handlar om att flickor börjat leva ett liv som gör att de riskerar att skada 

sig. Exempelvis handlar det om att befinna sig i riskfyllda miljöer, upprätthålla skadliga 

relationer, ha självskadebeteende eller ha ett missbruk. Precis den problembild som Evelina 

beskrivs ha i vinjetten, menar Emelie. När pojkar har beteendeproblematik säger Emelie att 

det blir mer påtagligt och slitsamt för omgivningen, vilket i sin tur leder till att andra 

uppmärksammar hjälpbehovet tidigare. Vidare att den närmsta omgivningen, som föräldrar 

eller skola upplever att de inte klarar av situationen. Flickor, fortsätter Emelie, har en 

benägenhet att dra sig undan. Denna introverta strategi menar Emelie kan göra att andra inte 

uppmärksammar problemen som finns. Här ser vi ett möjligt problem med att handläggare har 

dessa tankebanor, det vill säga att flickor kan ha strategier för att dölja sitt mående. Vi tänker 

att pojkar med introverta strategier om möjligt blir mer osynliga än flickor, genom att de inte 

är den ”klassiska” bäraren av den problematiken. Eller handlar det om att flickor måste 

utveckla strategier för att dölja sitt mående för att de har ögonen på sig?  

     Flera av respondenterna pekar på att problematiken bland pojkar och flickor ter sig olika 

för omgivningen. Pojkar blir synliga genom utåtagerande beteende, medan flickor har en mer 

dold problematik. 
 

[...]  Flickor har självskadebeteende. Träffar en hel del tjejer som har 
självskadebeteende. En och annan pojk också. Eh, så har det ju blivit, mer 
också att pojkar skär sig. Sen så kanske pojkar utifrån den traditionella biten, 
asså syns, stökar mera än vad kanske tjejer traditionellt gör. Så är det att när 
det kommer in en anmälan om skadegörelse eller, eh stök och liv. Det har 
varit pojkar som syns i olika sammanhang. Aa, jag tänkte det att det är mer 
så. För flickor är det självskadebeteende, eller att man ja.. 

Disa 
 

Vid frågor om det finns någon skillnad i hur flickor och pojkar hamnar på socialtjänsten, 

säger sig flera respondenter se sådana tendenser. Beatrice berättar att de på enheten har 

vetskap om många ungdomar, av båda könen, som brukar cannabis. Det anmärkningsvärda är 

att pojkar kommer till socialtjänstens kännedom och blir aktuella för utredning, medan väldigt 

få flickor blir fall för socialtjänstens utredningar. Beatrice säger att de flickor som utreds 

mestadels har psykisk ohälsa, och ärenden med pojkar handlar om cannabismissbruk. En 

reflektion vi gör utifrån Beatrice resonemang är att flickor ses utifrån grunden och pojkar 

utifrån symptom. Det vill säga flickor har en psykisk ohälsa som förklaras som anledning till 

beteenden, medan pojkar enbart kopplas ihop med symptom utan koppling till 

grundproblematiken. I vår analys kan denna isärhållning förklaras genom Smarts (1995) 

redogörelse om att kvinnor bedöms utifrån kroppen och biologi och män utifrån beteenden 
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och gärningar. I kontrast till tidigare forskning som pekar på att förståelse vill nås för 

normbrytande pojkars situation och kartläggning och beskrivning för flickors, ser vi i 

Beatrices svar att motsatsen till det sker inom hennes verksamhet. Ytterligare en parallell kan 

dras till tidigare forskning där flickor i tonårsåldern beskrivs få större utrymme i utredningar 

för att komma till tals angående sin situation, än vad pojkar får. Utifrån våra respondenters 

svar handlar det inte enbart om att flickor har ett beteende som är osynligt. Beatrice belyser 

med ovanstående exempel ett problem som hennes enhet står inför nu med de 

cannabismissbrukande ungdomarna. Pojkarna och flickorna har alltså samma problematik och 

beteende, och Beatrice ställer sig tillsammans med sin enhet frågande till var de här flickorna 

befinner sig. I förlängningen kan det innebära att pojkarna får hjälp medan flickorna blir utan, 

trots att problembakgrunden är densamma. Om en anmälan inte görs på grund av ovilja att 

“sätta dit” flickorna, betyder inte det också då att möjligheten att få hjälp med problematiken 

fråntas dem?  

    Majoriteten av respondenterna diskuterar att pojkar hamnar tidigare i sitt beteende på 

socialtjänsten, att de har ett beteende som uppmärksammas i ett tidigare stadie än flickor. 

Emelie tänker att det kan gå längre innan en flicka kommer till dem på socialtjänsten. Det 

tänker hon grundar sig i att omgivningen inte sett flickan och dennes problematik med lika 

stor oro som om det hade varit en pojke. Både Emelie och Disa tänker att flickor kan ha en 

tendens att dra sig undan och dölja sitt dåliga mående. Självskadebeteenden och ätstörningar 

är problematik som enligt respondenterna är lättare att dölja för omgivningen. En ytterligare 

fördröjning kan vara att flickan har en fungerande skolgång och på så sätt inte väcker 

uppmärksamhet hos skolans personal. Emelie säger också att omgivningen utanför skolan inte 

har samma genusmedvetenhet utan mest ser till yttre attribut. Hennes resonemang är att det 

kan ses som en bra sak när flickor börjar ta plats, och därmed uteblir en anmälan. Fredrik 

anser i likhet med ovanstående kommentarer, att flickor är bärare av problem som inte syns 

och uppmärksammas på samma sätt. Han nämner självskadebeteende och ätstörningar som  

exempel på sådana problem. 
 

[...]  Och det syns ju inte på samma sätt. Tyvärr. Och dessutom är det ju 
främst ett område för HSL, alltså sjukvården. Det sitter inte vi på. Platserna. 

Fredrik 
 
Utifrån ovan nämnt citat kan vi urskilja hur Fredrik menar att flickors problematik, i form av 

självskadebeteende och psykisk ohälsa, främst är ett område för andra professioner att 

hantera. I det tidigare forskningsavsnittet nämner vi att socialtjänsten har ansvar i att utreda 
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vid misstanke om ett barn eller ungdom far illa. Vi anser att självskadebeteende och psykisk 

ohälsa faller inom ramen för socialt nedbrytande beteende på samma sätt som tidigare nämnt 

cannabismissbruk gör bland pojkar. Därmed faller ansvaret för ungdomen på socialtjänsten i 

samverkan med andra myndigheter, som exempelvis sjukvården. Från respondenternas svar 

har vi fått fram att flickor och pojkar många gånger har liknande grunder till sin problematik, 

men att det dåliga måendet tar sig olika uttryck. Vi anser att droganvändning är en form av 

självskadebeteende, där en person utsätter sig själv och sin kropp för risker. En vidare analys 

vi gör är att problematik som återfinns hos ungdomar ofta befinner sig i ett gränsland för vad 

som är socialtjänstens ansvar eller sjukvårdens. Genom att inte öppna upp för samverkan 

mellan myndigheter stängs möjligheten för att sätta in adekvat hjälp och stöd. I vårt 

teoriavsnitt beskriver vi utifrån Christoffersen (2007) att varje profession är kopplad till ett 

specifikt ansvarsområde, där vissa uppgifter medföljer. Vi kan utifrån ovanstående citat tyda 

en viss osäkerhet gällande den typiska “flickproblematiken” och vem som bär ansvaret. Är det 

socialtjänsten eller är det sjukvården? 

    Utifrån vinjetten beskrev flertalet av respondenterna att pojkar har ett beteende (stök, 

utåtagerande beteende, kriminalitet) som uppmärksammas mer frekvent av socialtjänsten, 

andra myndigheter och samhällsmedlemmar. Flera hypoteser angavs av våra respondenter 

som kan ligga till grund för denna åtskillnad. Emelie tänker att det bland annat kan bero på 

diskursen gällande pojkar och flickor och jämställdhetsaspekten som kan påverka synen på 

flickor som syns och hörs. Hon menar att de på socialtjänsten tänker och har samma oro 

oberoende av om det är en flicka eller pojke med problematik men att andra utomstående i 

samhället möjligen ser det som något bra när flickor tar plats, även om det är på ett destruktivt 

sätt. Det i sin tur menar Emelie leder till att det går längre innan flickor hamnar på 

socialtjänsten.  

     Både i ovanstående och i kommande text kan vi i motsats till Emelies tankar om att samma 

oro införlivas oberoende på kön, urskilja att det inte överensstämmer med andra svar vi fått. 

För att exemplifiera menar majoriteten av respondenterna att en flicka som umgås med äldre 

av det motsatta könet, väcker större oro bland utredarna. Emelies resonemang avviker även 

från mycket av den tidigare forskningen, som indikerar att flickor som avviker från samhällets 

normer döms hårdare än pojkar. En flicka med ett nedbrytande beteende bemöts med större 

allvar och mindre acceptans (Lundström & Sallnäs, 2003:201). Lundström och Sallnäs (2003) 

redogör i sin artikel hur flickor som på ett eller annat sätt hade avvikande beteende, ansågs 

vara allvarligare och mer riskfyllt än pojkar i liknande situation. Med utgångspunkt i Claezons 

(2008) resonemang angående fördelningen av makt och ansvar mellan könen, kan empirin 
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också förstås utifrån att flickor ansvarar för sina egna förändringar (Claezon, 2008:32).  Det 

framgår i våra respondenters svar och resonemang att ansvaret för förändringar av beteende 

också kan kopplas till huruvida problematiken är synlig eller osynlig. En problematik som 

inte syns kan ingen utomstående ta ansvar för, utan ansvarsbördan hamnar följaktligen på 

ungdomen själv. Enligt våra respondenter är ungdomen med osynlig problematik oftast 

flickor.  

     Utsatthet kan förstås ur olika perspektiv, med koppling till könstillhörighet. 

Respondenterna delgav att flickors utsatthet medföljer umgänge med äldre pojkar/män, då de 

riskerar att bli utnyttjade. När respondenterna talar om flickors utsatthet, framgår det att 

flickorna själva utsätter sig för riskfyllda situationer. Det är således flickans ansvar att hon 

hamnat i den skadliga situationen. Även här syns Claezons (2008) resonemang angående 

flickors ansvarsbörda. Pojkar beskrevs vara särskilt utsatta när det handlar om kriminalitet. 

Två av respondenterna tänker att de utnyttjas som ”springpojkar” i kriminella kretsar. 

Utsattheten för pojkar är alltså enligt våra respondenter någon annans ansvar.  

6.1.2	Genusperspektiv	på	arbetsplatsen 

Samtliga respondenter betonar vikten av en genusmedvetenhet, i utredningsarbetet. För att 

förhålla sig kritiska och öppna på Disas arbetsplats, brukar de på gruppmöten reflektera kring 

stereotypa könsroller och huruvida beslut tas med utgångspunkt i normer och fördomar. Disa 

menar att man måste träna på att tänka för att inte falla in i genusfällor: 
 

[…] när vi har våra dragningar på våra ärenden på konferenser och vi 
diskuterar så vet jag att jag brukar vända på frågan och, eh, när vi ändå 
diskuterar någonting, att skulle det vara annorlunda om det här vore en pojke? 
Eller flicka? För jag tror att man behöver absolut tänja hjärnan, man behöver 
tänja sitt sätt att tänka så. 

Disa 
 

Emelie berättar att deras arbetsledare går utbildningar om genusmedvetenhet som bland annat 

behandlar stereotypa könsrollssättningar, och säger att det är ett viktigt ämne att 

uppmärksamma och prata om i arbetsgruppen. Emelie säger dock att det inte är helt lätt att 

omsätta i praktiken. Personalen kan ha en inställning och medvetenhet där de inte förväntar 

sig att pojkar och flickor har ett agerande som skulle vara typiska kopplade till tillskrivna 

egenskaper baserat på kön. Det till trots är inte en garanti för könsneutralt agerande i alla 

situationer, säger Emelie. Hon tänker att personalen på arbetsplatsen i alla fall försöker få ut 

budskapet att alla har samma möjligheter och skyldigheter. Vidare menar Emelie att det är 

svårt att komma åt, det här med olik behandling och synen på flickor och pojkar. Hon säger 
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att hur mycket man än jobbar med ämnet, finns det fortfarande en risk att stereotypa 

könsroller smyger sig in i arbetet och i livet. 
 

[…] man hamnar ju så mycket i dom här stereotypa könsrollerna. Alltså, av 
tvång känns det som [...] 

Emelie 
 

Respondenterna ger enade svar när det gäller att pojkar och flickor ska behandlas lika. 

Däremot säger de att det är skillnad på vilken problematik flickor och pojkar har, vilket 

genererar olika insatser, kopplat till behovet som finns hos ungdomen. Emelie säger att en 

annorlunda behandling inte sker utifrån ungdomens kön, men eftersom behoven vanligen är 

annorlunda mellan flickor och pojkar, är det också behövligt att som utredare göra skillnad i 

sina bedömningar. Disa säger att så gott som all problematik som ungdomar har, vare sig det 

är en pojke eller flicka, grundar sig i relationsbekymmer. Däremot syns måendet som följer 

problem i relationer, på olika sätt bland flickor och pojkar. Disa menar också att det alltid är 

en fråga om samvete vid reflektion om hur man bör tänka och sedan faktiskt handlar i 

utredningar av ungdomar. Vi frågar om Disa hade tänkt annorlunda om Evelina varit en 

pojke. Hon säger att forskning faktiskt pekar på att könsmässiga skillnader finns men avslutar 

och säger: 
 

[...]  Sen så är det ju svårt för skulle du ställa frågan till mig så skulle jag säga 
att nej absolut inte. Men sen hur det är i verkliga livet, det kanske är 
någonting helt annat. 

Disa 
 
Med ovanstående citat kan vi, utifrån Hirdmans beskrivning om genussystem som något som 

“görs” av människor och sociala processer, konstatera att samtliga respondenter upplever 

genusmedvetenhet som något komplext att förhålla sig till. Även om en vilja och önskan 

föreligger hos respondenterna och socialsekreterare på deras arbetsplatser i att bedöma flickor 

och pojkar på likvärdigt vis, menar de att tankar och föreställningar “smyger” sig in oinbjudet 

och omedvetet. Kullberg (2002) och Brunnberg (2002) poängterar båda två att socialarbeteare 

är en del i reproduktionen av stereotypa könsroller vilket våra respondenter delvis håller med 

om.  
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I figuren nedan avslutar vi med en sammanfattning av de mest förekommande problemen hos 

pojkar och flickor med socialt nedbrytande beteende, enligt respondenterna: 

                   
Flickor                                                   Pojkar 

Anna Rymningar, försvinnanden hemifrån. 
Skolproblematik. Konflikter. Sociala 
svårigheter. Mer utåtagerande beteende på 
senaste tiden. 

Drogproblematik. Kriminalitet. 
Konflikter. Skolproblem. 
Förändringar med 
hemmasittande pojkar, 
spelmissbruk, 
självskadebeteende. 

Disa Självskadebeteende. Relationsbekymmer, som 
syns olika på flickor och pojkar. 

Relationsbekymmer, som syns 
olika på flickor och pojkar. 
Skadegörelse. Stök.  

Emelie Leva ett liv som innebär risk för skada. 
Självskadebeteende. Missbruk. Dåligt 
umgänge. Utåtagerande beteende. Kriminalitet. 
Skolproblematik. Litar inte på vuxenvärlden, 
ska lösa problemen själva. Sexuellt utnyttjade, 
förhållanden med killar som inte varit bra. 

Utåtagerande beteende. 
Skolproblematik. Missbruk. 
Kriminalitet. Dåligt umgänge. 
Killar mer utsatta när det gäller 
kriminalitet. 

Beatrice Hamnar oftare i situationer där de riskerar att 
bli utnyttjade. Utsätter sig för riskfyllda 
situationer. Träffar många killar, skapar en oro. 
Skolfrånvaro. Psykisk ohälsa. Missbruk. 

Missbruk, cannabismissbruk. 
Kriminalitet. Skolfrånvaro. 

Calle Större utsatthet för en flicka som umgås med 
äldre killar. Flickor mer utsatta vid misstanke 
om kriminalitet på grund av sin ”tjejighet”. 
Skolproblematik. 

Missbruk, aggressioner, 
konflikter med andra. 
Skolproblematik. 

Fredrik Skolfrånvaro. Större risk för flickor som träffar 
äldre killar, kopplat till vad för sexuellt 
umgänge de har. Drogproblematik. Utsätter sig 
för fara vid umgänge i fel kretsar. 
Självskadebeteende. Ätstörningar. 

Skolfrånvaro. Attitydproblem, 
uppkäftiga. Konflikter. 
Utåtagerande beteende. 
Drogproblematik. Slagsmål. 
Bråk hemma. 

Figur 2. Vanligaste problematiken enligt respondenterna bland flickor och pojkar. 
 

6.2 Hur allvarligt är det? 

 
Tre av sex respondenter, Calle, Disa och Fredrik, tyckte inledningsvis på frågan om allvaret i 

Oskar och Evelinas situation, att det inte finns belägg för direkt handling från socialtjänstens 

sida. Alla sex respondenter uppgav att de skulle inleda utredning baserad på den information 

som finns i vinjetten. Vidare beskrev respondenterna att det är ett vanligt fall som ofta 

kommer in på socialtjänsten angående ungdomar i den åldern. En bit in i intervjun, vid frågor 
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om varje specifikt orosmoment ökade dock oron hos många av respondenterna. Disa säger 

inledningsvis i intervjun: 
 

Egentligen så tänker jag så hära, att på ett sätt så kan jag ju tänka det att det är 
bekymmer men samtidigt tänker jag så här att det många gånger är 
vardagsbekymmer för många familjer så. Jag tänker det att, Evelina är 
egentligen inte någon som sticker ut så mm. […] 

Disa 
 

När vi frågar hur man tänker om en 16- åring som är borta flera dagar i sträck utan att kunna 

nås, umgås i kretsar där eventuell kriminalitet och droger förekommer, samt har hög 

skolfrånvaro, menar Disa bör ses som en liten varningssignal, så klart. Disa betonar däremot 

att det inte behöver betyda att Evelina tar droger. Angående rymningarna hemifrån säger Disa 

att det är bekymmersamt, och menar att Evelina visserligen är på väg att bli äldre men att hon 

fortfarande inte är tillräckligt gammal för att avvika från hemmet utan pappans vetskap. 

Vidare menar Disa att en lösning på det problemet vore att pappa och Evelina hade en bättre 

kommunikation och att Evelina inte sover borta under dagar då det är skola dagen efter. 

Fredrik delar Disas första bedömning om att beteendet och situationen för Oskar inte är 

särskilt allvarligt. Vid mer ingående prat om vinjetten där vi påminner om Oskars situation, 

säger Fredrik att det givetvis är många riskfaktorer och en problematisk situation för Oskar. 

Han pratar sedan om en insats som sätts in för ungdomar som har registrerad kriminalitet. 

Fredrik säger att vetskap om Oskars eventuella kriminalitet saknas, men att insatsen trots det 

möjligtvis är gynnsam för Oskar. Vi frågar Calle hur han bedömer allvaret i Oskars situation. 

Han menar att det finns en del riskfaktorer (se figur 3) men inget akut alarmerande. 

 
Alltså det är inte jätte…men det är allvarliga saker, det är mycket risker och 
sådär men jag blir inte så här den omedelbara riskbedömningen man ser ju 
ingen panik på en gång. 

Calle 
 

När Calle börjar dra paralleller till egna ärenden, uttrycker han dock en större oro angående 

Oskars beteende. Anna, Emelie och Beatrice uttrycker direkt att fallet är allvarligt och Emelie 

som har Evelina säger att det här känns som startpunkten till ett allvarligt socialt nedbrytande 

beteende. Evelinas ålder gör också att det snabbt kan eskalera och medföra stora risker. Hon 

tänker att förebyggande insatser bör sättas in direkt. Vidare säger Emelie att hennes flera olika 

riskbeteenden kan göra det svårt för omgivningen att få tillbaka henne på en mer sund bana i 

livet, om inget görs omgående. Anna säger i likhet med Emelie att det stora antalet 
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riskfaktorer i fallet om Evelina skapar en större oro. Beatrice, som hade fallet om Oskar, ser 

risker i beteendet som kan leda till att han i längden inte kan leva ett självständigt liv i 

framtiden. 
 

Gör man ingenting så finns det en väldigt påtaglig risk att han utvecklas 
ogynnsamt att han, att det här bara kommer eskalera, att han kan hamna i 
missbruk om han inte redan är där…[…] 

Beatrice 
 

 
Nedan redovisas respondenternas bedömningar angående allvaret i vinjetten: 

 
Evelina 

Anna Allvarligt beteende. Vagabonderande allvarligast på kort sikt. Skolfrånvaron på lång 
sikt. På väg till ett socialt nedbrytande beteende. Behöver utredas neuropsykiatriskt? 

Disa Inte särskilt allvarligt. Vardagliga bekymmer bland ungdomar och familjer. Dålig 
kommunikation och relation är roten till problematiken. Pappan och Evelinas 
relation. Skolfrånvaron. Mammans bortgång påverkat Evelina. Funderar på om 
Evelina har inlärnings- och koncentrationssvårigheter. 

Emelie Allvarligt. Starten mot ett socialt nedbrytande beteende. Missförhållandena hemma, 
pappans brist på oro och engagemang. Aggressiva beteendet. Skolproblematiken. Att 
hon rymmer hemifrån. Konflikterna med andra. Den eventuella droganvändningen 
och små brotten.  

Oskar 

Beatrice Allvarligt, kan snabbt bli mycket allvarligt. Umgås med äldre kompisar. Eventuella 
droganvändningen. Brotten. Pappans brist på oro. Att han försvinner hemifrån. 
Skolfrånvaron. Relationella problem. Mammans bortgång. 

Calle Inte särskilt allvarligt än, kan utvecklas och bli värre. Skolfrånvaron är den största 
riskfaktorn. Hans aggressioner. Att han rymmer hemifrån och inte går att kontakta. 
Hemmiljön. Funderar på om Oskar har en diagnos. 

Fredrik Inte särskilt allvarligt. Skolfrånvaron. Attitydproblemen. Mammans bortgång. 
Pappans bristande föräldraförmåga. Pappans alkoholmissbruk. Hemmiljön. 

Figur 3. Hur allvarligt är beteendet hos Evelina och Oskar? 
 
Med ovanstående resonemang och citat kan vi konstatera att det finns skillnader i 

bedömningar bland respondenterna. Trots att fallen är identiska uppvisar respondenternas svar 

varierande grad av allvarsbedömning. Andershed och Andershed (2006) poängterar vikten av 

ett agerande i tidigt stadie bland ungdom med normbrytande beteende för att på så vis 

säkerställa bättre förutsättningar för en sundare och tryggare situation. Vid vetskap om en 

situation och en utveckling av den som tenderar bli ogynnsam, borde inte resurser skyndsamt 

sättas in för att så långt det är möjligt motverka att problematiken eskalerar?  
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6.3 Professionen socionom   
Tydliga uppfattningar om hur andra professionella jobbar var framträdande i våra 

respondenters svar. Anna har jobbat inom socialtjänsten i flera olika kommuner och säger att 

hon upplevt skillnader i bedömningar, gällande exempelvis LVU (Lagen om vård av 

unga).  På de flesta av våra respondenters arbetsplatser, främst i storstadsregionerna, hade 

personalomsättningen varit omfattande under lång tid och dyrbar kompetens hade försvunnit 

ur verksamheten. Några talade om avsaknaden av erfarna medarbetare som kände till 

verksamheten, och hade såväl organisatorisk kunskap som klientkännedom. Det som tidigare 

var lätt att fråga en erfaren kollega om, tog nu mer tid i anspråk att få reda på och inkräktade 

på den tid som borde vara vikt till klienten. 
 

[…] man ser ju olika på hur tidigt man ska gå in med ett LVU, så är det ju. 
Och vissa inleder ju liksom utredning, och bara det på, kanske där man ser en 
mindre allvarlig problematik och andra kommuner inte alls. Och det är ju 
synd för det ska ju vara rättssäkert men det är ju ändå individuella 
bedömningar som man gör på något sätt. 

Anna 
 

Vi upplever att respondenterna anser att situationen måste bli värre för att ett tydligt agerande 

är möjligt. Evelina och Oskar befinner sig i ett slags vägskäl där pendeln antingen kan tippa 

över till full kriminalitet och isolering från skola och föräldern, eller få hjälp i att ta sig 

tillbaka till en sund bana i livet. Varför vänta? Kunskap finns om att den här typen av 

problematik kan leda till socialt nedbrytande beteende, och omhändertagande, men man 

väntar tills det blir lite värre. “om hon testar positivt för droger, då hade vi givetvis agerat 

annorlunda, då hade det blivit ett fall för LVU”. Utifrån resonemangen, kan vi med hjälp av 

professionsetiskt perspektiv, ifrågasätta hur beslut motiveras. Socialstyrelsen (2006:162) 

förespråkar förebyggande arbete på socialtjänster för att minska barn och ungdomars 

utsatthet. Utgångspunkten för det resonemanget är att normbrytande beteende ökar risken för 

ytterligare problem i vuxen ålder (Andershed & Andershed, 2006:193-195). Å ena sidan ska 

alltid en grund och ett belägg finnas för att ett agerande från socialtjänsten gentemot 

ungdomar ska motiveras. Å andra sidan ställer vi oss kritiska till ett arbetssätt som innebär en 

väntan på att oron ska öka innan insatser med en större verkan sätts in, i de ärenden där 

utredaren kan förutspå att situationen förmodligen kommer att eskalera. Därmed väcks många 

frågor hos oss gällande den brist på handlingsutrymme som socialsekreterare stundtals har att 

förhålla sig till vid barn - och ungdomsärenden.  
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Beatrice har varit yrkesverksam som socialsekreterare i både större och mindre kommuner. 

Hon upplever en skillnad i problembilden hos unga med den problematik som återfinns i vår 

vinjett, kopplat till kommun, snarare än till ålder. 

 
Nä, inte i X kommun, där, där kan man se en verklig skillnad med här. X 
kommunen… det var ganska sällan man fick in ett ärende där det var 
multiproblematik, där det var så mycket, alltså var ska man säga… ett så stort 
ärende. Här är dom här ärendena med väldigt många orosmoln i dom, dom är 
väldigt … , eller vi har nästan bara såna ärenden. Det är ganska mycket 
problematik i de ärendena, ganska tunga. 

Beatrice 
 

Dock påpekar hon att belastningen har ökat överlag i Sverige och att hon inte vet hur det idag 

ser ut i kommunen där hon jobbade tidigare. Calle ger också uttryck för att problembilderna är 

kopplade till kommunens storlek. Han menar att bedömningar som utredare gör, också skiljer 

sig, och är beroende av var i landet socialtjänsten är belägen. En teori Calle har, är att 

socialsekreterare på landsbygden har mindre erfarenhet av allvarlig problematik bland 

ungdomar. Han exemplifierar och säger att de problem som anses allvarliga på landsbygden, 

klassificerar av socialsekreterare i storstäder som sedvanliga ärenden. Han säger med glimten 

i ögat: 

[…] Det här är storstan, liksom. Ute på landet bara: “Oh, omedelbart 
omhändertagande!”. 

Calle 
 
Tankegången om vilka olika arbetssituationer som finns i Sverige återupprepas senare i 

intervjun med Calle. 
 

[…] På landet kanske man bara: “Shit alltså, det här har vi aldrig sett, det här 
är allvarligt, LVU!”. 

Calle 
 

Vi har försökt fånga in flera aspekter som är med och avgör vid ungdomsutredningar. Våra 

respondenter påtalar hur brister och arbetsbelastning inom verksamheten är med och påverkar 

utredningar och de ungdomar som förekommer på socialtjänsten. De respondenter som 

beskrev en tuff organisatorisk tillvaro inom verksamheten delgav också att det medföljer 

svårigheter i utredningsarbete, vilket i sin tur leder till brister i rättssäkerheten för 

ungdomarna. Calle beskrev att de som arbetar på enheten hade svårt att hinna med det arbetet 

som behövde göras, gå på vidareutbildningar och se till att ha en god arbetsmiljö. Vidare 

berättar Calle att de haft stor ruljangs på personal på grund av just de omständigheterna, som 

inneburit att värdefull erfarenhet försvunnit ur verksamheten. Nyutexaminerande socionomer 
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med liten erfarenhet är de som sökt tjänsterna i hans kommun. Calle började själv på enheten 

för cirka 8 månader sedan och säger att han och andra på enheten ständigt får påminna sig 

själva om att de inte kan allt och att det inte bör förväntas av dem heller, med tanke på den 

korta tid de varit anställda inom verksamheten.  

 
 [...] det går ju inte att pumpa in erfarenhet i oerfarna handläggare.  

Calle 
 

I vår analys kan en koppling göras till Christoffersens (2007) tanke om att professionsetiskt 

handlande förutsätter kompetens och erfarenhet. Utan erfarenhet blir beslut som är korrekta 

svåra att ta. Utifrån Calles ovanstående resonemang samt Christoffersens resomemang är det 

klienterna, och i detta fallet ungdomarna, som blir lidande. Vi kan utifrån analysen fastställa 

att svår organisatorisk tillvaro påverkar förmågan att göra trygga och legitima bedömningar 

bland utredande socialsekreterare.  

    Vi har även kort redogjort för den socioekonomiska positionens betydelse för ungas 

utveckling och eventuella åtgärder från socialtjänstens sida. Lundströms och Sallnäs (2003) 

redogörelse för hur klass har betydelse för de åtgärder som erbjuds, kan kopplas samman med 

vårt empiriska resultat. Anna och Calle som båda arbetar i större kommuner men där de 

socioekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt berättar om vitt skilda arbetsförhållanden. 

Calle talar om hur arbetsbelastningen på grund av stort tryck på utredarna i hans arbetslag inte 

har tid att vidareutbilda sig. En annan aspekt som Calle tar upp är att inkomna ärenden blir 

liggande på hög för att det inte finns tillräckligt med erfaren personal för att möta behovet. 

Samtidigt berättar Anna att de i hennes kommun inte är så hårt belastade, utan att hon känner 

sig bekväm med den tid hon och hennes kollegor kan lägga på varje enskilt ärende. Disa i sin 

tur relaterar till personalen som bedömningsinstrument i utredningsarbetet genom att de har 

erfarenhet och att de kontinuerligt fortbildar sig och tillägnar sig nya kunskaper. Lundström 

och Sallnäs (2003) förklarar också att negativa egenskaper och attribut, kopplade till 

klasstillhörighet, ofta återspeglas på kommande generationer. Vidare menar författarna att de 

åtgärder som socialtjänsten tillhandahåller kan kopplas till klasstillhörighet. Utifrån det 

faktum att vissa kommuner i vår studie anser sig ha god tid till utredningsarbete medan andra 

får prioritera bland sina ärenden och inte heller har tid att vidareutbilda sig kan vi se att det 

verkar stämma. 
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I figur fyra har vi samlat våra respondenter tankar om sina och andra socialsekreterares 
arbetsförhållanden: 
 

Anna Olika bedömningar av LVU kopplat till kommun. Svårigheter vid rekrytering. Ny 
personaluppsättning. Relativt få ärenden, som gör att man förhoppningsvis kan 
göra ett bra arbete. Arbetar två och två om varje ärende. 

Disa Stort handlingsutrymme. ”Vi som handläggare är bedömningsinstrumentet”. Liten 
kommun möjliggör närmare samarbete mellan kollegor och enheter.  Diskuterar i 
arbetsgruppen om könsperspektivet, tänker vi annorlunda om det är en flicka eller 
pojke? Få ärenden per handläggare. 

Emelie Ganska stora handlingsutrymmen, p.g.a. liten kommun. Nära samarbete mellan 
tjänstemän och politiker i kommunen. Nära samarbete mellan enheterna på 
förvaltningen. Trygg arbetsgrupp. 

Beatrice Olika problematik förekommer i olika kommuner. Ökad arbetsbelastning. Många 
ärenden. Svårigheter vid rekrytering. 

Calle Olika bedömningar av barn och ungdomar kopplat till storstäder och småstäder. 
Ökad arbetsbelastning, många ärenden. Många Lex-Sarah anmälningar. Erfarenhet 
saknas i verksamheten. 

Fredrik Stort handlingsutrymme. Stabil kärna i arbetsgruppen. Lång erfarenhet i 
arbetsgruppen. Mentorskap för nyanställda. Ärendegenomgång. Får fler ärenden 
allt eftersom. 

Figur 4. Respondenternas tankar om professionsetik. 
 

När vi konstruerade fallet ville vi lägga in flera orosmoment i ungdomens liv och beteende, 

samt förminska förälderns roll. Det valet grundar sig i att vi inte ville att utredarna skulle 

fokusera på miljöfaktorer, mer än beteendefaktorerna. Vi beskrev att ungdomen var 16 år, 

hade problem med att upprätthålla relationer med jämnåriga och vuxna, hade ett aggressivt 

beteende, kom i konflikt med många i närheten, hade dålig närvaro i skolan, struntade i skolan 

och tyckte den var “skit”, rymde hemifrån och stundtals kunde vara borta flera dagar i rad 

utan att vara kontaktbar, hade umgänge med äldre kompisar med påstådd kriminell aktivitet 

och droganvändning. Det är en rad olika riskfaktorer utifrån bedömningsinstrument på 

socialtjänsten. Trots denna breda problembild med orosmoment på flera olika plan i 

ungdomens liv ansåg majoriteten av utredarna att det inte var en ovanlig eller utmärkande 

allvarlig problembild. Respondenterna förklarade att beteendet som Evelina eller Oskar 

hade  bland annat var “vanligt förekommande bland ungdomar i den åldern” eller “en 

frigörelseprocess vanlig för tonåringar”. De ansåg därmed att ingen omedelbar insats behövde 

sättas in utan gav förslag på olika former av behandlingar och insatser gentemot familjen, 

eller att Evelina och Oskar kunde få en kontaktperson, kontaktfamilj eller ungdomscoach för 



  
 

 
 

41 

att få bukt med problemen. Respondenterna förklarade att det är ett allvarligt beteende, på 

gränsen till socialt nerbrytande, men att det så här långt inte innebar en påtaglig risk för 

utveckling och hälsa, som ett omedelbart omhändertagande kräver. Christoffersen (2007) 

poängterar att socialarbetaren har ett ansvar i att verka för och med klienten och ta beslut för 

dennes bästa (Christoffersen, 2007:33-36). Med bakgrund till alla riskfaktorer som vår vinjett 

innehöll förefaller det uppseendeväckande att inte samtliga respondenter hade en mer 

homogen syn angående bedömningen av fallet. Det får oss att ställa oss frågande till om 

rättssäkerhet kan uppnås. En reflektion vi gör utifrån våra ovanstående resonemang är att oron 

sjunker när en social problematik blir mer vanligt förekommande och känns igen av 

utredaren. Vi tänker att allvaret i situation inte minskas bara för att det är mer frekvent 

förekommande eller är en känd problematik hos klientelet. Varje individ ska bemötas utifrån 

ett rättsäkert förhållningssätt och få sin situation bedömd utifrån de egna behoven. 

Christoffersen (2007) menar att en profession har ett visst ansvarsområde i samhället. 

Ovanstående reflektioner angående att vanligt förekommande problematik kan ses som 

vardagsbekymmer går emot Christofferens teori angående professionsansvar. Vi anser att 

socialarbetare alltid ska bemöta klienter med en öppen syn, för att på så vis inte felbedöma 

klientens behov. Ett självskadebeteende är alltid ett självskadebeteende oavsett antalet 

personer med denna problematik som socialsekreteraren möter i sin profession.  

     Utifrån respondenternas svar kan vi dels konstatera att det socialarbetare vanligen möter 

hos killar med social problematik är missbruk, aggressivt beteende och kriminalitet. Bland 

flickor handlar det om självskadebeteende, skolproblematik samt att de utsätter sig för 

riskfyllda situationer. Å andra sidan, menar vi, kan det också handla om att professionella inte 

frågar pojkar om självskadebeteende och psykisk ohälsa på samma sätt som man gör med 

flickor, och tvärtom. Det som respondenterna delger är deras sanning men den bör betraktas 

med kritiska ögon för hur det är och hur det faktiskt också kan vara. 

6.4 Skolans betydelse 
 
Det samtliga utredare är överens om är att skolproblematiken och den dåliga närvaron i skolan 

utgör den största riskfaktorn i fallet. Anna framhåller att problematiken som Evelina har i 

skolan, på lång sikt, är mest allvarlig. På kort sikt menar Anna dock att Evelinas 

vagabonderande livsstil, där hon stundtals avviker från hemmet under flera dagars tid, är den 

största riskfaktorn. Vidare är respondenterna överens om att skolan är det forum som utgör 

störst chans för fungerande livssituation för ungdomar. De menar att skolan har ett av de 
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största ansvaren i att utreda ungdomar som har hög frånvaro och visar upp indikationer på 

problematik på hemmaplan. Fredrik säger: 
 

[...] lyckas du i skolan så brukar du ha goda möjligheter till ett framgångsrikt 
liv. 

Fredrik 
 

Utifrån vinjetten med Oskar anser Fredrik att det finns olika orosmoment, men att den största 

riskfaktorn ligger i hans frånvaro från skolan. Fredrik betonar att skolan och socialtjänsten 

skulle behöva satsa det mesta av sina resurser på att få in skolan till en fungerande rutin för 

Oskar och på så sätt skulle de andra problemen lättare kunna utplånas av sig självt.  

Utifrån våra respondenters svar anser de att skolan är den plats som mest resurser bör riktas 

till. Hemmiljön och den konfliktfyllda relationen mellan pappa och Evelina/Oskar nämns inte 

i samma utsträckning. 

     Disa som hade vinjetten om Evelina betonar även hon hur skolproblematiken utgör en av 

de största riskfaktorerna. Hon diskuterar också huruvida Evelina möjligen kan ha inlärnings - 

och/eller koncentrationssvårigheter som ligger till grund för skolproblemen. 

 
Dels att man har saker och ting på hemmaplanet som stör skolan, att man på 
något vis vandrar iväg i tankarna, att man inte kan koncentrera sig på 
skolarbete. Så kan det vara. Sen kan det vara så att har man skolsvårigheter så 
kan man ha inlärningssvårigheter. Vet man det, alltså förstår hon? Är det 
åldersadekvat? Eller det som hon producerar i skolan. Förstår hon det hon ska 
göra i skolan? 

Disa 
Disa menar också att skolan är den instans som behöver göra en pedagogisk basutredning, 

eller på något vis ta reda på om det finns faktorer som gör att Evelina har svårigheter i skolan. 
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Figuren nedan redovisar respondenternas åsikter om skolans betydelse för ungdomar: 
 
 

Anna Skolan är en av de största skyddsfaktorerna. Samarbete mellan socialtjänsten och 
skolan är viktigt. Jobbar med hela systemet, multi systemisk terapi (MST). Fokus på 
skola och utbildning i utredningen. Anmälningar från skolan är viktiga, de som ofta 
anmäler till socialtjänsten. 

Disa Skolan viktig skyddsfaktor. Skolan står för pedagogisk utredning angående 
ungdomen. Forskning säger att en fungerande skolgång för barn och unga är viktigt. 
Utan skola riskerar man utslagning. Barn och unga är mycket på skolan, vilket 
innebär ett ansvar från skolans sida att se varje individ och anmäla vid behov. 
Skolan bör vara med vid nätverksmöten. 

Emelie Skolan viktig skyddsfaktor. Mycket kontakt med skola från socialtjänstens sida. 
Sköter ett barn eller ungdom skolan, kan det göra att det inte syns på samma sätt att 
man har en problematik eller dåligt mående. Gäller framförallt bland flickor. Skolan 
har ett stort ansvar i att se de barn och ungdomar som har ett dåligt mående, men 
som inte är utåtagerande och syns. 

 

Beatrice Skolan är en viktig skyddsfaktor. Skolan har skyldighet att se till att ungdomar får 
utbildning. Skolans anmälningar viktiga. 

Calle Skolan viktig skyddsfaktor. Skolan har en annan mer övergripande bild av 
ungdomar och därför måste socialtjänsten prata med skolan. Möten mellan 
socialtjänsten och skolan är bra. Skolan tillhör den professionella enhet som gör att 
deras oro och anmälningar tas på stort allvar. 

Fredrik Skolan viktigaste skyddsfaktorn och framgångsfaktorn. Fungerar skolan, brukar det 
andra fungera också för barn och unga. Har Sociala insatsgruppen, där skolan, 
polisen och socialtjänsten ingår, med möten var femte vecka. Ovanligt med flickor 
som är utåtagerande i skolan. 

Figur 5. Skolans betydelse 
 
I vårt resultat får vi reda på att när en anmälan görs till socialtjänsten av skolan, tas den på 

större allvar, än om anmälaren är en privatperson, exempelvis en granne. Skolans 

anmälningar tänker respondenterna är tungt vägande då barn och ungdomar spenderar stor del 

av sin tid där, utöver hemmet. Därmed har skolan och dess personal en större insikt i 

ungdomars livssituation. Följaktligen blir skolan många gånger en vågmästare som får avgöra 

vad som är allvarligt nog för att anmäla. Socialtjänsten lägger över på skolan att ansvara för 

ungdomar som inte klarar av skolgången, även om orsaker är sådant som ligger utanför 

skolans professionsområde. Emelie säger att skolan har ett stort ansvar i att se barn och 

ungdomar som mår dåligt, inte bara utifrån yttre faktorer. De måste också kunna se de 

ungdomar med en problematik som är svårare att uppmärksamma. Calle anser i linje med 

övriga respondenter att skolan bär ett stort ansvar i att anmäla till socialtjänsten vid behov. 
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Han menar att de flesta orosanmälningar som de inleder utredning på är från andra 

professionella, såsom skolpersonal. Förklaringen till det säger Calle handlar om att 

socialtjänsten litar mer på andra myndigheters farhågor, än på privatpersoners, ett resonemang 

grundat i forskning, som pekar på att andra myndigheter, såsom skola är de som vanligen 

anmäler.  

   Vi har med vår empiri i hand reflekterat kring den stora betydelse som skolan får i våra 

konstruerade kontexter. Vad händer med de ungdomar med ett riskfyllt beteende, eller 

problematisk hemmiljö, men som har en fungerande skolgång? Vi har beskrivit i ovanstående 

avsnitt hur flickor både i granskning av tidigare forskning och i materialet från våra 

intervjuer, beskrivs ha en mer tystare problematik som inte synliggörs i samma takt eller i 

samma omfattning som pojkars. Är svaret att det går det bra för dem i skolan? 

Vilka ungdomar eller problem missar socialtjänsten om skolan får uppta så pass stort 

utrymme i utredningsarbetet och i valet av insats för ungdomar med ett riskfyllt beteende? 
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7 Slutdiskussion  
 
I vår sammanvävda resultat- och analysdel presenterades empirin i olika analysteman med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning. Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv 

synliggöra hur ungdomsutredare bedömer och motiverar beslut gällande ungdom med 

normbrytande beteende. Fokus har legat på hur likheter och skillnader konstrueras.  

Följande avsnitt behandlar våra reflektioner och slutsatser. Avslutningsvis resonerar vi 

angående förslag på framtida forskningsidéer, med kopplingar till de resultat vi fått fram i vår 

uppsats.  

     Vi har efter slutförd studie funnit att en genusmedvetenhet finns hos de socialsekreterare vi 

har intervjuat. Flertalet av respondenterna beskriver och illustrerar bilder av diskussioner och 

samtal inom respektive arbetsgrupp, för att undvika ojämlik behandling, eller att falla i 

genusfällor i utredningsarbete av ungdomar. De inlärda, medfödda om så vill säga, 

föreställningarna och fördomarna om hur flickor respektive pojkar är, är dock komplext att 

helt och hållet vara fri ifrån. Socialsekreterarna vi intervjuat vittnar också om att flickor 

vanligen har en viss typ av problematik, såsom självskadebeteende, medan pojkars 

problematik och beteende tenderar att vara mer högljudd och synlig, i form av exempelvis 

kriminalitet. Bör inte också åtgärder och insatser spegla och möta denna olikhet? Olik 

problematik, kräver olika åtgärder. Vikten tänker vi ligger i att inte anta att flickor vanligen är 

på detta vis, eller att pojkar vanligen är på ett annat. Utan att ha i beaktande att flickor och 

pojkar kan ha en problematik som skiljer sig. Komplexiteten ligger i att ha balans i vad som 

vanligen förekommer, med vad som eventuellt kan förekomma. Koppling kan här göras till 

genussystem och genuskontraktet som stundtals ger oss en skenbar föreställning om att 

samhället är jämställt och behandlingen av flickor och pojkar likaså (Jmf Hirdman, 1988). Vi 

menar att socialarbetare dock bör veta bättre och ständigt ifrågasätta sitt sätt att tänka och 

resonera kring beteenden bland ungdomar, för att på så vis minska risken för fel bemötande 

och behandling av klienter. Vidare tänker vi att en insikt bör finnas om att sociala processer 

leder oss in i föreställningar om hur kvinnor och män bör vara. Vi är alla en del i 

upprätthållningen av dessa strukturer och vi är gemensamt ansvariga för hur de sociala 

processerna formar samhället. Så länge insikten finns och en vilja att ständigt förnya kunskap 

och ifrågasätta den egna yrkesrollen, kan en jämställd socialtjänst bli uppnåelig. Denna insikt 

menar vi leder till bättre socialarbetare.  
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     I sammanställningen av vår empiri såg vi ett tydligt mönster i att respondenterna ofta gav 

motstridiga svar om betydelsen av kön och genus i utredningsarbetet. Många motiveringar 

och tankar angående hur flickor och pojkar vanligen är var enligt oss svåra att härleda till 

källan. Är det respondentens svar utifrån den professionella rollen, den privata rollen eller är 

de uppkomna ur vår samhällskontext? Vår förvirring grundar sig i att vi fick uppgifter från 

respondenterna som säger att könsmässiga skillnader inte görs i utredningar av flickor och 

pojkar, men vi kan urskilja flera argument som uppvisar skillnader i synen på pojkar och 

flickor: Pojkars kriminalitet kontra flickors, flickors psykiska ohälsa kontra pojkars. Samma 

kontext väcker inte samma oro om det är det underrepresenterade könet som är i en situation.  

     Av resultat- och analysavsnittet framgick att vissa av respondenterna var tyngre belastade, 

både i antal ärenden samt ärendenas omfattning. Vi såg en koppling mellan kommunerna med 

stor arbetsbörda, dess storlek och socioekonomiska position. Vi delar respondenternas åsikt 

om att utredningsarbetet och ungdomarna påverkas negativt när det saknas kompetens och tid 

för att utreda deras behov. Å ena sidan kan vi se fördelar med att ha en hög belastning då det 

kan leda till förbättringar och effektiviseringar av svåra och komplexa arbetssituationer. Vi 

tänker att det skapas en kunskapsbank hos socialsekreteraren som vid upprepade tillfällen 

möter på en viss sorts problematik och att det ger en trygghet i val av adekvata och 

verkningsfulla insatser. Å andra sidan finns alltjämt en risk för att kompetens i stället 

försvinner när arbetsbördan blir socialsekreteraren övermäktig. En annan risk som kommer 

med tung arbetsbelastning skulle kunna vara att socialsekreteraren tar beslut grundade på 

generaliserar i sina utredningar. Vi tänker då på hur de fördomar vi vill motverka, exempelvis 

de som framkommit i vårt teoriavsnitt om genussystem, skulle kunna få ta plats som 

beslutsgrund istället för individbaserade beslut. Det är alltså åtgärder och interventioner som 

representerar det generella och mest förekommande som förs fram. Vi menar att det vore 

förödande att göra generella bedömningar i ett arbete som förutsätter individuella. Är det då 

barnets behov som är i centrum eller snarare barnens? 

     Det hade varit intressant att utföra en liknande studie, med fler respondenter, för att lättare 

kunna urskilja mönster som är mer tillförlitliga och talar för den större enheten. Utifrån vår 

studie tänker vi att vidare forskning skulle kunna rikta in sig mot skolan. Det vore intressant 

att se hur skolan ställer sig till flickor och pojkar med social problematik, för att se hur de tar 

ställning. Vidare om det är samma mönster som framträder vid bedömning av situationen och 

allvaret till en ungdoms problembild. 
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Bilaga 1 
Vinjett  
Evelina/Oskar 16 år  
 
Evelina är 16 år gammal, går första året på gymnasiet och bor med sin pappa Rikard i er 
kommun. Evelina är aktuell hos socialtjänsten för att oro uttryckts från skolans sida om 
Evelinas uppförande samt situation i stort. Evelinas mamma gick bort för 6 år sedan och 
Evelinas pappa Rikard har ensam vårdnad. I samband med mammans bortgång var familjen 
aktuell på socialtjänsten på grund av Rikards alkoholmissbruk som gick ut över 
föräldraskapet. I dagsläget finns ingen känd problematik gällande alkohol kvar för pappan.  
 
Efter samtal med pappan framkommer att Evelina ofta försvinner från hemmet och kan vara 
borta flera dagar i rad utan att han vet vart hon är eller vad hon gör. Pappan berättar också att 
han inte kan få tag på Evelina när hon rymt hemifrån. Hon hör inte heller av sig till honom. 
Pappan medger att det ofta blir högljudda bråk hemma. Han säger också att han har svårt att 
sätta gränser och hantera Evelinas häftiga humör.  
 
Skolans mentor som orosanmälde, meddelar att det under en längre tid funnits misstankar om 
missförhållanden i hemmet och menar att Evelina inte har någon förälder eller vuxen som tar 
ansvar för henne. Evelina har utvecklat ett aggressivt beteende och konflikter uppstår ofta 
med både lärare och klasskompisar. Mentorn har haft ett flertal samtal med pappan och 
berättat om sin oro men menar att pappan inte ser lika allvarligt på situationen eller känner 
eget ansvar för Evelinas situation. Evelina har svårigheter i skolan men får i dagsläget inget 
särskilt stöd för det. Skolan säger i samtal med socialtjänsten att Evelinas frånvaro har ökat, 
och de vet inte längre hur de ska hantera situationen. Mentorn berättar att Evelina ofta söker 
kontakt och uppmärksamhet av vuxna, men när hon får den blir hon lätt irriterad och går 
därifrån när frågor ställs angående hennes mående. Det framkommer också att Evelina har 
börjat umgås med ett gäng äldre ungdomar, som enligt rykten figurerar i kriminella kretsar. 
Pappan uppger också i samtal med socialtjänsten att han är medveten om att Evelina umgås 
med många äldre kompisar, men att han inte vet vilka dem är eller vad de har för sig.  
 
Evelina uppger i samtal med socialsekreterare att hon tycker att ”skolan är skit” och att 
lärarna och klasskompisarna ”snokar” i hennes privatliv. Hon medger att hon skolkar ofta och 
då träffar kompisar som hon har roligt med. Evelina berättar att hon träffar många killar, och 
att hon inte är särskilt intresserad av någon utan mer att det är en rolig grej. Evelina säger att 
hon vet om att kompisarna håller på med små brott och ibland tar droger. Hon säger dock att 
hon själv aldrig är med på det.  
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Bilaga 2  
Intervjuguide  
 

1. Informera om studiens syfte.  
2. Delge information om konfidentialitet, samtycke, materialanvändning, ljudupptagning.  
3. Informera om intervjuns upplägg. Uppdelning av teman och möjlighet för 

respondenten att välja att inte svara på frågor.  
 
Kön: 
Tjänst: 
Anställningstid:  
 

Inledning: 
 

• Hur länge har du arbetat som utredare för ungdomar?  
• Har du stött på liknande fall under din yrkesverksamma tid som det vi presenterar?  
• Har du andra erfarenheter av socialt arbete inom svensk socialtjänst?  

 
Dela upp i teman: 
 

• Vilka tankar väcks angående fallet?  
• Vad bedömer du beteendet som? Hur skulle du definiera det?  
• Hur allvarligt är beteendet hos ungdomen? Varför bedömer du det som allvarligt? 

Varför inte?  
• Vilka är de mest framstående riskfaktorerna som ligger till grund för din bedömning?  
• Föreligger det skäl för ett omedelbart omhändertagande? Varför? Varför inte? 
• Vilka är riskfaktorerna i det beskrivna fallet? 
• Vari ligger skyddsfaktorerna i fallet om ungdomen?  
• Vilka bedömningsinstrument skulle du använda utifrån beskrivet fall? BBIC? Esther?  
• Sista frågan: Hade du tänkt annorlunda om det varit en pojke/flicka?  
• Vilka skulle du kontakta för att samla in information för utredningen?  
• Vilka insatser anser du kunna bli aktuella? Vad behöver ungdomen för vård?  

 
Avslut:  
 

• Är det något annat som du tänker på? Vill tillägga?  
• Frågor eller tankar som väcks?  
• Vilka problem brukar ligga till grund för att flickor blir omhändertagna? - Varför, tror 

du? 
• Vilka problem brukar ligga till grund för att pojkar blir omhändertagna? - Varför, tror 

du? 
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Bilaga 3  
Kontaktbrev  
 
Hej!  
Vi är två socionomstudenter som studerar på termin 6 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 
våren 2016 skriver vi vår C-uppsats och skulle gärna vilja komma i kontakt med utredande 
socialsekreterare inom olika Barn och familjeenheter. Studiens syfte är att undersöka åtgärder 
som föreslås för unga med ”socialt nedbrytande beteende”.  
 
Ett fiktivt fall av ungdom med social problematik som vi konstruerat är utgångspunkten för 
intervjun. Till dem som kommer att delta i studien skickar vi ut fallet i god tid inför 
intervjutillfället.  
 
Själva intervjun beräknas ta maximalt en timme. Fallet som intervjun baseras på omfattar ca 2 
A4 sidor. Medverkande behöver läsa igenom dokumenten inför intervjun för att kunna 
besvara intervjufrågorna. Vidare information om intervjun kommer till den som väljer att 
medverka.  
 
Vi är mycket tacksamma om en utredare från er enhet skulle ha tid och möjlighet att delta i 
vår studie, eftersom ett deltagande i högsta grad bidrar till att vi kan genomföra vår C-uppsats 
på socionomprogrammet.  
 
Vi kommer vara i Stockholm mellan 26-29 april och kommer då gärna till er arbetsplats för en 
intervju. Vi planerar att genomföra två intervjuer per dag och bokar gärna in en morgon- eller 
eftermiddagstid. Om ingen av föreslagna datum passar är ni välkomna att komma med egna 
önskemål.  
 
Deltagandet i studien är givetvis både konfidentiellt och frivilligt.  
 
Vi ringer under vecka 15 för att höra oss för om intresse finns att delta. Vid frågor eller 
funderingar är ni välkomna att höra av er till oss via mejl eller telefon.  
 
Tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar,  
 
Emma Andersson   Hanna Bogren  
Tel. 073xxxxxxx   Tel. 070xxxxxxx 
ea222rs@student.lnu.se   hb222eu@student.lnu.se  
 
Vår handledare är Professor em. Ulf Drugge 
Tel. 0480xxxxx 
ulf.drugge@lnu.se 
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Bilaga 4 
Informationsbrev  
 
Hej (namn)!  
 
Här skickar vi med vinjetten som en bilaga, som vi kommer basera intervjun på. Genom den 
kvalitativa intervjun som har utgångspunkt i vinjetten, ämnar vi få tillgång till 
socialsekreterares uppfattningar och förslag på åtgärder/interventioner angående ungdom som 
är aktuell på socialtjänsten.  
 
Intervjun beräknas ta maximalt en timme, men vi önskar gärna få återkomma via telefon eller 
mail om kompletterande uppgifter är nödvändiga. Du är välkommen att kontakta oss om du 
undrar eller vill tillägga något kopplat till din medverkan.  
 
Vi vill kort upplysa er om de forskningsetiska principerna som vi förhåller oss till i studien:  
 

- Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under studiens gång välja att 
avbryta din medverkan.  

 
- Vi kommer att göra en ljudupptagning vid intervjun, för att korrekt kunna återge det 

som sägs. Det inspelade materialet transkriberas och raderas efter godkänd uppsats.  
 
 

- Materialet är konfidentiellt. Du och din kommun kommer vara anonyma. Citat som 
används i uppsatsen är avidentifierade. Materialet kommer endast användas i denna 
studie.  

 
Önskar du mer information angående de forskningsetiska principerna följer nedan en länk: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtat: 2016-04-15.  
 
Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. Vi ses (datum,tid)  
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Emma Andersson   Hanna Bogren  
Tel. 073xxxxxxx   Tel. 070xxxxxxx 
ea222rs@student.lnu.se   hb222eu@student.lnu.se  
 
Vår handledare är Professor em. Ulf Drugge 
Tel. 0480xxxxx 
ulf.drugge@lnu.se 
 
 


