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Förord 

Idén bakom denna studie grundas i att vi forskare är intresserade av 

jämställdhetsfrågor. Vi har båda utfört tidigare praktiktermin inom Socialtjänstens 

individ och familjeomsorg och hade därigenom en önskan att undersöka hur socialsekreterare 

förhåller sig till genus i deras dagliga arbete. Vi upplevde på våra respektive praktikplatser att 

det förväntas av socialsekreterare att de ska ha ett jämställt förhållningssätt i yrkesutövandet 

men att det i praktiken inte diskuteras i någon större utsträckning. För att få tips om 

intressanta uppsatsämnen inom Socialtjänstens verksamhet kontaktades en projektledare inom 

jämställdhetsutveckling. Denne person upplyste oss om att det fanns ett behov av att 

undersöka om killar och tjejer behandlas under jämlika förhållanden i barnavårdsutredningar. 

Detta var någon som vi fann intressant att belysa mer ingående. Vi hade en önskan att lära oss 

mer om detta och få en djupare förståelse för betydelsen av kön under utredningar. Vi valde 

att inrikta oss på unga i åldersgruppen 12-18 år då utredningsprocessen och de eventuellt 

beviljade insatserna tenderar att bli mer individinriktade desto äldre barnet är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

3 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 Hp 

Termin 6, Vårterminen 2014 

Författare: Emma Helmersson & Susanna Olofsson 

Handledare: Evelyn Khoo 

”Ryggmärgsbeteende räddar en inte från att handla efter könsstereotyper” 

“Ingrained behaviours don’t save you from acting based on gender stereotypes” 

 

 

 

 

Sammanfattning  

Denna studies syfte är att undersöka och analysera hur socialsekreterare diskuterar könets 

betydelse i utredningsprocessen av ungdomar. För att kunna besvara syftet utfördes en 

kvalitativ fokusgruppsintervju där fyra socialsekreterare diskuterade problematiken i 

ungdomsärenden. Utifrån en vinjettövning med fallbeskrivning av ett typiskt ärende 

diskuterade socialsekreterarna hur de tänker och agerar i dessa fall. Det ligger i studiens 

intresse att belysa om skillnader görs på grund av kön samt om förväntade föreställningar av 

kön har någon betydelse. Ur resultatet kunde det utläsas att vissa skillnader görs på grund av 

kön i utredningsprocessen. Skillnader görs oftast vid behov av snabba bedömningar och vid 

tidsbrist. Det visar sig även att det finns könsstereotypa förhållningssätt hos socialsekreterarna 

som till viss del styr utredningsprocessen.  
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1. INTRODUKTION 

Varje år görs omkring 140 000 anmälningar till Socialtjänsten som gäller barn och unga 

(Socialstyrelsen, 2012). I en artikel från Dagens nyheter (2014-03-24) presenterades 

Stockholms Socialtjänstinspektörer i sin årsrapport att mellan 2009 och 2013 ökade antalet 

anmälningar i Stockholms stad angående barn som far illa med 4000 i antal (från 11000 till 

15000 fall). Detta tyder på att det finns många barn och unga som är i behov av hjälp och stöd 

i dagens svenska samhälle. Barnutredningar sker för killar och tjejer i alla åldrar och 

Socialtjänstens uppdrag är att uppmärksamma samt hjälpa de barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa. Att barn och unga kan fara illa kan bero på problematik i hemmiljön eller 

destruktivt beteende. (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). Dock är det 

viktigt att ha i åtanke att varje barn och ungdom som kommer till Socialtjänstens förfogande 

är unikt i sig. FN:s Barnkonvention (Convention on the Rights of the Child, UN 1989) har 

inte upptagits av Svensk lagstiftning, men konventionen har lett till nya bestämmelser i 

svensk lagstiftning om barnets bästa samt barnets delaktighet i utredningar. Detta för att 

stärka barn och ungas ställning inom Socialtjänstens område (Socialstyrelsen, 2013). 

Principen om barnets bästa ska beaktas ur olika perspektiv. I dagsläget arbetar 

socialsekreterare ofta efter utredningssystemet BBIC (Barnens behov i centrum) i utredningar 

vilket på papperet inte gör några könsskillnader enligt Socialstyrelsen. BBIC-systemet vilar 

på en omfattande teoretisk grund. Utifrån denna har en serie utredningsområden utvecklats 

och etablerats med syfte att följa hela utredningsprocessen i barnavårdsärenden. BBIC är 

baserat utifrån individperspektivet för att på så sätt inverka till den bästa utdelningen och 

uppföljningen för barnet (Socialstyrelsen). 

Socialsekreterarna ska från ärendets början till avslut se barnets behov utifrån individen och 

inte dess kön. Socialsekreterarna förväntas därigenom ha ett jämställt förhållningssätt i mötet 

med klienter. Detta innebär att kvinnor och män, killar och tjejer ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga skeden i livet (Regeringens mål för 

jämställdhetspolitiken: Prop. 1993/94: 147). För socialsekreterare som arbetar inom social 

barnavård innebär detta att de således ska verka för att tjejer och killar behandlas likställt. En 

Socialtjänst som inte har en jämställd grund riskerar att göra systematiska insatser baserat på 

barns kön och inte utifrån individer (Ulmanen & Andersson, 2006). Tjejer och killar ska inte 
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alltid ha exakt likvärdiga insatser, därigenom ska inte förutsättningarna grundas i att behoven 

är olika efter barns och ungas kön.   

Frågan är dock ifall Socialtjänsten är könsneutral eller inte då det kan finnas ett 

könsperspektiv i socialsekreterares yrkesutövande, som kan ha grund i sociala normer och 

stereotypa tankemönster som gör skillnad beroende på det biologiska könet på barnet 

(Claezon, 2008). Claezon diskuterar vidare att den sociala barnavårdens dilemma kan bli att 

en insats såväl som en frånvarande insats kan få allvarliga och/eller negativa konsekvenser för 

barnet. Detta utlåtande drar en generell beskrivning över insatser för barn och unga, men inte 

om det bygger på olika normativa behov som skiljer könen åt. Att avgöra vilken insats som är 

den rätta är inget enkelt beslut, men det bör baseras på helheten utifrån vad som blir det bästa 

för barnet. Om den slutgiltiga insatsen grundas i förväntande könsmässiga attityder hos killar 

och tjejer, samt beroende på socialsekreterarens eget kön, och inte utifrån den ungas behov 

kan man fundera om socialsekreteraren uppfyllt sin plikt mot barnet utifrån rättvisa grunder. 

Detta är ett dilemma. Även om BBIC och utredningar inte ska baseras på kön går det inte att 

garantera att socialsekreterare agerar utifrån stereotypiska förhållningssätt av kön. Således blir 

reflektionen ifall socialsekreterare bedömer utifrån individen eller om förväntande normer om 

kön spelar in. Jämställdhet är ett relevant ämne inom dagens socialtjänst men frågan är om det 

diskuteras bland socialsekreterare i någon större utsträckning i barnavårdsutredningar. Denna 

studie har en önskan om att kunna öppna upp för diskussion om genusperspektiv mellan 

socialsekreterare i arbetet med ungdomar. Studien tyngdpunkt ligger i att belysa hur 

socialsekreterare diskuterar och kring könets betydelse under utredningsprocessen av 

ungdomar. 

1.2 Bakgrund 

Social barnavård/Socialtjänst 

I Sverige, men även i många andra länder, har föräldrarna huvudansvaret för sina barns 

omsorg. När deras omsorgsförmåga brister är det kommunernas ansvar att agera. Den sociala 

barnavården är kommunernas ansvar för stöd- och hjälpinsatser för barn och unga som 

befinner sig, alternativt riskerar att befinna sig, i utsatta situationer. Kommunansvaret utförs 

av Socialtjänsten som arbetar med individens behov som utgångspunkt (Regeringskansliet, 

2014-04-07). Socialtjänsten i Sverige har ett brett handlingsutrymme när det kommer till barn 

och unga då fokus ligger både på barns skydd och på service till föräldrar och barn. 

Tyngdpunkten för den sociala barnavården är att utreda barnets miljö, det vill säga när barnets 

möjlighet att må bra eller utvecklas försvåras av förhållandena i hemmet. Den svenska 

Socialtjänsten är ett av få länder som kan inleda en utredning på grund av barns och ungas 

eget beteende (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). Detta sätt vidgar den 

svenska Socialtjänstens handlingsutrymme eftersom de både kan röra sig om miljö- och 

beteendeproblematik när det kommer till barn och unga. 

 

Barn som far illa enligt SoL & LVU 

Socialtjänsten har ansvar för alla kommunmedborgare, främst barn. När det kommer till 

barnets bästa guidas Socialtjänsten framförallt av ramlagen Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) 
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och av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52).  Enligt 5 kap. 1 

§ SoL ska Socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Socialtjänsten ska därigenom kartlägga barns behov samt samarbeta med 

föräldrarna i den mån det är möjligt. Socialtjänsten kan tvångsomhänderta barn eller 

ungdomar med stöd av LVU ifall det finns skäl till ett omhändertagande. Skäl för ett 

tvångsomhändertagande kan vara brister i hemförhållandena där barnets hälsa eller utveckling 

riskeras att skadas. Det kan även ske på grund av att den unge utsätter sig själv för något som 

allvarligt kan skada den unges hälsa eller utveckling (LVU, 1990:52). Sundell m.fl. (2007) 

betonar att det inte finns något definierat samlingsbegrepp för barn som far illa eller riskerar 

att fara illa enligt både SoL och LVU. Det finns alltså inga givna direktiv för i vilket skede 

Socialtjänsten ska ingripa eller inte. 

 

Barnavårdsutredning/BBIC 

En barnavårdsutredning innebär att de sociala myndigheterna försöker klarlägga om ett barn 

far illa. Socialtjänsten ska ingripa när barn och unga far illa eller riskerar att fara illa och 

utföra utredningar ur ett barnperspektiv (Sundell m.fl. 2007). Socialsekreterare inom den 

sociala barnavården kan använda sig utav utredningsinstrumentet BBIC i 

barnavårdsutredningar. BBIC är inspirerad från en motsvarande brittisk modell som 

etablerades av Jackson & Kilroe 1996 genom projektet Looking after Children: Good 

parenting, good outcomes reader. BBIC utgår ifrån barnets behov i centrum, faktorer i 

familjer samt föräldrars omsorgsförmåga. Utgångsläget för BBIC är att det ska användas som 

ett stöd för att bättre synliggöra och bedöma barns och ungas behov. Vid utredningar av små 

barn har föräldrars omsorgsförmåga större betydelse. Ju äldre barnet blir desto mer bör 

barnets vilja tas i beaktande. BBIC baseras på utvecklingsekologisk teori, anknytningsteori, 

teorier om risk- och skyddsfaktorer, kritiska perioder i barns utveckling samt teorier om 

familjestilar, familjers funktion och föräldrars omsorgsförmåga (Socialstyrelsen, 2013). Dessa 

teoretiska perspektiv ska socialsekreterare ha i åtanke, samtidigt som det förväntas av 

socialsekreterare att ha en kritisk förhållningssätt till dessa för att kunna fokusera på individen 

(Dahlberg & Forssell, 2006). BBIC är idag ett etablerat och erkänt utredningssystem. 

Socialstyrelsen ställer större krav på Socialnämnderna i kommunerna att ansöka om BBIC-

licens för att kunna använda sig av BBIC inom Socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014-03-26).  

Barn som far illa och insatser 

Även om BBIC existerar som ett standardiserat eller ett systematiskt arbetssätt för att utreda 

och följa upp barns och ungas behov finns det ingen överenskommen definition av när barn 

skadas eller riskeras att göra det. Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz (2007) 

betonar att det inte finns tydliga definitioner om när barn och unga far illa eller riskerar att 

göra det. Sundell m.fl. diskuterar vidare att barn som far illa är barn med psykosocial 

problematik, barn i behov av särskilt stöd, barn till riskföräldrar eller omsorgsviktande 

föräldrar, barn från psykosociala riskmiljöer, barn utsatta för misshandel och övergrepp. 

Grovt sett kan barn och unga i riskzon utgå från två grupper: (1) Barn och unga som befinner 

sig riskzon på grund av sina föräldrars handlingar och (2) Barn och unga som utgör en fara för 

sig själva på grund av egna handlingar. Insatser beviljas enligt SoL (2001:453) om samtycke 
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finns. Om inte samtycke föreligger kan tvångsinsatser utföras med stöd av LVU (1990: 52) 

efter att beslut tagits i förvaltningsrätten att ett omhändertagande är nödvändigt för att 

tillförsäkra barnet en god samt trygg uppväxt. 

Socialsekreteraren som handlägger barnavårdsutredningar ska kartlägga risk- och 

skyddsfaktorer för barn och unga (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz 2007). 

Ungdomens problematik kan grundas i miljöproblematik och/eller beteendeproblematik. 

Socialsekreterare har i uppdrag att förhindra att ett normbrytande beteende finns kvar i 

ungdomars framtida vuxenliv. Sundell m.fl. diskuterar vidare att vanliga orsaker till att 

barnavårdsutredningar påbörjas är på grund av föräldrars livsföring. Det kan skapa 

anledningar till att påverka barnets uppväxt negativt genom att barn visar tecken på vantrivsel 

(exempelvis skolkning från skola) eller att ensamstående föräldrar behöver avlastning i 

föräldrarollen. De vanligaste insatserna enligt Sundell m.fl. är kontaktfamilj, stödsamtal och 

öppenvårdsinsatser som stöttar familjen att själva kunna ansvara för barns uppväxt. Enligt en 

rapport över insatser från Socialstyrelsen (2012) hade fler killar än tjejer öppenvårdsinsats 

(kontaktfamilj/person och öppenvårdsprogram), 56 procent var killar och 44 procent tjejer. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka och analysera hur socialsekreterare diskuterar könets 

betydelse i utredningsprocessen av ungdomar 

Frågeställning 1: Hur samtalar socialsekreterare kring tjejer och killar i ungdomsärenden och 

görs skillnader på grund av ungdomarnas kön? 

 

Frågeställning 2: Hur resonerar socialsekreterarna kring genus i sitt arbete med ungdomar 

och har förväntade föreställningar om kön betydelse? 

 

Frågeställning 3: Hur upplever socialsekreterarna betydelsen av deras eget kön i 

utredningsprocessen av ungdomar?  

 

2. KUNSKAPSÖVERSIKT 

I det här avsnittet sammanställs resultat från tidigare studier för att avgränsa studien och 

beakta forskningsområdet. Den litteratur vi använt oss av har varit både vetenskapliga artiklar 

och rapporter, samt annan litteratur som varit relevant för ämnet. Det litterära underlaget är 

både nationellt och internationellt. Litteratursökningen har skett via Umeå Universitets 

bibliotek samt via deras databaser, såsom SocIndex, Artikelsök, SwePub, Scopus och 

Kvinnsam. Några sökord som använts har varit gender, construction, young people, youth, 

gender in social work, child welfare, jämställd socialtjänst, barnperspektiv samt genus i 

socialt arbete. Vi har även tagit hjälp av referenser i tidigare studier som också varit relevanta 

för vår studie. Det litterära underlag som redovisas nedan är för att få en bred bild av hur 

kunskapsområdet ser ut. Kunskapsöversikten berör områdena en jämställd socialtjänst, kön 

och genus i den sociala barnavården, föräldrafokus samt ungdomsforskning.  
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Idag förväntas Socialtjänsten arbeta utifrån perspektiv som främjar jämställdhet både inom 

organisationen och gentemot klienter. Socialarbetare förväntas ta hänsyn till hur genusmärkta 

villkor dels påverkar samarbetet med klienter, men även hur de påverkar de kollegiala 

relationerna (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsens utgångspunkt är att könsskillnader i 

beteende och behov huvudsakligen är något som ständigt skapas och återskapas utifrån de 

skilda förutsättningar som råder för tjejer/kvinnor och killar/män som grupper i samhället. 

Ulmanen och Andersson (2006) belyser i en litteraturgenomgång att det finns ett dilemma för 

Socialtjänsten att hantera. Könsskillnader som innebär orättvisa måste Socialtjänsten 

synliggöra, men ett synliggörande av könsskillnader i beteende och problem riskerar att 

befästa traditionella föreställningar om kön. Det kan leda till att tjejer och killar, som inte 

följer de generella könsmönstren, inte heller får sina behov tillgodosedda. Detta skulle i 

förlängningen öka till en bristande jämställdhet i samhället.  

Tidigare studier inom området att uppnå en jämställd social barnavård kretsar ofta kring att 

stärka kvinnors status. Karen Swift är aktiv inom forskningsområdet och skriver i artikeln 

Missing persons: Woman in Child Welfare från 1995 om kvinnan som mest inblandad i den 

sociala barnavården, både som klient och professionell socialarbetare. Socialstyrelsens rapport 

om en jämställd Socialtjänst (2004) styrker detta argument där antalet kvinnliga 

socialsekreterare uppskattades vara 80 procent. Swift argumenterar vidare i artikeln om att 

kvinnan fortsätter vara osynlig när det kommer till inflytande inom arbetet i den sociala 

barnavården. Swift ger förslag till en förändring av detta och menar att vi måste se över vår 

egen historia i den sociala barnavården för att förstå lärdomar i det förflutna samt de 

snedvridningar som finns i vår nuvarande syn. Den sociala barnavården kan och bör 

genomsyras av feministisk teori, metoder, principer och tankesätt. Swift (1995) diskuterar 

vidare vikten av att arbeta tillsammans för att på så sätt kunna öka kvinnans synlighet samt 

kvinnans inflytande och makt i den sociala barnavården.  

I den litteraturgenomgång över tidigare forskning som gjorts har denna studie 

uppmärksammat att föräldrarollen är mer i fokus i barnavårdsutredningar än barn och ungas 

kön. Forskningen observerar främst brister i föräldrarollen. De brister som uppmärksammas 

skiljer sig mellan mödrar och fäder. Ofta finns en stark fokusering på föräldrarnas förmågor i 

tidigare forskning inom kön och genus i socialarbete samt skillnader i hur socialsekreterare 

behandlar och bemöter mödrar och fäder. I en publikation från Allmänna Barnahuset 

undersökte Claezon (2008) i studiecirkelform vad könsperspektiv får för betydelse för det 

sociala arbetet med barn och unga. Resultaten från studien visar på att skillnader görs i synen 

på föräldraskapet. Det ställs högre krav på moderskapet i ansvarstagande och skydd av barnet. 

Fäderna blir i större utsträckning ansvarsbefriande. Tidigare forskning har även fokuserat på 

fäders osynliga roll i den sociala barnavården. Brown, Challant, Dominelli, Strega, och 

Walmsley (2009) diskuterar begreppet ”Ghost fathers” och förklarar att det konstrueras av 

förhållningssätt som finns kvar på grund av djupt rotade fördomar som genomsyrar de system 

som råder i den sociala barnavården. ”Ghost fathers” i barnavårdsutredningar uppstår när 

kvinnor tar skulden för problem inom familjen, medan männen osynliggörs från det ansvaret. 
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Brown m.fl. (2009) menar att mödrar förväntas uppfylla rollen av båda föräldrarna och att de 

förväntas medla i relationen mellan barn och fäder, samt att mödrar förväntas ha den 

ansvarande rollen. Detta innebär att könsdiskriminering utförs i den sociala barnavården ur ett 

föräldraperspektiv. Detta blir även tydligt en rapport från Socialstyrelsen (2004) som belyser 

att den sociala barnavården speglar traditionella föreställningar om kön och familj, inte minst 

i agerande mot föräldrarna. Fäderna är i högre grad frånvarande i sociala 

barnavårdsutredningar. Det är ofta brister hos modern som är avgörande om barnet placeras 

utanför hemmet, fäder betraktas inte eller bemöts som fullvärdiga föräldrar. Detta kan enligt 

Socialstyrelsen bero på att mödrarna ofta är ensamstående och att fäderna i högre utsträckning 

är frånvarande i barnens liv.  

Vi som forskare ställer oss frågande till dessa utpräglade föräldraperspektiv, samt vart fokus 

på  de unga tar vägen i frågor som rör kön och genus i barnavårdsutredningar. Claezons studie 

(2008) visar ett behov av att utveckla ett bättre och mer nyanserat könstänkande i det sociala 

arbetet med barn, unga och deras familjer. I diskussioner bland de deltagande socialarbetarna 

om barn och ungdomars klientbehov, utgick deltagarna ifrån skillnader mellan kön när de 

kom fram till vad tjejer och killar behöver för insatser. Deltagarna menade att många 

socionomer strävar efter att utgå från individens behov och inte individens kön. Strävan fanns 

att se individen som ”ren” från genus. Vidare i samtalen bland deltagarna visade det sig att det 

var svårt att veta vad som var klientens behov. Behoven visade sig vara genusmärkta. Det 

blev i samtalen tydligt hur påverkade deltagarna var av vad som var ”manligt” och 

”kvinnligt”. Studien visar att socialarbetarens genusföreställningar påverkar bemötande, 

bedömning och åtgärder. Resultaten av Claezons studie (2008) visar även på ett stereotypt 

könstänkande där ”skillnad görs” utifrån killar och tjejer i stället för att se till de skilda villkor 

som råder för tjejer respektive killar. Studien redovisar att tjejers och killars sexualitet bedöms 

på olika sätt. Det är mer sällsynt att sexualitet diskuteras när det gäller killars beteende. Detta 

diskuterar även Clark (2013) som menar att det görs skillnader kring frågor om sexualitet när 

det kommer till samhällets förutfattade meningar om killar och tjejer och sexualitet. Tjejerna 

förväntas vara passiva samt sårbara kring sin sexualitet, dock diskuteras sexualitet med tjejer. 

Med killarna däremot diskuteras inte sexualfrågor, vilket riskerar att signalera att stänga ute 

killar från debatten.  

Bland barn som placeras dominerar killar i stort sett i alla åldrar, förutom i tonåren då det 

istället är tjejer (Socialstyrelsen, 2004). En möjlig förklaring är att tjejers problem 

uppmärksammas senare för att killars problem är mer synliga och störande. Detta kan leda till 

att tjejers problem blir allvarligare innan de uppmärksammas, eller att tjejers problem inte 

uppmärksammas förrän de blir störande för omgivningen eller då de bryter mot 

förväntningarna för hur en tjej ska bete sig. I samhället finns stereotypa bilder av hur tjejer 

och killar i tonåren ska bara och bete sig. Det finns ofta en mycket större oro för tjejers 

sexualitet än killars. Tjejers avvikande beteende under tonåren kan tolkas som uppror mot 

samhällets begränsade normer för kvinnlighet. Under tonåren blir tjejer ofrånkomligen 

kvinnor och möter därmed allt starkare förväntningar på ”kvinnlighet” (Socialstyrelsen, 

2004).  
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Benämningen ”Ungdom” förväntas innefatta både tjejer och killar. Hamreby (2004) diskuterar 

att den erkända ungdomsforskningen baseras i större utsträckning på killars behov än tjejers. 

Studier av tjejer betonas som studier av tjejer och inte inom studier av ungdomar. 

Ungdomsproblem och ungdomskriminalitet däremot baseras på killar. Hamreby anspelar på 

att tjejer idag börjar uppvisa mönster som är mer hotfulla för samhället än tidigare. Hamreby 

diskuterar vidare att tjejer och killar har bedömts på systematiskt olika sätt i sociala 

kategoriseringssystem ur ett 1900- tals perspektiv. Grunderna bakom detta enligt Hamreby 

bygger på förutbestämda psykologiska och sociala förhållningssätt som menar att det finns en 

essentialistisk identisk kärna inom alla tjejer som skiljer sig från killarna. Inom det sociala 

barnavårdsarbetet betraktas tjejers beteenden och sociala problem utifrån deras inre 

egenskaper, en del av personligheten. Killars problembeteenden uppfattas mer utifrån yttre 

omständigheter och står utanför individen. Killars sociala problem är inte en del av 

personligheten. Förståelsen av killars beteenden är biologiskt baserat som exempelvis 

utåtagerande aggressivitet och sexualitet. Tjejer anses däremot vara konstituerade och 

konstituerar sig själva till stora delar genom sin sexualitet, förmåga att ge omsorg och vara en 

god samhällsmedborgare. I socialisationsprocesser ska tjejer bli kvinnor och killar bli män. 

Claezon (2008) argumenterar för att forskning inom socialt arbete under lång tid varit 

könsneutral i den bemärkelsen att den inte har uppmärksammat könsspecifika faktorer som 

påverkar bedömningen av tjejer och killars problematik. I och med att barnen blir tonåringar 

och förbereder sig för vuxenlivet innebär detta att de blir mer identitetssökanden. BBIC- 

utbildarna Dahlberg & Forssell (2006) har mött ett flertal socialsekreterare som diskuterar att 

den största problematiken och svårigheten i mötet med ungdomar är att ha rätt sorts 

bemötande. Ungdomar är ofta i en identitets- och utvecklingsprocess och då blir det extra 

viktigt med rätt bemötande.  

Ett ungdomsperspektiv i frågor som rör kön och genus i den sociala barnavården är något som 

vi som forskare finner intressant att studera närmare. Denna studie vill belysa könets 

betydelse i utredningsprocessen av ungdomar. Detta genom att undersöka hur 

socialsekreterare diskuterar kring könets betydelse och om socialsekreterare gör skillnad i 

utredningsprocessen på grund av kön. 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

De teoretiska utgångspunkter som använts i denna studie baseras på de teoretiska begreppen  

Jämlikhet/Jämställdhet, Kön och Genus, Socialkonstruktivism, och Feministisk 

poststrukturalism.  

Dessa teoretiska perspektiv ligger till grund för tolkningen av studiens resultat. Begreppen 

jämlikhet/jämställdhet samt kön och genus är analysens grundstomme. Analysen vill belysa 

ifall socialsekreterarna har ett jämlikt och jämställt förhållningssätt till klienter och om de 

låter normer och värderingar påverka. Kön och Genus är utgångspunkter i analysen för att 

belysa skillnader som finns mellan kön och genus, samt för att förklara det komplexa ämnet 

och vad begreppen innebär då det är en viktig del av studiens syfte. Socialkonstruktivism har 
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valts som teoretisk utgångspunkt i analysen då det fanns intresse att se hur socialsekreterarna 

konstruerar kön utifrån vinjetterna som användes under fokusgruppsintervjun. Utifrån det 

socialkonstruktivistiska synsättet kunde orsaker till sättet socialsekreterarna konstruerade 

samt skapade normer och värderingar för tjejer och killar i samspel med varandra förstås 

utifrån en högre nivå. Socialkonstruktivismen kan ses som studiens tak och är övergripande 

för övriga begrepp. Feministisk poststrukturalism kommer in i analysen för att ifrågasätta 

maktstrukturer för hur kön och genus samt jämlikhet/jämställdhet konstrueras socialt. Det 

finns många grenar inom feminismen. Den feministiska poststrukturalismen är den gren som 

valts då den vill ifrågasätta föreställningar om hur pojkar och flickor “är” för att skapa en 

jämställd bild. Texten som följer beskriver varje teori samt ytterligare teoriernas relevans till 

studien.  

3.1 Jämlikhet/Jämställdhet 

Jämlikhet och jämställdhet är ett begrepp kopplat till föreställningen om alla människors lika 

värde. Jämlikhet utgår ifrån ett samhälle där idealet är att varje individ är lika mycket värd. 

Jämlikhetsprincipen består av tre dimensioner: lika möjligheter, lika behandling och lika 

utfall. Jämställdhet är idag ett politiskt begrepp eftersom det avser olika grupper i samhället 

där klass, kön, etnicitet och sexualitet spelar in och avgörs beroende på olika 

maktförhållanden (Mattsson, 2002). Jämställdhetsbegreppet ingår i jämlikhetsbegreppet idag 

eftersom jämställdhet vill uppnå en jämlikhet mellan könen i samhället. Studiens syfte är att 

undersöka och analysera hur socialsekreterare diskuterar könets betydelse i 

utredningsprocessen av ungdomar, vilket gör att jämlikhets- och jämställdhetsbegreppet är en 

viktig del av studien. Jämlikhet och jämställdhet kan ofta förknippas med kön och genus och 

det behövs ett tydliggörande att dessa inte är synonymer i denna studie.  

3.2 Kön och Genus 

Det har diskuterats omfattande kring begreppen kön och genus, vad de betyder och kring dess 

vara eller icke vara. Ofta används begreppen som synonymer till varandra och ibland används 

den engelska beteckningen gender för genus. Gemzöe (2004) förklarar att diskussionen om de 

båda begreppen inte är på långa vägar avslutad utan snarare är en central del av den moderna 

feminismen. Enligt Connell (2009) har den moderna genusforskningen sitt ursprung i 

kvinnorörelsens kamp för jämställdhet. Orsaken till detta är enkel och ett grundläggande 

faktum, de flesta genusordningar världen över gynnar män och inte kvinnor. Det är lätt att 

upptäcka existensen av en genusordning, men svårare att förstå sig på den. I vardagslivet tar 

vi genus för givet, vi ser omedelbart om en person är man eller kvinna, kille eller tjej. Connell 

poängterar att ”manligt” och ”kvinnligt” inte är något förbestämt tillstånd utan är något 

blivande, en aktiv konstruktion. I Sverige har genusbegreppet utvecklas och präglats av 

historikern Yvonne Hirdman (Mattson, 2002). Hirdman (1988, 1993, 2001) anser att genus 

inte handlar om att tolka och kategorisera människor och dess biologiska skillnader. Genus är 

en process som utgår från sociala mönster som grundas på föreställningar om kvinnor och 

mäns egenskaper och kompetens, vilket återspeglas i olika samhällskontexter. Hirdman kallar 

detta för genussystem och kopplar genus till makt eftersom genussystem återskapar hierarkier 
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mellan könen. Connell betonar att män och kvinnor konstruerar sig själva och sätter 

därigenom sin plats i genusordningen.  

Hamreby (2004) föredrar att använda begreppet kön framför genus. Begreppet kön i svenskan 

innefattar både det biologiska, sociala och kulturella konstruerade könet. Hamreby diskuterar 

vidare att flickor och pojkar är konstruerade efter samhällsstrukturer och kulturen. Områden 

när dessa rådande föreställningar blir tydliga är när det handlar om sexualitet. Föreställningar 

om kön och genus har allteftersom börjat studeras och analyseras efter våra kulturella 

föreställningar om kroppen. Mattson (2002) går emot Hirdmans genussystem och anser att 

begreppen kön och genus båda utgår från kroppen. Begreppet kön beskriver den faktiska och 

fysiska kroppen medan genus beskriver vårt skapade och formande av den. Det vi traditionellt 

gör är att vi gör kroppen till biologiskt man och biologiskt kvinna och vi tillskriver dessa 

biologiska kön genusaspekterna manligt och kvinnligt som är knutna till våra sociala och 

kulturella sammanhang. Att skilja mellan biologiskt kön och social konstruerat kön är inte 

helt enkelt. Connell (2009) uttrycker genus som mångdimensionellt. Det handlar inte bara om 

identitet, arbete, makt eller sexualitet, utan om alla dessa saker samtidigt. Studien kommer att 

utgå från begreppen kön och genus genom att se kön som något biologiskt, socialt och 

kulturellt kön i den mån individen anser sig vara. Exempelvis kan individen ha ett biologiskt 

kön men anses sig ha ett annat socialt kön. Begreppet genus kommer in när vi tolkar, bemöter 

och placerar individer efter förväntande normer och maktstrukturer. 

3.3 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är en utgångspunkt i studien då kön och genus inte enbart existerar utan 

även är begrepp som skapas och kan förstås utifrån olika aspekter. Socialkonstruktivismens 

utgångspunkt är att kunskap är beroende av dess sociala sammanhang. Sociala konstruktioner 

skapas i samspel mellan individ och samhälle. Människan skapar normer och värderingar som 

formar samhället. När vi föds in i samhället formas människan i sin tur av samhällets 

strukturer. I språklig dialog med andra skapas människors syn och världsuppfattning. 

Socialkonstruktivism tenderar i vissa fall kontrasteras till ett naturalistiskt eller biologiskt 

synsätt. Socialkonstruktivismen anser exempelvis att manligt och kvinnligt konstrueras i ett 

socialt sammanhang. Visserligen existerar biologiska kön, men här menar man att kvinnlighet 

och manlighet är socialt skapade kategorier, inom eller mellan människor (Wennberg, 2010) 

Enligt Wenneberg (2010) går det att skilja på socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv, 

som sociologisk teori, som kunskapsteori och som ontologisk ståndpunkt. I denna studie 

ligger fokus främst på socialkonstruktivismen som kritiskt perspektiv. Detta perspektiv 

innebär ett kritiskt förhållningssätt till vad som anses självklart, att det under den naturliga 

ytan finns en komplicerad social påverkan som kan vara svårt att förstå och se. Detta kan 

förstås utifrån sociala handlingar, då denna synvinkel tar avstånd från slutsatser om att 

handlingar sker naturligt. Man menar att de stora skillnaderna mellan könen inte uteslutande 

ska uppfattas som grundade på något naturligt, kroppsligt och fysiologiskt, utan att det är 

sociala faktorer som gör att den kroppsliga skillnaden faktiskt har stor betydelse. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är skillnaden mellan könen mer en socialt producerad 
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omständighet än en kroppsligt baserad skillnad. Hur man konstruerar kön beror på 

maktförhållanden, där individer har olika mycket makt och inflytande att besluta hur vi ska 

uppfatta och förhålla oss till olika fenomen. Vanligen delas människor in i två kategorier: män 

och kvinnor. Denna uppdelning har fått stor betydelse för hur bilden av manligt och kvinnligt 

blivit så tydlig och stark i dagens samhälle.  

3.4 Feministisk poststrukturalism 

Feministisk poststrukturalism har präglat studien eftersom teorin kritiserar rådande 

könsmaktsförhållanden i samhället. Den feministiska poststrukturella diskursen kan liknas 

som tredje vågens feminism. Istället för de liberala och radikala tolkningarna ifrågasätter 

feministisk poststrukturalism kategorierna manligt och kvinnligt och vill överskrida eller lösa 

upp dessa. Genom att synliggöra hur manligt och kvinnligt är grundade kan det utvidgas till 

fler sätt att vara (Lenz Taguchi, 2004 & 2014). Feministisk poststrukturalism betonar alltså att 

det inte finns en enda universell diskurs för hur en kvinna eller man ska vara, utan karaktärer 

och identiteter skapas när individen och omvärlden integreras. Feministisk poststrukturalism 

ifrågasätter och utmanar dominerande föreställningar om ett på förhand bestämt helhetligt 

själv. Innebörder av individer konstrueras socialt och därmed konstitueras subjekt. Genom 

språk och integration konstrueras enligt Lenz Taguchi en process av könad subjektifikation, 

vilket menas att vi samtidigt ges och själva tar upp förbestämda könade innebörder och 

förhållningssätt i vårt sätt att tänka samt hur vi väljer att agera. Feministisk poststrukturalism 

anser att maktförhållanden inte bara tvingar oss till specifika sätt att vara, exempelvis kvinna, 

utan även gör att vi aktivt tar upp dem som en del av oss själva för att det anses vara åtråvärda 

av samhället. Lenz Taguchi beskriver vidare att könad subjektifikation inte på förhand är 

givet eller att bakgrunden är samhälleliga förbestämda föreställningar. Subjektet kan själv ta 

upp självklara normer och konstituerar om dessa utifrån ett självständigt tänkande och 

handlande. Könssubjektet är alltså en produkt av samhällsstrukturer. För att kunna frigöra 

könssubjektet måste man som individ ha förmåga att identifiera, uppmärksamma och 

ifrågasätta att samhällsfenomen kan tvinga oss i förbestämda könsfack. Enligt Lenz Taguchi 

erkänner den feministiska poststrukturalismen att det råder komplexa relationer mellan genus, 

etnicitet och klass. Dessa är kopplade till rådande maktförhållanden genom att tvinga någon 

att vara utifrån specifika sätt. 

4. METOD 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod i form av en fokusgruppsintervju. Data från 

fokusgruppen analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Anledning till att fokusgrupp 

valdes som kvalitativ undersökningsmetod var för att få en djupare inblick och förståelse i hur 

socialsekreterare förhåller sig samt resonerar kring könets betydelse under 

utredningsprocessen av ungdomar. En fokusgrupp kan därigenom bidra till en bättre 

diskussion socialsekreterare emellan. Enligt Bryman (2011) används kvalitativ 

undersökningsmetod då utgångspunkten är att få en förståelse för deltagares perspektiv, vad 

de uppfattar som relevant och betydelsefullt. Detta var vad som eftersträvades i studien. För 

att underlätta diskussionen för de deltagande socialsekreterarna användes metoden 

vinjetteknik, vilket är vanligt vid undersökningar där man vill belysa människors normer och 
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värderingar kring ett ämne (Bryman, 2011). Deltagarna fick två vinjetter med likvärdiga 

scenarier med undantaget att den ena gällde en 15-årig tjej (Julia) och den andra en 15-årig 

kille (Petter). Deltagarna fick läsa och diskutera fallet Julia först innan de fick läsa fallet 

Petter. På så sätt blev det möjligt till en mer öppen diskussion för hur de skulle reagera i 

situationen samt om de tänker och resonerar annorlunda kring ärendet beroende på om det är 

en tjej eller kille.  

4.1 Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval och sammansatt deltagare i enlighet med studiens 

syfte. Wibeck (2010) förespråkar strategiskt urval vid utförandet av en fokusgrupp. 

Socialsekreterarna som deltagit i studien har en tydlig anledning till att förhålla sig till ämnet i 

fråga, då det berör deras dagliga arbete. För att få tillgång till socialsekreterare kontaktades 

enhetschefer och utvecklingsledare för ungdomssekreterare i sammanlagt fem kommuner i 

Västerbotten och en kommun i Ångermanland. Anledningen bakom till att dessa kommuner 

kontaktades var att de geografisk ligger på rimligt avstånd från Umeå universitet där studiens 

arbetsprocess ägt rum. Den enda positiva respons vi erhölls var från en medelstor kommun i 

Västerbotten där fyra stycken socialsekreterare visade intresse av att medverka i 

fokusgruppsintervjun. Deltagarna i fokusgruppen var socialsekreterare som handlägger 

ungdomsärenden. Det var en blandad grupp med tre kvinnliga och en manlig 

socialsekreterare, med minst fyra års erfarenhet inom yrket. Urvalet har begränsats till en 

grupp socialsekreterare eftersom denna studies mål är att utgå från hur en grupp 

socialsekreterare diskuterar kring könets betydelse. Vid exempelvis två fokusgrupper hade 

jämförelser emellan grupperna präglat analysen, vilket denna studie har valt att undvika på 

grund av tidsbegränsningen och studiens storlek.  

4.2 Fokusgrupp som datainsamlingsmetod 

Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupper en variant av en gruppintervju. Fokusgrupper är en 

forskningsteknik, det vill säga en metod som syftar till datainsamling för forskningsändamål. 

Wibeck betonar fokusgrupp som ett växande tillämpningsområde inom feministisk forskning. 

Fokusgrupp innebär att forskare samlar en grupp människor som under en begränsad tid får 

diskutera ett givet och avgränsat ämne med varandra. Fokus ligger på samspelet i gruppen och 

på den gemensamma betydelsekonstruktionen. Det är en användbar metod om det är av 

intresse att studera människors föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne. 

Vidare skriver Wibeck att fokusgruppen leds av en moderator som startar diskussionen och 

introducerar nya aspekter av ämnen i den mån det behövs. Det finns olika former av 

fokusgrupper. Fokusgruppen i denna studie baseras på en semi-strukturerad intervjuguide då 

den följer specifika teman (se bilaga 1). 

För att försäkras att uppnå studiens syfte och frågeställningar intog vi forskare rollen som 

moderator. Wibeck (2010) betonar att när moderatorn styr interaktionen i gruppen, desto mer 

strukturerad kan den anses vara. Moderatorn är dock ingen traditionell intervjuare, utan målet 

med fokusgrupper är att deltagarna ska få diskutera fritt med varandra. Det råder olika 

uppfattningar kring hur stor en fokusgrupp bör vara. Trost (2005) diskuterar att det förr var 
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vanligt med tio deltagare men att fem är mer rimligt. Wibeck menar att en lämpligt stor 

fokusgrupp är mellan fyra och sex deltagare. Önskemålet för studiens fokusgrupp var sex 

deltagare, men i slutskedet var det fyra socialsekreterare som var intresserade att ställa upp. 

Denna fokusgrupp är av en strukturerad bas då intimitet och samförstånd önskas uppnås 

mellan deltagarna. Därigenom kan utbytet av information underlättas.  

Enligt Bryman (2011) särskiljer många författare mellan gruppintervjuer och fokusgrupper av 

några olika anledningar. Den viktigaste anledningen till att studien benämner intervjun som 

fokusgrupp och inte gruppintervju beror på att studien betonar ett särskilt ämnesområde, 

medan gruppintervjuer ofta betonar många olika frågeställningar. I denna studie har det varit 

viktigt att interaktionen mellan gruppdeltagarna har stått i centrum, vilket sker i en 

fokusgrupp. Enligt Wibeck (2010) är en fokusgrupp givande för att undersöka på vilket sätt 

människor handlar och resonerar. Denna studie önskade undersöka hur socialsekreterare 

diskuterar kring kön samt få förståelse för hur deras åsikter präglar deras sätt att resonera.  

 

4.3 Bearbetning av datainsamling med kvalitativ innehållsanalys 

Fokusgruppintervjun har efter genomförandet transkriberats. Wibeck (2010) menar att 

analysen av fokusgruppsdata handlar om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka 

efter trender och mönster. Intervjun har transkriberats ordagrant och separat, där vem som sa 

vad särskildes. Citaten från de deltagande socialsekreterarna som återfinns i resultatavsnittet 

är ordagrant citerade. Utifrån transkriptionen har materialet kodats och sammanställts utifrån 

en kvalitativ innehållsanalys för att identifiera likheter, skillnader samt variationsmönster. 

Texten har kodats efter vissa kategorier och ämnesområden utifrån intervjuguidens 

frågeområden. Efter kodningen skapades nya kategorier och därefter kunde övergripande 

teman identifieras. Dessa teman identifierades baserat på deltagarnas åsikter, känslor samt 

idéer som uppkom och upprepades i bearbetningen av data. Dessa teman återfinns som 

rubriker i studiens resultatavsnitt. Därefter utfördes en tolkande analys där resultatet har 

jämförts och ställts mot de valda teorierna. Detta för att fås en djupare förståelse för 

socialsekreterarnas resonemang och diskussion. Denna studie har utgått från en induktiv 

metodansats (Lundman & Hällgren Granheim, 2008) då utgångspunkten varit att utgå från 

iakttagelser ifrån fokusgruppen till att kunna dra mer generella omdömen. Empirin har inte 

genererat till nya teorier utan kopplingar i analysen har dragits till relevanta existerande 

teorier och begrepp efter vad som framkom under fokusgruppsintervjun. 

4.4 Etiska utgångspunkter 

Då denna studie genomförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå omfattas den 

inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Studien har 

likafullt bedrivits på ett etiskt godtagbart sätt och följer de etiska regelverken. Studiens 

förhållningssätt är i enlighet med de forskningsetiska principer som råder inom svensk 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Under studiens arbetsprocess har vi strävat efter ett etiskt medvetet förhållningssätt. 

Informationsbrev skickades ut till enhetschefer inom Socialtjänstens individ och 
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familjeomsorg med information om syftet med studien (se bilaga 3). Medverkan var frivillig 

och det fanns alltid möjlighet att avbryta studien. Respondenterna fick i samband med 

fokusgruppsintervjun skriva under ett samtyckesformulär som bekräftade att de tagit del av 

informationen och samtycker till att medverka i studien. Respondenterna har avidentifierats i 

den mån det är möjligt. Studien kan dock inte garantera fullständig anonymitet. 

Respondenterna kan känna igen och identifiera sig själva eller någon annan i 

fokusgruppen. Under arbetet med studien har materialet förvarats på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kunde ta del av det. De uppgifter som framkom av intervjuerna har behandlats 

konfidentiellt och endast för att uppnå studiens syfte. När studien är godkänd kommer 

ljudupptagning och eventuella anteckningar förstöras.  

4.5 Metodreflektion 

Utifrån denna studie går det inte att dra generella nationella jämförelser socialsekreterare 

emellan. Att kunna generalisera till hela populationen har inte varit målet med studien, utan 

målet har varit att undersöka och analysera hur utvalda socialsekreterare diskuterar i ämnet. 

En intressant aspekt hade varit om det funnits möjlighet och tidsutrymme att träffa fler 

fokusgrupper. Det hade bidragit till att studien blivit mer omfattande och hade gett en sannare 

bild av hur socialsekreterare mer generellt sett resonerar kring kön och dess betydelse. Hur 

utpräglat det är att tala kring kön och genusfrågor på arbetsplatsen kan styra hur medveten 

socialsekreterare är kring sådana ämnen. Detta kan ha påverkat studiens resultat och hur just 

dessa socialsekreterare resonerar och diskuterar kring frågor som berör kön och genus. Vid en 

större population och fler fokusgrupper kan således mer sannolika jämförelser utföras. 

4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) diskuteras kvalitativa studiers trovärdighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet inom samhällsvetenskapen vanligen kopplat till de mer kvantitativa 

begreppen såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Då denna studie är av det 

kvalitativa slaget har begreppen trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet använts. 

Studiens trovärdighet grundas i att empiri har hämtas från verkligheten. Studiens trovärdighet 

bygger även på att det har funnits överensstämmelser mellan våra observationer under 

fokusgruppen kopplat till relevanta existerande teorier. Trovärdigheten stärks även genom att 

återkopplingar till tidigare forskning inom området har utförts. Detta har påverkat 

utvecklingen av studiens analys samt diskussionsavsnitt. Uppkomsten av studien är att inte 

kunna dra generella nationella jämförelser socialsekreterare emellan, utan undersöka hur 

socialsekreterare kan resonera i ämnet. 

Vårt ansvar som forskare är att det så långt som möjligt ska råda en öppen och ärlig atmosfär 

över studien. Allt detta bidrar till studiens trovärdighet. Studiens möjlighet till överförbarhet, 

är på sådant sätt att andra kan ta del av studien och känna igen sig eller öppna upp för intresse 

till fortsatt forskning inom området. Studiens tillförlitlighet uppfylls genom att vi analyserat 

och problematiserat data utifrån de deltagande socialsekreterarnas resonemang och 

diskussion.  



 

 

16 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen med denna studie har varit jämnfördelat och vi har ömsesidigt ansvarat 

för planerandet av studiens upplägg. Under uppsatsens gång har vi diskuterar och reflekterat 

över innehållet för att göra uppsatsen trovärdig samt relevant för dagens sociala arbete. 

Insamlingen av litteratur till introduktion, bakgrund, kunskapsöversikt, teoretiska 

utgångspunkter samt metodavsnitt har utförts växelvis mellan oss två forskare. 

Kompositionen av introduktion och bakgrundsinformationen har gjorts av Susanna, 

kunskapsöversikten är sammanställd av Emma. Teoriavsnittet har uppdelats oss emellan. 

Emma har ansvarat för relevant information av Socialkonstruktivism och Susanna har 

färdigställt Feministisk poststrukturalism, Jämlikhet/Jämställdhet. Avsnittet Kön och genus 

har författats av båda två. Vi har därefter genomläst, korrigerat och kommit med konstruktiv 

kritik till varandras texter. Metodkapitlet har skrivits tillsammans.. Ansvaret under 

fokusgruppen delades upp genom att vi forskare växelvis var moderator och observatör. 

Transkribering av det inspelade materialet har delats upp och vi transkriberade hälften 

vardera. Kodningsprocessen, kategoriseringen, teman och resultatet har gjorts tillsammans. 

Analys, diskussion och slutsats har diskuterats gemensamt först och sedan har 

sammansättningen av dessa avsnitt delats upp emellan oss samt korrigerats av båda. 

Vinjetterna har komponerats av Susanna efter inspiration från Claezon (2008) samt tidigare 

praktikplats. Referenser, intervjuguiden och informationsbrevet har sammanställts av båda.  

 

5. RESULTAT  

I detta avsnitt kommer olika sektioner med empiri att presenteras. Under varje sektion har det 

empiriska materialet delats upp i olika teman kopplade till den utformade intervjuguiden (se 

bilaga 1). Respondenterna i fokusgruppen kommer i detta avsnitt benämnas som 

Socialsekreterare 1, Socialsekreterare 2, Socialsekreterare 3 och Socialsekreterare 4. Detta för 

att tydliggöra socialsekreterarnas enskilda åsikter och tankar. 

 

5.1 Allmänt om ungdomsärenden  

För att få en bild av vilken sorts ärenden socialsekreterarna vanligen handlägger blev de 

inledningsvis ombedda att ge exempel på typiska ärenden för åldersspannet 12-18 år. De fick 

ge exempel på vanlig problematik samt hur ärendena kan se ut. Inledningsvis blev 

fokusgruppsintervjun mer problemfokuserad än könsfokuserad. Nedan presenterar Tema 1 

hur socialsekreterarna beskrev ungas problematik. 

 

Om ungas problematik 

Ett av de vanligaste problemen bland ungdomar är konflikter mellan föräldrar och ungdomar. 

Socialsekreterarna berättade även att vanligt förekommande problematik är psykisk ohälsa, 

självskadebeteende och ofta någon form av beteendeproblematik. Vad gäller insatser gav 

socialsekreterarna exempel på familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser som vanligt 

förekommande insatser. Socialsekreterare 4 upplevde en blandning av problem hos 

ungdomar, allt från hemmasittare till utåtagerande ungdomar. Samtliga socialsekreterare 

uppgav att det inte är ovanligt att ungdomarna de möter har en diagnos, oftast en ADHD-
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diagnos. Socialsekreterare 2 gav uttryck för att i stort sett alla 12-åringar hon möter har en 

ADHD-diagnos. Hon berättade att de flesta ärenden kommer in via en anmälan från skolan. 

Därefter visar det sig att det finns brister i hemmet. Vidare beskrev Socialsekreterare 2 att 

hennes upplevelse av föräldrarna är att hon möter mer ”normala” föräldrar när det handlar om 

ungdomsärenden än om det gäller barnärenden. Samtliga socialsekreterare gav beskrivningen 

av att ungdomar själva kan söka hjälp hos Socialtjänsten samt att ungdomar själva kan se 

brister i sina föräldrars omsorgsförmåga.  

 

Socialsekreterare 1 berättade att ärendena går från miljöproblem på barn till mer 

beteendeproblem när det gäller ungdomar. Sammanfattningsvis gav samtliga socialsekreterare 

bilden av att den vanligaste problematiken bland ungdomsärenden är ungdomar som 

revolterar mot sina föräldrar. Där många föräldrar kan ha en känsla av att de vill ge upp. 

Socialsekreterarna resonerade utifrån en generell och könsneutral bild när de beskrev typiska 

ärenden. Samtliga socialsekreterare använde ett neutralt språk och gjorde ingen skillnad på 

tjejer och killar. Detsamma gäller när socialsekreterarna beskrev föräldrarna. De samtalade 

inledningsvis könsneutralt när de pratade och uttryckte konsekvent ”ungdomarna” och 

”föräldrarna” när de pratade om ärenden. Det är Socialsekreterare 1 som arbetat mycket med 

ensamkommande och asylsökande barn och familjer som började beskriva likheter och 

skillnader mellan tjejer och killar. Hon skiljer sig här från övriga socialsekreterare. 

”Både tjejer och killar mår nog dåligt över samma saker, men de visar det på olika sätt. En 

kille kan bli mer utåtagerande och kaxig mot personalen. Flickorna sluter sig mer.” 

(Socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 1 uttryckte inte inledningsvis könsskillnader på detta sätt. Däremot började 

Socialsekreterare 4 resonera att det var svårt att avgöra om killar är si och tjejer är så i 

ärenden hon hade på sitt bord just nu.    

 

5. 2 Om fallen Julia & Petter  

För att få reda på hur socialsekreterarna samtalar, agerar samt reflekterar kring ärenden för 

tjejer och killar fick de läsa två vinjetter med fallbeskrivning (se bilaga 2). Fallbeskrivningen 

kan likställas med hur en orosanmälan från skola kan se ut i verkligheten. Innehållet i 

vinjetterna var exakt samma med undantaget att den första gällde ”Julia 15 år” och den andra 

”Petter 15 år”. Socialsekreterarna fick läsa fallet Julia först och efter att ha diskuterat hennes 

fall fick de ta del av vinjetten Petter. Av det som kom upp i vinjettdiskussionerna kommer här 

tre relevanta teman att presenteras. Tema 1, Könsneutralitet i ingången. Tema 2, 

könsbaserade skillnader i ingången. Tema 3, Julia och Petter - Olika grundproblematik. 

Skillnader som kommer upp mellan tjejer och killar i denna sektion har sin utgångspunkt i 

vinjetterna.  

 

Könsneutralitet i ingången 

Socialsekreterarna ansåg vinjetterna som trovärdiga då de har haft många liknande fall. 

Samtliga fyra socialsekreterare var överens om att första steget som tas i båda ärendena är att 
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göra en första skyddsbedömning, för att se om Julia och Petter kan gå hem eller inte. De 

träffar helst Julia och Petter samt föräldrarna samma dag som orosanmälan inkommer till 

Socialtjänsten. Socialsekreterarna ansåg att det är viktigt att lyssna på ungdomen men även på 

föräldrarna. Första samtalet med Julia och Petter bör även göras tillsammans med 

skolkuratorn. Socialsekreterare 1 betonade att vid det första mötet hos kuratorn är viktigt att 

skapa tillit så att den unga kan känna ett förtroende. Något socialsekreterarna såg allvarligt på 

är om våld förekommit i hemmet för Julia och Petter, vilket måste säkras upp i ett tidigt 

skede. Socialsekreterarna uttryckte att i Julias och Petters fall ska hemmiljön, föräldrarnas 

omsorg samt den ungas hälsa undersökas.  

”Jag tänker på samma sätt med Petter som med Julia. Ingången blir på samma sätt. Det klart 

att nånstans reflekteras det kring att man ser Petter som mer tuffare...tuffare kille. 

(Socialsekreterare 1) 

Socialsekreterarna indikerade på att de agerar i situationen utifrån likvärdiga förutsättningar i 

fallen Petter och Julia, men att de kan uppstå skillnader i handlingsutövandet beroende på 

vilka tankesätt man väljer att använda sig av.  

 

Könsbaserade skillnader i ingången 

När socialsekreterarna reflekterade vidare kring hur de uppfattade Julia och Petter kom de 

underfund med att de tänker annorlunda i de båda fallen. De reagerade och tänkte på olika sätt 

när det kom till beteende och riskfaktorer hos Julia och Petter. Socialsekreterarna upplevde 

Petter som den tuffa och stökiga killen och inte som liten och svag. Att Julia är stökig berodde 

på att hon umgicks med stökiga killar. Den rotade bilden av Petter som den stora burdusa 

killen rotades upp om han visade sig som den svaga, åsidosatta, och mobbade killen. Var 

Petter inte tuff var han raka motsatsen. Socialsekreterare 4 uttryckte att om Julia var den tuffa 

tjejen som vill slåss, istället för den lugna, var det inte förvånande att hon fått en örfil hemma. 

Socialsekreterarna var eniga om att det de reagerade främst olika när det kommer till att Julia 

och Petter befann sig i kretsar där det förekommer droger.  

”Automatiskt det man tänker med Julia är att hon sitter där och de skickar runt en bong 

medan det är Petters bong. Alltså att han är den drivande här, medan hon är bara ett bihang, 

medan han lika gärna kan vara ledaren för det här gänget. Men det skulle aldrig Julia vara.” 

(Socialsekreterare 3) 

Socialsekreterare 3 beskrev vidare att denna bild av Petter är en rotad bild som finns kvar. 

Övriga socialsekreterare instämde med att det finns ett behärskat synsätt av att stökiga killar 

är stökiga på eget initiativ. Socialsekreterare 4 kunde inte komma ihåg när de senast hade ett 

fall där en tjej åkte fast för ringa narkotikainnehav, utan det är killar som åker fast. Övriga 

socialsekreterare instämde att killar ofta är de aktiva medan tjejer befinner sig i sammanhang 

där det förekommer droger. Tjejerna blir testade för droger först om de befann sig i samma bil 

eller lägenhet som killarna när polis kom till platsen. Socialsekreterare 4 uppgav att det är en 

fälla för socialsekreterare att inte se Julia som aktiv droganvändare utan bara som en passiv 

deltagare. 
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Julia och Petter - Olika grundproblematik 

Enligt socialsekreterarna kunde skillnader mellan Julia och Petter bero på att man ser olika 

grundproblematik hos dem. Deras resonemang kring problematiken grundades i beteende och 

miljöer och det är här olikheterna görs. 

“Generellt sätt säger socialsekreterare som tar hand om tjejer att det är lättare att se 

hemproblemen hos tjejer och mer utåtagerande problem hos pojkar. Jag vet att det är så. Ofta 

har det någon form av samband och man måste se båda delarna” (Socialsekreterare 2) 

Socialsekreterarna ansåg att killar slåss och är mer utåtagerande än tjejer. Skolan ser de 

stökiga och besvärliga killarna. ”Magkänslan” hos samtliga socialsekreterare var att killarna 

blir mer diagnostiserade än tjejerna samt att tjejerna hellre får ADD-diagnos än ADHD. Att 

tjejer saknar hyperaktiviteten som de utåtagerande killarna har berodde enligt 

socialsekreterarna på att tjejerna förväntas vara fostrade till att sitta still. Tjejer med 

problematik anses vara ett skolproblem medan killarna blir anmälda till Socialtjänsten. 

Socialsekreterare 1 förklarade att den stökiga utåtagerande tjejen inte uppmärksammas om det 

finns två stökiga pojkar.  

“Det är ett stort problem att skolan lättare ser de stökiga och besvärliga. Jag har ju haft 

tjejer som suttit av tiden men sen har det visat sig att de inte fattar nånting. De sitter där i 

skolan och kan inte ta in något, och så har de missat flera år. Och de har samma 

grundproblematik som de stökiga” (Socialsekreterare 1)  

 

Där socialsekreterarna såg det utåtagerande problemet hos Petter såg de hemmiljön som 

problematik hos Julia. Julias beteende hänger ofta ihop med relationen till föräldrarna. 

Föräldrarna vill ha den lilla söta tjejen som hon var förut och kan inte hantera att Julia går 

emot detta och blir en revoltisk tonåring. Det kan råda brist på fungerande kommunikation 

mellan föräldrar och Julia, vilket kan göra att hon uppfattar deras tjat som något negativt mot 

sig själv. Socialsekreterare 1 tog fasta vid att Julia inte känner att hon duger till något. Om 

Julia inte får bekräftelse från sina föräldrar kan hon söka det på andra destruktiva sätt. En 

utgångspunkt i Julias fall var enligt socialsekreterarna att se om hon är bekräftelsesökande. 

Detta ska tas i åtanke redan under första mötet tillsammans med skolkuratorn. Även Petter 

kunde tänkas ha låg självkänsla enligt socialsekreterarna, men han uttrycker oftast det med ett 

utåtagerande beteende.  

 

Var oron fanns sågs annorlunda för Petter och Julia av socialsekreterarna. I Julias fall 

uttryckte socialsekreterarna oro för umgänget, droger, att hon är ute sena kvällar och nätter, 

låg självkänsla och att hon inte tar gränssättning från föräldrarna. I Petters fall baserades oron 

i att han använder droger. Socialsekreterarna redogjorde att orsaken bakom att det läggs fler 

orosmoment på Julia är att de är mer rädda för att tjejer ska bli utsatta. Socialsekreterarna 

medgav att detta antagande baserades på att det är fler kvinnor som blir utsatta för våld i 

hemmet och att det oftare blir större skador med kvinnovåld. Dock poängterade 

Socialsekreterare 3 att det är männen som blir mer utsatta för våld på krogen på grund av 
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gängslagsmål. Socialsekreterare 2 nämnde i tidigare citat att det oftast finns ett samband 

mellan beteendet och miljön i hemmet. Övriga socialsekreterare instämde i att detta gäller 

både tjejer och killar. Socialsekreterarna ansåg att den rotade bilden på hur Petter och Julia 

förväntas vara som individer blir mer nyanserad ju längre ärendet fortskrider. 

Socialsekreterarna var eniga om att skillnader mellan Petter och Julia görs främst vid 

inledningsfasen i ärendet, i anmälan från skolan, samt vid snabba bedömningar.  

5.3 En bredd på skillnaderna 

I denna sektion belyses en bredare utgångspunkt i skillnader som görs mellan könen. Tema 1, 

sexualitet belyser skillnader som existerar i socialsekreterarnas tankesätt och resonemang när 

det handlar som sexuellt beteende hos ungdomar. Under intervjun framkom det att inom detta 

område fanns tydliga skillnader och framför allt en tydlig medvetenhet hos socialsekreterarna 

att de faktiskt tänker och resonerar annorlunda beroende på kön. Tema 2, handlar om kön och 

insatser. Tema 3 belyser socialsekreterarens kön.  

 

Sexualitet 

Socialsekreterare 4 berättade om ett ärende där hon beskrev skillnader i hur socialsekreterare 

ser på problematiken kring sexuellt utåtagerande beteenden beroende på om det handlar om 

det är en tjej eller kille. 

”Jag har ett ärende, en tjej som är 14 år. Vi har diskuterat i vår arbetsgrupp om vi skulle se 

lika allvarligt på det om det var en kille som hade mycket sex. Och ja, det är svårt men man 

ser ju henne som mer utsatt på något vis.”(Socialsekreterare 4) 

 

Socialsekreterare 4 uttryckte att hon hoppas att hon skulle reagera på ett likvärdigt sätt om det 

var en kille med sexuellt utåtagerande beteende. Hon uppgav samtidigt att hon är osäker på 

om hon skulle göra det. Socialsekreterare 2 berättade om ett ärende, en tjej som varit extremt 

sexuellt utåtagerande sedan hon var åtta år och att det alltid varit hon som tagit initiativen. I 

detta ärende resonerade de mycket i arbetsgruppen kring oron och risken att tjejen ska utsättas 

för sexuella övergrepp. De kände att de ville ”rädda” henne nu vid 14 års ålder innan hon var 

15 år och får ha sex enligt lag. Detta uttrycktes som problematiskt, då tjejen trots allt har rätt 

till sin egen sexualitet. Socialsekreterare 4 beskrev att hon tycker att sådana fall är svåra. Hon 

trodde att det handlar om ett bekräftelse behov som finns hos många tjejer.  

 

När socialsekreterarna under intervjun pratade kring dessa frågor gav de endast exempel på 

tjejer som sexuellt utåtagerande. De angav att de känner stor oro kring dessa tjejer. De 

beskrev också osäkerheten i om de skulle ha tänkt annorlunda och sett lika allvarligt på 

problemet och situationen om det handlade om en kille som var sexuellt utåtagerande. 

Socialsekreterarna beskrev problematiken kring utåtagerande sexuellt beteende för tjejer 

samtidigt som de var medvetna om att det finns skillnader i deras sätt att tänka. 

Socialsekreterarna uttryckte ingen nyanserad bild eftersom samtliga såg tjejen, både medvetet 

och omedvetet, som mer utsatt än killen.  
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Kön och insats 

Vad gäller formulering av uppdrag till öppenvården förekom det tankar och funderingar hos 

socialsekreterarna om att de kanske formulerar uppdraget annorlunda beroende på vilket kön 

ungdomen har. Socialsekreterare 4 uppgav att hon vid dessa situationer kan hamna i någon 

form av könsfälla. Hon trodde att det kan finnas en viss skillnad i vart hon lägger problemet, 

om hon fokuserar mer på miljöproblem eller beteendeproblem. Hon önskade att hon kunde 

vara säker på att hon inte gör någon skillnad, att det skulle bli på samma sätt för killar och 

tjejer. Dock uttryckte hon en viss osäkerhet i frågan. Socialsekreterare 3 berättade att hans 

upplevelse är att han oftare beviljar pojkar än flickor insatser för deras utåtagerande beteende. 

Socialsekreterare 4 instämde i detta påstående. Hon berättade att hon haft betydligt fler killar 

än tjejer med utåtagerande beteende och sedan beviljat insatser för detta. Socialsekreterare 1 

ansåg sig inte ha samma upplevelse. Hon berättade att hon nyligen beviljat insatser till tjejer 

för deras utåtagerande beteende. Samtliga socialsekreterare diskuterade kring att det 

egentligen handlar mer om beteende än om kön. Men att killar generellt sätt är mer 

utåtagerande och att det då blir ett tydligare problem för andra utomstående. 

 

När det gäller val och förslag till insatser för ungdomar förekom det att socialsekreterarna 

ibland matchar exempelvis kontaktfamilj/person eller familjehem efter kön.  

”Om man behöver en kontaktfamilj eller kontaktperson, nog har jag tänkt att med en 

ensamstående mamma kan det ju vara bra med en manlig förebild.”(Socialsekreterare 2) 

 

Ibland kan även klienten särskilt önska en man eller kvinna. Samtliga socialsekreterare 

instämde i att vid särskilda matchningar efter kön är det ofta önskemål från klientens sida som 

får styra matchningen. Socialsekreterare 1 gav exempel på om det i skolan brustit på grund av 

en väldigt dominant lärare eller assistent, försöker hon då tänka mer på vilka egenskaper 

familjehemspappan har. Att han ska vara mer finkänslig och nyanserad och inte så burdus. 

Socialsekreterare 4 inflikade på detta argument att familjehemspappan ska ha egenskaper likt 

en “bullmamma”. Socialsekreterare 3 menade att det ibland finns en stark önskan hos klienten 

som han har svårt att gå emot. Om klienten uttrycker att de tycker det är viktigt med en 

manlig förebild, så kan Socialsekreterare 3 inte gå emot det och säga att det inte spelar någon 

roll.  

 

Socialsekreterarna var eniga om att förälderns kön inte har betydelse, utan att det handlar om 

förälderns funktion. Socialsekreterare 2 resonerade kring att om någon av föräldrarna fungerar 

så pass dåligt att den är uträknad som förälder, är det funktionen av den andra föräldern som 

är viktig. Finns det en förälder så är det gott nog, det spelar ingen roll om den är en pappa 

eller mamma. Socialsekreterare 3 uppgav att han i en utredning aldrig skulle göra skillnad på 

föräldrars kön. Han föreslog som exempel att han aldrig skulle skriva att det fanns behov av 

en fadersfigur. Det handlar inte om en mamma eller pappa utan om en fungerande 

vårdnadshavare. Sedan kan han kalla de för mamma och pappa för att särskilja dem rent 

språkligt. Socialsekreterare 3 resonerade vidare om att det handlar mer om en tillgänglig 

vuxen person än om vårdnadshavarnas kön. Vårdnadshavarna ska sedan ta ett gemensamt 
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ansvar. Om den ena vårdnadshavaren bara kan ta 30 procent då måste den andra ta 70 procent 

av ansvaret.  

 

Socialsekreterarens kön  

Socialsekreterare 4 uttryckte att det är olyckligt att socialsekreterarens kön ibland har 

betydelse. Hon berättade om en manlig kollega som har ett ärende där en flicka har ett väldigt 

sexualiserat beteende. 

”Han kan ju inte träffa henne själv. Det går inte. Han känner att han kan bli anklagad för 

något” (Socialsekreterare 4) 

 

Vidare resonerade socialsekreterare 4 om att en god kontakt med klienten inte handlar om kön 

utan mer om typen av klient. I vissa ärenden beskrev socialsekreterare 1 att det är bättre att ha 

med en man medan det i andra ärenden är bättre att ha med en kvinna. Socialsekreterare 2 

fortsatte på samma spår och uttryckte till socialsekreterare 3: 

”Det är ju svårt tänker jag. Du kanske fokuserar på andra saker än dina kollegor, då vet man 

ju inte om det är för att du är man. Det är svårt.” (Socialsekreterare 2) 

 

Socialsekreterare 3 berättade att de ibland kan välja att dra nytta av socialsekreterarens kön, 

på så sätt att de använder klienters förväntningar och förutfattade meningar om kön. Att en 

man ska vara si och en kvinna vara så. Exempelvis kanske en manlig klient känner sig hotad 

av en manlig socialsekreterare. Då kan de prova med en kvinnlig socialsekreterare istället och 

se om det fungerar bättre i kontakten. Socialsekreterare 1 berättande att hon generellt sätt tror 

att hon är mer rädd om tjejer än om killar. På frågan om hon tror att det är så på grund av 

hennes eget kön svarade socialsekreterare 1 att hon hoppas att hon inte känner så för att hon 

själv är en kvinna. 

 

5.4 Motverka könsfällor  

I denna sektion redogör socialsekreterarna för vad de uppfattar som orsaker bakom att de kan 

agera efter förväntade könsmönster, samt hur de gör för att inte agera och tänka i 

könsstereotypiska banor. I Tema 1, Könssterotyper sitter i ryggmärgen, förklarar 

socialsekreterarna vad som anses vara könsfällor och anledningar till att de faller för dessa.  I 

Tema 2, Aktivt Genusperspektiv, diskuterar socialsekreterarna hur de hanterar att inte falla 

offer för könsfällor.  

 

Könsstereotyper sitter i ryggmärgen 

Socialsekreterare 2 betonade att det behövs 90 olika filter för att tolka utredningar på bästa 

möjliga sätt. Socialsekreterare 1 instämde med detta argument och vävde vidare på att 

tolkningen för vart utredningar är på väg samt tilltänkta insatser till ungdomar börjar redan 

vid inkommen anmälan. Socialsekreterarna ansåg att det är omöjligt att använda sig av olika 

filter, speciellt under tidsbrist. Det kan vara svårt att veta rangordningen för hur filter ska 

användas, samt ha vetskap om vilket man ska använda först. Samtliga socialsekreterare 
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beskrev att risken för att de använder sig av rotade föreställningar om tjejer och killars 

förväntade beteende är när tiden inte räcker till. 

“Nog tänker jag att man liksom har det med sig. Inte liksom hela tiden men man måste 

fundera över de här sakerna. Ska jag granska mitt arbete så hittar man alltid fel. Det är ju 

alltid någonting som man inte har beaktat…(skratt)…alltså så är det ju! Och jag tror att det 

snarare sker vid snabba saker som förhandsbedömningar och skyddsbedömningar. Speciellt 

när man inte träffat dom. Det är ett ryggmärgsbeteende.” (Socialsekreterare 2) 

Skillnader baserat på normativa uppfattningar om kön sker ofta i samband med snabba 

förhands- och skyddsbedömningar för där krävs det att socialsekreterarna agerar skyndsamt. 

Existerar tidsbrist för socialsekreterarna tenderar de att reagera utifrån vanor på grund av att 

tid för eftertanke inte finns. Socialsekreterarna arbetar med ungdomsutredningar utifrån 

BBIC, men där finns det inga färdiga analysmodeller att använda sig utav. BBIC kan tolkas på 

olika sätt beroende på vad socialsekreterarna väljer att ta i beaktning. Olika information 

synliggör olika perspektiv och tolkningen av vad som är relevant beror på hur man använder 

BBIC själv. Socialsekreterarna var eniga om att BBIC inte räddar en från att hamna i 

könsstereotypa fällor. Socialsekreterarna beskrev att de är medvetna om detta och att det är 

upp till varje socialsekreterare hur man väljer att dokumentera och analysera en utredning. 

Aktivt Genusperspektiv  

För att undvika att reagera och hantera ungdomsärenden utan att agera utifrån stereotypa 

normer för tjejer och killar, beskrev socialsekreterarna vikten av att ha ett aktivt 

genusperspektiv i sitt handlingsutrymme. De hoppades att de ser ungdomar utifrån individ och 

inte kön. Det är viktigt att uppmärksamma hur ungdomarna identifierar sig själva. 

Socialsekreterare 4 uttryckte att om ungdomen vill bli kallad för ”hen” ska denne få bli kallad 

för det. Socialsekreterare 3 betonade socialsekreterarens eget intresse: 

”Alltså jag tänker att det har med ens egna intresse att göra också. Alltså jag är ganska 

intresserad av den här typen av frågor rent utanför jobbet. Och läser ganska mycket och då 

blir det mer naturligt för mig att jag använder det i arbetet, eftersom det är något jag tar till 

mig privat. Medan någon annan är intresserad av etnicitet. Alltså det är som upp till en själv 

att skaffa kunskap” (Socialsekreterare 3) 

Socialsekreterare 3 resonerade att om man är intresserad av genusfrågor sätter man in ett 

“genusfilter”, men om man istället är mer insatt kring etnicitet tas det i åtanke. Övriga 

socialsekreterare instämde att genusfrågor spelar in i deras arbete för att de har ett intresse för 

det. Samtliga socialsekreterare ansåg att de fått med sig genusperspektiv tack vare 

socionomutbildningen. De fick en mer nyanserad bild efter utbildningen. Socialsekreterarna 

ansåg att det är viktigt att vara medveten om förhållningssätt kring genus i arbetet med 

klienter. För att ha ett aktivt och pågående genusperspektiv beskrev socialsekreterarna att de 

använder sig själva som verktyg. De betonade även vikten av att diskutera med kollegor om 

genus för att kunna utveckla och nyansera sig själva. Dock var samtliga socialsekreterare 

överens om att det är upp till var och en på arbetsplatsen att arbeta för att synliggöra 

genusfrågor. Det finns riktlinjer för Socialtjänsten om att det ska råda genusperspektiv, men 
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socialsekreterarna ansåg att detta endast är en formulering på papperet. Arbetsgivaren tar inte 

upp genusfrågor, det får socialsekreteraren själv göra om denne anser det som relevant för 

Socialtjänstens utveckling.  

 

6. ANALYS  

Studiens syfte och frågeställningar är analysens grundpelare. Tillsammans med de valda 

teorierna och teoretiska begreppen ska studiens empiri förstås ur ett vidgat perspektiv. I 

analysen görs även hänvisningar till kunskapsöversikten samt bakgrundsavsnittet ifall 

relevanta kopplingar har kunnat göras.  

6.1 Konstruktionen av Julia och Petter 

Orsaken till att fokusgruppen inleddes utifrån ett relativt brett frågeområde, typiska 

ungdomsärenden, var för att se hur socialsekreterarna samtalar kring kön utan att det 

egentligen var det som frågan berörde. Vi som forskare var redan inledningsvis intresserade 

av att se mönster och tendenser i hur de pratade kring typiska ärenden och vanligt 

förekommande problematik. Socialsekreterarna blev på så sätt ombedda att beskriva ett 

typiskt ungdomsärende. Inledningsvis resonerade socialsekreterarna könsneutralt och förhöll 

sig till ett jämlikt förhållningssätt när de gav en nyanserad och generell bild av typiska 

ärenden. Det märktes ingen skillnad i sättet de beskrev och pratade kring könen. De pratade 

om mammor och pappor som ”föräldrarna” och tjejer och killar som ”ungdomarna”. Deras 

sätt att prata inledningsvis kan ha sin grund i att deltagarna fått ta del av information om 

studiens syfte innan fokusgruppsintervjun ägde rum. De hade således kännedom om vilket 

ämne fokusgruppsintervjun skulle beröra. De var även medvetna om att en viktig aspekt i 

deras uppdrag som socialsekreterare är att se individen och inte könet. Deras sätt att prata 

könsneutralt kan bero på att de hade en vilja att framhäva sitt arbetssätt som korrekt. Detta 

kan tolkas utifrån Mattsons (2002) förklaring av ett jämlikt förhållningssätt, att bemöta 

klienter utifrån en idealbild om alla människors lika värde. Det kan förklara att 

socialsekreterarna inledningsvis uttryckte att de inte gör några skillnader beroende på kön, 

eftersom de hade en önskan att så vore fallet. De ville uppfattas trovärdiga i sin profession. 

Att de första skillnaderna framkom när Socialsekreterare 1 pratade om ensamkommande 

ungdomar kan bland annat förklaras av de maktförhållanden som råder i samhället. De 

maktförhållande som råder är att de ensamkommande ungdomarna redan är i en utsatt 

position och befinner sig underläge. Dessa maktförhållanden är socialt konstruerade efter 

sociala mönster i samhället (Wennberg, 2010). Därigenom kan det vara lättare att beskriva 

skillnader mellan könen hos ensamkommande ungdomar eftersom det är mer socialt 

accepterat att kring dessa ungdomar prata om skillnader. De skiljer sig redan från svenska 

ungdomar i kulturen och då kan det tänkas att det är lättare att göra skillnad även beroende på 

kön. Det kan upplevas lättare att prata om skillnader när det handlar om en ytterligare aspekt 

såsom etnicitet. 

Mycket av det som framkommer i empirin kan förstås utifrån ett social konstruktivistiskt 

perspektiv (Wennberg, 2010). I sättet socialsekreterarna samtalade utifrån vinjetterna skapade 

de tillsammans konstruktionen av Julia och Petter. Efter att socialsekreterarna läst de två 
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vinjetterna blev det tydligt att skillnader görs på grund av kön. Det framkom att de reagerar på 

olika saker när det handlar om en tjej och om en kille. De uttryckte att de är mer rädda om 

Julia och ser henne som mer utsatt. Socialsekreterarna angav att de oftare ser hemproblem när 

det handlar om tjejer och mer på beteendeproblematik när det handlar om killar. Detta kan ur 

ett social konstruktivistiskt perspektiv förstås utifrån att manligt och kvinnligt konstrueras i 

sociala sammanhang och påverkar samhällets agerande (Wenneberg). Julias problematik ses 

av socialsekreterarna som ett ”individproblem” medan den problematik som diskuteras för 

killar ses som ”samhällsproblem”. Detta på grund av att killar upplevs vara mer utåtagerande 

än tjejer. Socialsekreterarna hade en gemensam uppfattning om att tjejer är socialt 

konstruerade att sitta still. 

Skillnaderna i synsättet för hur socialsekreterarna beskriver tjejproblem respektive 

killproblem kan ur ett social konstruktivistiskt synsätt ses som socialt skapat inom gruppen 

(Wennberg, 2010). Socialsekreterarna angav utifrån vinjetterna beskrivningar av att 

könsstereotypa bilder fanns. De hade en förutbestämd bild över hur Julia och Petter ska vara 

när de läste vinjetterna. De såg Julia som lugn och snäll och Petter som en tuff ledare. 

Socialsekreterarna tillskriver Julia och Petter egenskaper efter Mattssons (2002) redogörelse 

om genusaspekter som är knutna till vad som anses vara socialt accepterat i sammanhanget. 

Socialsekreterarnas sätt att resonera speglar att Hirdmans genussystem (1988,1993 & 2001) 

för traditionella könsbilder existerar inom fokusgruppen. De generaliserade tjejer och killar 

och tillskrev dem vissa egenskaper. Detta kan leda till att de inte ser Julia och Petter som 

individer utan utifrån förväntade sociala föreställningar om hur en tjej respektive kille ska 

vara. Detta kan i sin tur påverka utredningsprocessen och/eller eventuella uteblivna insatser. 

6.2 En könsstereotyp bild 

Skillnader i socialsekreterarnas sätt att tänka sker även när ungdomen inte passar in i den 

könsstereotypa bild socialsekreterarna har. Innan en första träff med Petter eller Julia har 

socialsekreterarna en förutfattad bild över hur de är samt vilka egenskaper de besitter. Om 

den bilden sedan rubbades vid första mötet med Julia och Petter tänkte socialsekreterarna om. 

Passar inte ungdomen in i bilden av hur tjejer och killar anses ska vara kan det även då uppstå 

att skillnader görs. Socialsekreterarna baserar den annorlunda bilden även då utifrån socialt 

förväntade och skapade föreställningar (Wennberg, 2010). Är Petter inte den tuffa killen blir 

han automatiskt den osynliga killen, antingen är han mobbaren eller så är han den mobbade. 

Han förväntas inte vara något mellanting om det inkommit en orosanmälan gällande honom. 

Däremot om Julia är den tuffa stökiga tjejen som vill slåss medger socialsekreterarna att de 

inte är förvånande att hon blivit slagen hemma. En intressant aspekt i detta är att i vinjetterna 

redogörs inga beskrivningar om egenskaper som Julia eller Petter besitter. Socialsekreterarna 

konstruerade olikheter mellan Julia och Peter i samspel med varandra. 

När socialsekreterarna sedan pratade om Julia och Petter så har de ändå olika egenskaper och 

är på ett visst sätt. Även situationen runt omkring dem beskrevs annorlunda. På sättet 

socialsekreterarna samtalade är de mer rädda om Julia än Petter.  Dessa tankesätt kan 

förklaras av Hirdmans (1988, 1992, 2001) genussystem om att de råder en makthierarki 

mellan kvinnor och män, varav de tillskrivs olika kompetenser och egenskaper. Denna 
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generella bild av hur en tjej respektive kille ska vara visade sig var djupt rotad. Connell 

(2009) betonar att genusordningar kan vara lätta att upptäcka men svårare att förstå sig på. 

Socialsekreterarna förhåller sig till ett kritiskt socialkonstruktivistiskt synsätt (Wennberg, 

2010) eftersom de kom underfund med att skillnaderna de gör mellan Julia och Petter är 

utifrån sociala faktorer. De är överens om att de gör skillnader i utredningsprocessen baserat 

på att den kroppsliga skillnaden faktiskt har betydelse. Socialsekreterarna är samtidigt kritiska 

denna normativa samhällsbild eftersom de har en önskan om att de ifrågasätter denna rotade 

bild av maktförhållanden som råder mellan manligt och kvinnligt. De önskar utifrån ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv (Lenz Taguchi, 2004 & 2014) att lösa upp dessa 

kategorier för att undgå göra felaktiga beslut i utredningsprocessen. 

6.3 Störst osäkerhet om ett jämlikt förhållningssätt vid sexualitet 

Av de föreställningar som finns kring det manliga och kvinnliga biologiska, sociala och 

kulturella könet blir skillnader främst tydliga är när det handlar om sexualitet och våld enligt 

Hamreby (2004). Hamrebys argument stärks i denna studie, där de största skillnaderna som 

upplevs göras mellan tjejer och killar är när det i utredningen kommer upp att det handlar om 

ett sexuellt utåtagerande/sexualiserat beteende. Detta kan förklaras utifrån världsbilden att 

kvinnan blir generellt sett mest utsatt för sexuellt våld. Kvinnan är även den som 

socialsekreterarna är mest rädd att bli utsatt för våld, både sexuellt och fysiskt våld. Samtliga 

socialsekreterare tycker att det är viktigt att ha detta i bekanting i deras arbete. Män är 

generellt mer utsatta för våld men de blir utsatta av andra män, detta våld är även mer synligt i 

samhället. Det går inte att bortse från att män utövar våld mot kvinnor utifrån en 

könsmaktsordning (Connell, 2009). Socialsekreterarna är mer rädda om tjejer för att det 

osynliga våldet i samhället i större utsträckning drabbar kvinnor. Kvinnorna blir främst utsatta 

i det egna hemmet eller hemma hos någon, medan männen blir det ute på gatan eller på 

krogen där det oftast finns vittnen. 

Av sättet socialsekreterarna diskuterade kring sexuellt utåtagerande beteende kan det tolkas 

att killar har mer rätt till sin sexualitet än tjejer. Socialsekreterarna oroade sig inte lika mycket 

för killar, vilket stärker Socialstyrelsens rapport (2004) att det generellt sätt råder större oro 

kring flickors sexualitet. Socialsekreterarna uttryckte även en osäkerhet i om de hade reagerat 

på liknande sätt i ett ärende med en sexuellt utåtagerande kille. Hamreby (2004) diskuterar 

kring att flickor och pojkar är konstruerade efter samhällsstrukturer och kulturen. I den kultur 

som råder i det svenska samhället idag är att det är tabubelagt att prata om sexualitet samt att 

det pratas om det på olika sätt för tjejer och killar. En tjej med ett sexuellt utåtagerande 

beteende ses mer allvarligt på än om fallet istället rörde en kille. Det går således att dra en 

koppling till både Claezons (2008) och Clarks (2013) argument för att pojkar inte förväntas 

kunna prata om sin sexualitet. Socialsekreterarna styrker detta för de anser att det är lättare att 

fråga om en tjej blivit utsatt för sexuella övergrepp än om fallet varit en kille. Eftersom det är 

vanligare i det svenska samhället att tjejer blir i större utsträckning utsatta för dessa övergrepp 

förväntas det vara mer naturligt för tjejer att kunna prata om det. 

6.4  Maktförhållanden och könsskillnader vid insatser 

Socialsekreterarnas maktposition synliggörs särskilt vid dokumentationen, för det är 
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dokumentationen som synliggör hur utredningsprocessen har gått till. Parterna i ärendet har 

sedan rätt att få ta del av utredningen (dvs. om det inte är en fara för någon av parterna hälsa 

att läsa utredningen), vilket gör att socialsekreterarna måste ta sättet de skriver på ständigt i 

beaktande så att inte eventuella kränkningssituationer uppstår. Genom att inte skriva att det 

efterfrågas ”manligt” och ”kvinnligt” kan det dras kopplingar till det feministisk 

poststrukturalistiska synsättet eftersom socialsekreterarna ifrågasätter de dominerade samt 

tvingande förväntningarna på män och kvinnor (Lenz Taguchi, 2004 & 2014). 

Socialsekreterarna uttryckte en vilja att gå emot antaganden om att en tjej behöver en 

”mamma” samt att en ”pappa” är det bästa alternativet för en kille. De föredrar att betona 

behov av vårdnadshavare istället för att på så sätt behålla ett s.k. könsneutralt förhållningssätt 

vid val av tilltänkta familjehem. 

När socialsekreterarna sedan samtalade vidare går de emot detta argument och förklarar att 

det kan finnas behov av en manlig kontra kvinnlig förebild vid tilltänkta insatser om det är ett 

önskemål från ungdomens och/eller familjehemmets sida. Det indikerar på att 

socialsekreterarna ändå gör skillnader mellan tjejer och killar vid beviljandet av insatser. 

Socialsekreterarna kan således ändå behöva beskriva behov av manliga och kvinnliga 

förebilder eftersom det ansågs viktigt för den unge. Socialsekreterarna kan alltså göra 

skillnader vid insatser, men de önskar däremot att de inte gör det. De gör skillnader eftersom 

att det kan finnas behov av tydliga könsstereotypa förebilder exempelvis en “bullmamma”. 

Tidigare forskning visar att förälderns roll vid utredningar är viktig. Brown m.fl. (2009) 

menar att könsdiskriminering inom den Sociala barnavården sedan länge är oförändrad och att 

moderns föräldraförmåga ofta tenderar att ha större vikt vid utredningar än fäders förmåga, 

vilket kan förklara att “bullmamman” ses som passande. Samtidigt går socialsekreterarna 

emot Browns m.fl. argument. Socialsekreterarna menar att om det finns en förälder så är det 

gott nog. Då spelar det ingen roll om det är en moders- eller fadersfigur, utan det handlar om 

att vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar. Samtliga socialsekreterare poängterar att det 

här alltså inte handlar om kön utan om föräldraförmåga.   

Socialsekreterarna indikerade på att killar får mer insatser än tjejer inte beror på att de är 

killar, utan att killarnas utåtagerande beteende är mer socialt accepterat. Det förväntas således 

av Socialtjänsten att vilja ingripa för att motverka denna typ av destruktivt beteende. Killarnas 

problematik anses därigenom vara ett socialt problem medan tjejernas problematik kvarstår 

vara ett skolproblem. Genom fallet Julia och Petter började socialsekreterarna samtala om att 

trenden i skolan idag är att tjejer med problematik inte synliggörs för de stör inte andra. 

Tjejerna anses endast vara ett problem inom skolväsendet för att deras problematik påverkar 

deras skolutveckling. Socialsekreterarna är överens med Hamrebys (2004) förklaring av att 

innebörden av begreppet kön tydliggörs i skolsammanhang. Skolan kan bidra till att 

konstruera tjejer och killar efter biologiska, sociala och kulturella normbaserade funktioner. 

Trovärdigheten bakom fokusgruppens resonemang, att killar beviljas mer insatser, kan 

kopplas till Socialstyrelsens sammanställning från 2012 där det har framkommit att fler pojkar 

än flickor beviljas kontaktfamilj/person och öppenvårdsprogram. 
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6.5 Betydelsen av socialsekreterarens eget kön 

Baserat på sättet fokusgruppsdeltagarna diskuterade sitt eget köns betydelse i mötet med 

klienter indikerar det att deras kön kan ha betydelse för att skillnad görs mellan tjejer och 

killar, både utifrån biologiska, sociala och kulturella förhållningssätt. Dock tenderar det för 

socialsekreterarna att det handlar mer om vilket sorts klient det är än betydelsen av klientens 

kön. Socialsekreterarna ställer sig bakom Connells (2009) resonemang kring genus som 

mångdimensionellt. Att bemöta ungdomar handlar om att sammanväva flera aspekter i 

bemötandet. Det handlar inte endast om ungdomens identitet och att socialsekreteraren har en 

maktposition som myndighet, utan även ungdomens samt socialsekreterarens kön och 

sexualitet kan spela in. Det handlar om att basera bemötandet utifrån att ha samtliga aspekter i 

åtanke, men ändå sätta individen främst. Socialsekreterarna uttrycker att ibland kan det 

behövas att de ”spelar dumma” och utnyttja klienters förutfattade meningar om hur en manlig 

respektive kvinnlig socialsekreterare ska vara. Här konstruerar socialsekreterarna sig själva 

samt agerar efter ungdomars, men även föräldrarnas, sociala världsuppfattningar. De är inte 

socialsekreterarnas avsikt att påverka klienter, men socialsekreterarna medgav att de kan 

utnyttja förväntade normer när de bemöter och placerar klienter.  

Könets betydelse i bemötandet mellan socialsekreterarna och klienterna är en 

socialkonstruktivistisk konstruktion då det uppkommer först via dialog med andra (Wennberg, 

2010). Genom muntlig kommunikation dem emellan får socialsekreteraren reda på hur 

klientens uppfattning om innebörder av biologiska, sociala och kulturella kön och hur dessa 

könsfunktioner (utifrån genusperspektiv) förväntas vara utifrån samhället. Genom dialog får 

socialsekreterarna kunskap hur ungdomarna konstruerar manligt och kvinnligt, vilket 

socialsekreterarna kan få användning av för att förstå ungdomen på djupet. Det kan även vara 

anledningen till att socialsekreterarna prövar sig fram med både manliga och kvinnliga 

socialsekreterare i ungdomsärenden. Socialsekreterarna indikerar på att deras eget kön har 

betydelse för att skillnader görs i bemötandet, men att de görs främst baserat på ungdomens 

konstruktion av köns betydelse. Att socialsekreterarna gör skillnader baserat på deras kön är 

inget aktivt val från deras sida. 

6.6 Könsfällor är en kombination av stress, tidsbrist och maktförhållanden 

Socialsekreterarna redogör att skillnader görs på grund av konstruktionen av tjejer och killars 

biologiska, sociala och kulturella kön (Hamreby, 2004). Socialsekreterarna var överens om att 

det är främst vid de snabba förhands- och skyddsbedömningar som skillnader mellan tjejer 

och killar görs på grund av dessa stereotypiska förhållningssätt mot kön. Socialsekreterarna 

accepterar därigenom detta faktum vid snabba bedömningar. Vid dessa tillfällen anses det 

vara mer legitimt att göra misstag och se ungdomens förväntade könsbeteende, än individen 

som person. Dessutom råder det vid snabba bedömningar ofta tidsbrist. Socialsekreterarna 

utgår från Mattssons (2002) tillskrivelser av manligt och kvinnligt eftersom de tar till sig vid 

snabba bedömningar eftersom de grundas i grundas i vad som förväntas av tjejers och killars 

beteende i sociala och kulturella sammanhang. Det är detta socialsekreterarna förhåller sig till 

när de använder sig av vad de benämner som ett ryggmärgsbeteende. I snabba bedömningar 

finns inte tid till eftertanke utan viktiga beslut måste tas skyndsamt. Stress och hög 
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arbetsbelastning kan även vara en orsak till att tid till ifrågasättande av ryggmärgsbeteendet 

inte upplyfts. Hirdman (1988, 1993 & 2001) förklarar att djupt rotade genussystem återskapar 

hierarkier mellan könen. Utan en aktiv medvetenhet om att ryggmärgsbeteendet används vid 

tidsbrist kan det finnas risk att skillnader mellan könen görs på grund av sådana 

genushierarkier. En sådan genushierarki kan vara att utgå ifrån att tjejer är si och killar är så 

baserat på socialt accepterande mönster. 

Socialsekreterarna beskrev att ju längre ett ärende fortskrider desto mer nyanserad bild får de, 

samtidigt som det framkommer att analysen av hur ett ärende kommer att ta sig ut påbörjas 

redan vid inkommen anmälan. När socialsekreterarna tillgodoses mer tid i 

utredningsprocesser kan de mer tydligt förstå prägeln av Mattssons (2002) tillskrivelser av 

manligt och kvinnligt. Det är enkelt att säga att man behandlar tjejer och killar jämställt, men 

det är först längre fram i utredningar samtliga socialsekreterarna upplyses att de gjort skillnad 

mellan tjejer och killar i inledningsfas. Socialsekreterarna var överens om att de ofta 

upptäcker fel när de blickar tillbaka på andra socialsekreterares dokumentation av 

utredningar. Skillnader kan således göras även under hela utredningsprocessen. 

Av fokusgruppsdiskussionen upplyfts det att socialsekreterarna har stort egenansvar i 

handlingsutövandet i utredningar och att det tenderar att finnas en oskriven regel från 

chefsnivå att socialsekreterarna använder endast sig själva som verktyg. Riktlinjer för 

jämställdhet i Socialtjänstens verksamhet är att utgå från det Mattson (2002) förklarar som 

jämlikhetsprincipen. Socialsekreterarna har i uppdrag att behandla klienter efter lika 

möjligheter, lika behandling och lika utfall. De ska i bemötandet utgå ifrån föreställningen att 

alla klienter har ett lika värde och därefter se individers personliga behov. Att sedan 

socialsekreterarna hade upplevelsen av att Socialtjänstens jämlikhetsprincip, när det kommer 

till att inte göra skillnader likt Hirdmans (1988, 1993 & 2001) genusmönster, enbart är en 

formulering i skrift gör att jämställdhetsbegreppet präglas av genushierarkier. 

Socialsekreterarna förklarade att det är upp till socialsekreteraren själv att välja att använda ett 

s.k. genusfilter i barnavårdsutredningar, det är inget som är givet i praktiken på arbetsplatsen. 

De får diskutera genus med varandra, men det är inget prioriterat från chefsnivå. Om genus 

inte är något grundläggande för socialsekreterarnas arbete, eller att det inte tas upp på 

arbetsplatsträffar, är det svårt att bryta gamla mönster. För att kunna göra förändringar behövs 

det, utifrån sättet socialsekreterarna samtalade, en aktiv diskussion för att genusperspektivet 

ska bli mer än en organisationsformulering på papperet. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet förklarar att innebörden av kön konstrueras i sociala sammanhang (Wennberg, 

2010). Att få jämlikhetsprincipen på papperet till ett existerande genusperspektiv för att 

motverka könsfällor i praktiken ertappas i socialsekreterarnas intresse. 

Den manlige socialsekreteraren vill tydliggöra sitt intresse för genus mer än de övriga 

socialsekreterarna. Detta kan grundas i Connells (2009) argument att de flesta 

genusordningarna världen över gynnar män och inte kvinnor. I fokusgruppen befann sig den 

manlige socialsekreteraren i ett underläge sett till det biologiska könet. Han befann sig i 

underläge eftersom övriga deltagare var kvinnor. Känslan i fokusgruppen var att de kvinnliga 
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socialsekreterarna inte behövde tydliggöra sitt intresse för genus eftersom det pratade om det 

som en självklarhet. Uppfattningen var således att den manlige socialsekreteraren hade mer att 

bevisa än de övriga deltagarna. Präglat av Connells traditionella genusordning som den 

manlige socialsekreteraren beskrev sig vara emot, ville han markera att han strävar efter att ha 

ett jämställt genusperspektiv i sin profession eftersom det arbetar främst kvinnliga 

socialsekreterare på arbetsplatsen. Detta överensstämmer med Socialstyrelsens (2004) 

redogörelse att 80 procent av socialsekreterarna är kvinnor nationellt sätt. 

7. DISKUSSION & SLUTSATS 

Jämställdhet är ett viktigt ämne inom Socialtjänsten. Denna studie har valt att belysa 

betydelsen av kön under utredningsprocessen av ungdomar genom att undersöka och 

analysera hur socialsekreterarna diskuterande kring tjejer och killar i ungdomsärenden. 

Utgångspunkten var utifrån ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv för att se ifall 

socialsekreterarna under fokusgruppsintervjun tillsammans konstruerade olika egenskaper för 

tjejer och killar. Hamreby (2004) diskuterar ur ett 1900-talsperspektiv hur pojkar och flickor 

bedömts olika efter förbestämda psykologiska och sociala förhållningssätt. Denna studie hade 

därav en önskan att se om socialsekreterarna förhåller sig till detta och att det kan bidra att de 

gör skillnader på grund av kön under utredningsprocessen. Då menas främst utifrån 

ungdomens och socialsekreterarens kön. Vår upplevelse som forskare inför studien var att 

fenomenet inte diskuteras i någon större utsträckning, särskilt inte när det kommer till barn 

och unga. Denna studie har således valt att inriktas på ungdomsärenden. En fördel med de 

medverkande socialsekreterare var att de fann ämnet av intresse, vilket resulterade till en 

meningsfull och intressant data.  

Anledningen till valet av ålderspannet 12-18 år är att utredningar som berör ungdomar 

tenderar att blir mer individbaserat än vid yngre barn, samt att fokuseringen på familjen och 

föräldrarna minskar. Dock har det visat sig att förälderns eller vårdnadshavarens kön är svårt 

att bortse från. Utifrån de medverkande socialsekreterarnas diskussion framkom det att även 

förälderns kön har viss betydelse under utredningstiden, varav föräldraperspektivet blev en 

gren av studien. Att förälderns kön är svårt att bortse från överensstämmer med både Browns, 

Challants, Dominellis, Stregas & Walmsleys (2009) samt Socialstyrelsens (2004) betoning av 

att fäders roll tenderar att bli frånvarande i barnavårdsutredningar. Även Claezons (2008) 

argument att större fokus sätts på moderskapet stärker bilden att mödrars omsorgsförmåga till 

barn och unga centreras i barnavårdsutredningar.   

Den forskningsfråga som legat i fokus i denna studie har varit att undersöka om det görs 

skillnader baserat på stereotypiska synsätt på kön. Detta följt av att sedan besvara varför 

eventuella skillnader görs. Vid bearbetning av materialet kunde slutsatser dras att skillnader 

görs på grund av kön. Studien har kunnat se mönster i när dessa skillnader görs och när de blir 

extra tydliga. Skillnader baserat på normativa uppfattningar om kön sker ofta i samband med 

snabba förhands- och skyddsbedömningar då krävs det att socialsekreterarna agerar 

skyndsamt. Detta är något som samtliga socialsekreterare är eniga om. Det framkommer även 

av socialsekreterarnas diskussioner att det anses vara mer legitimt att skillnader görs när de är 

stressade och har tidsbrist.  
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I denna studie har det visat sig att genusordningar (Connell, 2009) och genussystem 

(Hirdman, 1988, 1993 & 2001) av hur manligt och kvinnligt ska vara finns hos 

socialsekreterarna. Dessa maktförhållanden kan påverka, och även till viss del, styra 

utredningen i en särskild riktning. Det går även att sträcka sig så långt och säga att den 

könsstereotypa bild de intervjuade socialsekreterarna har kvar inom sig kan påverka vilken 

sorts insats ungdomen blir beviljad. Samtliga socialsekreterare var intresserade av genusfrågor 

vilket bidrog till att de ifrågasatte när de själva gör skillnader. De önskade lösa upp att 

skillnader utförs baseras på förväntade föreställningar om manligt och kvinnligt. Detta är 

något de anser bör belysas inom barnavårdsutredningar. 

 

Studiens slutsats är att könet indikerar att ha betydelse i utredningsprocessen för att skillnader 

mellan ungdomar görs. Dessa skillnader kan göras under hela utredningsprocessen och det är 

upp till socialsekreteraren själv att uppmärksamma att skillnaderna görs. En viktig aspekt att 

poängtera är att socialsekreterarna började samtala om ungdomsproblematik utifrån ett 

könsneutralt språk för att sedan bli medvetna om konsekvenserna av att ta till sig av 

könsstereotyper. Inledningsvis uppfattas de vara ”blinda” för könets betydelse, för att sedan 

övergå till att bli medvetna om att könet har betydelse då det påverkar att skillnader görs. När 

socialsekreterarna sedan reflekterade över vad skillnaderna kan få för konsekvenser övergick 

diskussionen till att inte försöka uppfatta ungdomar och föräldrar utifrån förutfattade 

förhållningssätt baserade på kön. En viktig aspekt är att samtidigt som det finns en önskan om 

en rättvis och jämställd Socialtjänst, bör socialsekreterare inte blunda för könets betydelse när 

de beviljar insatser. Ulmanen & Andersson (2006) problematiserar att det kan finnas risker 

med att inte följa könsmönster eftersom även det kan påverka att insatser uteblir. Detta är ett 

dilemma för Socialtjänsten eftersom både ett agerande efter könsmönster och nyanserat 

genusperspektiv kan bidra till att skillnader görs. Enligt Claezon (2008) handlar det återigen 

om att se individbehovet först, men att detta kan påverkas av genusmärkningar under 

utredningen.  

Denna studie belyser när de medverkande socialsekreterarna gör skillnader. Detta kan 

inspirera andra att komma till insikt i när de tänker och agerar på sådant sätt att skillnader görs 

på grund av kön. Ökar intresset för genusperspektiv minskar automatiskt att skillnader görs 

och man får en ökad medvetenhet om orsaker till detta. Det ökade intresset och 

medvetenheten gör att de genusordningar och genusmönster som både Connell (2009) och 

Hirdman (1988, 1990,1999) problematiserar suddas ut. Om dessa suddas kan det bidra till ett 

ökat jämställdhetsperspektiv även i Socialtjänstens praktiska arbete och inte endast vara en 

formulering på papperet. Detta är relevant för att på så sätt bemöta klienter utifrån en 

jämlikhetsprincip som utgår från människors lika värde (Mattsson, 2002), vilket 

socialsekreterare i sin profession är skyldiga till att göra. Socialsekreterare ska därigenom se 

individens behov och inte uppfattningen om ”könets behov” hos ungdomen. Könet på 

ungdomar har betydelse för att skillnader mellan tjejer och killar görs. Socialsekreterarnas 

eget kön kan även påverka att skillnader görs då de kan välja att använda sig av förväntade 
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könsnormer i sitt sätt att bemöta klienter, både emot ungdomar och föräldrar. Det ligger i 

socialsekreterarens eget intresse att motverka att skillnader på grund av kön inte görs. 

Studien är relevant för socialt arbete då den belyser en viktig grundpelare för att uppnå en 

jämställd Socialtjänst. Studien kan bidra till att motverka att omedvetna skillnader mellan 

klienter görs samt ge en förståelse varför socialsekreterare gör skillnader under 

utredningsprocessen av ungdomar. Skillnaderna kan göras under hela utredningsprocessen, 

från inkommen anmälan till beviljandet av insatser. Det är oftast vid tidsbrist 

socialsekreterarna använder sig av de förutfattade könsnormerna i bemötandet med ungdomar 

och deras föräldrar. Vi har en vision om att sätta vår studie i ett större sammanhang. Framtida 

forskning behöver inte utgå endast från ungdomars kön, utan kan vidgas till att föräldrars, 

barns och socialsekreterares kön får större fokus. En annan framtida forskningsinriktning 

relevant att undersöka är ifall socialsekreterare anser att genus ska vara en utgångspunkt i 

BBIC. Detta kan bidra till karläggningen av ungdomars identitets- och utvecklingsprocess kan 

underlättas för socialsekreterare, vilket Dahlberg & Forssell (2006) redogör som vanligt 

förekommande problematik i barnavårdsutredningar. I denna studie har det framkommit att 

socialsekreterare har stort ansvar i utredningar och använder sig själv som verktyg, sina 

värderingar, i tolkningen av BBIC. Om genus är en utgångspunkt kan det bidra till att 

socialsekreterare arbetar mer efter likvärdiga förhållningssätt oavsett värderingar. Om 

socialsekreterare arbetar efter jämbördiga arbetsmetoder i barnavårdsutredningar ökar det 

trovärdigheten i deras arbete. Tas genusperspektiv med i BBIC kan det förhindra att 

ryggmärgsbeteendet styr utredningsprocessen, även vid situationer under tidsbrist.  
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9. BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 

Intervjuguide – Fokusgrupp med socialsekreterare 

Inledning 

Information om studien 

Information om Fokusgrupp 

Skriva under Samtyckesblankett 

Berätta vilka vi är, vårt syfte, tidsplan för fokusgrupp 

- Frågor? 

(Öppningsfrågor) 

Uppmuntra deltagarna till att vara aktiva 

Går en runda: Frågar deltagarna om hur länge de jobbat och var de jobbat tidigare 

(Erfarenhet) 

(Introduktionsfrågor) 

Tema 1: Utgångspunkter i arbetsprocessen 

1. Kan ni ge exempel på typiska ärenden ni brukar hantera inom åldersgruppen 12-18år? 

2. Varför är detta ett typiskt ärende? 

Tema 2: Vinjettövning (Vinjetter Julia & Petter) 

- Är det ett trovärdigt ärende? 

- Hur jobbar ni från anmälan till beslut? Vart skulle ni börja? Vad skulle ni göra sen? 

- Berätta vad ni tänker på gällande detta ärende? Likheter/Skillnader? 

- Hur reagerar ni? 

 (Övergångsfrågor) 

Tema 3 – Arbetsprocessen + Kön 

1. På vilket sätt finns det skillnader i hur problematiken ser ut för unga tjejer respektive 

killar? 

2. Hur är BBIC uppbyggt när det gäller kön? (Upplever ni att BBIC är/tolkas 

könsneutralt?) 

(Nyckelfrågor) 

Tema 4 - Könets betydelse 

1. Hur ni tänker/agerar i utredningsprocessen beroende på den unges kön?? Är det 

vanligt med skillnader i en viss typ av problematik? 

2. Det har diskuterats olika i vinjetterna – hur ser ni på könsskillnader under 

utredningsprocessen. 

3. Socialsekreterares kön VS barnets kön: 

4. - På vilket sätt har det betydelse under utredningen? 

5. - Är det svårare att prata om vissa saker/frågor med killar respektive tjejer? Orsaker? 

Tema 5 – Sammanfattning och Avslut 

- Kort sammanfattning av samtalet som helhet 

- Känner ni att vi har fått med allt? Skulle ni vilja lägga till något eller förtydliga något? 

- Vad tycker ni har varit viktigast i diskussionen? 

- Hur har diskussionen varit för er? 
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9.2 Bilaga 2 

 

Vinjetter 

 

Julia, 15 år 

Det kommer in en orosanmälan från rektorn på en högstadieskola. Anmälan gäller Julia, 15 år, 

som har en hög skolfrånvaro. När du träffar Julia första gången själv berättar hon att hon inte 

vågar gå hem för det blir bara bråk. Hon får inte ta hem kompisar och vara ute sent på 

kvällarna. Julia upplever att hennes föräldrar är missnöjda med hennes skolarbete och tycker 

inte att hon duger till något. De önskar att hon vore som sina två yngre syskon, lugna och 

snälla. Föräldrarna skriker bara på Julia och det har hänt att hennes pappa gett henne en örfil. 

Klumpen i Julias mage har ökat och det händer att hon smiter ut olovandes på kvällar/nätter 

till kompisar för hon orkar inte med att vara hemma. 

 

Petter, 15 år 

Det kommer in en orosanmälan från rektorn på en högstadieskola. Anmälan gäller Petter, 15 

år, som har en hög skolfrånvaro. När du träffar Petter första gången själv berättar han att han 

inte vågar gå hem för det blir bara bråk. Han får inte ta hem kompisar och vara ute sent på 

kvällarna. Petter upplever att hans föräldrar är missnöjda med hans skolarbete och tycker inte 

att han duger till något. De önskar att han vore som sina två yngre syskon, lugna och snälla. 

Föräldrarna skriker bara på Petter och det har hänt att hans pappa gett honom en örfil. 

Klumpen i Petters mage har ökat och det händer att han smiter ut olovandes på kvällar/nätter 

till kompisar för han orkar inte med att vara hemma. 
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9.3 Bilaga 3  

Information angående medverkan i kandidatuppsats 

 

Denna uppsats skrivs inom Socionomprogrammet vid Institutionen för Socialt arbete på Umeå 

Universitet. Uppsatsen är en kandidatuppsats och motsvarar 15 högskolepoäng. Det 

övergripande syftet är att undersöka och analysera könets betydelse i 

utredningsprocessen av ungdomar i åldrarna 12-18 år för socialsekreterare. 

 

Vi kommer att utföra studien genom en kvalitativ metod i form av en fokusgrupp med 

socialsekreterare för att kunna skapa en diskussion i ämnet. Vi kommer att använda oss av 

ljudupptagning och stödanteckningar under Fokusgruppen. De uppgifter som kommer fram 

under intervjun kommer endast att användas för studiens syfte. Bearbetningen av materialet 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. När uppsatsen är 

godkänd kommer ljudupptagningen och stödanteckningar att förstöras. Den färdiga uppsatsen 

kommer att publiceras på Diva-portal. Deltagares personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och namnen kommer att bytas ut. Vi kan dock inte garantera fullständig 

anonymitet då det är möjligt att deltagarna kan lämna ut vad som sades i fokusgruppen till 

andra. Det är även möjligt att utomstående kan känna igen någon av deltagarna när uppsatsen 

har publicerats. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst under fokusgruppen om 

så önskas. Om intresse finns så är det möjligt att ta del av ett utkast till uppsatsen innan den 

slutgiltiga versionen publiceras. 

  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

  

 

………………………………………… 

  

Ort och datum 

 

  

………………………………………….. 

  

Namnförtydligande 

 

  

………………………………………….. 
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