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Förord 

Denna uppsats resa blev inte som vi hade tänkt oss. Intentionen var goda luncher, regelbundna pauser, 

strikt arbetsschema med utrymme för motion och privatliv. Intentionen var god, men verkligheten blev 

en annan. De tio veckorna blev istället en enda läskig berg - och dalbana genom långa dagar, korta 

nätter, Konsums pastasallader under dagens enda halvtimmes rast, många koppar kaffe samt dosor 

snus, tandagnisslan, gråt, stress, feber, vattkoppor och ett icke existerande familj – och privat liv. 

Denna resa kommer ändå att minnas genom alla stora och goda skratt samt viktiga diskussioner.  

 Vi vill tacka våra informanter. Utan er skulle denna uppsats inte ha varit möjlig. Vi är oerhört 

tacksamma för att ni på eget initiativ tog er tid för att medverka i denna uppsats och bidrog med er 

kunskap samt erfarenhet. Tack till vår handledare Michael Tärnfalk; vi är inte heller här för att vinna 

en popularitetstävling ☺. 

 Vi vill båda tacka våra familjer och alla våra vänner för att ni stått ut med oss under denna tid. 

Tack min Martin, du vet och jag vet, det var därför vi var där då. Tack för att du har varit min klippa 

under min långa resa. Tack till mina små skorpor Ville och Viggo, ni är mitt allt. / Mallan. 

 Tack min familj Sjöström-Larsson för all omtanke, mat och fin födelsedag mitt i kaoset. Tack mina 

flickor i Spanien och på hemmaplan, utan er ramlar jag över kanten.  /Magda. 

Slutligen vill vi tacka varandra. Tack du gode uppsatspartner. Tack för att vi delade denna viktiga 

resa. 

        

Keep on rocking to the cowbell sister!!! 



Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat på hur föreställningar och förväntningar om flickors och pojkars beteende 

kan bli ledande inom ramen för utredningsarbetet samt i behandling. Normer har visats vara styrande 

gällande förväntningar på flickor respektive pojkar i och med hur de ska bete sig. För att dessa 

traditionsbundna föreställningar gällande kön ska synliggöras och problematiseras krävs det att 

socialsekreterarna har kunskap om flickors och pojkars skilda livsvärldar men även om den egna 

positionen i samhällstrukturen.  

 Syftet med denna uppsats har varit att beskriva om och i så fall hur socialsekretare reflekterar och 

diskuterar över likheter och skillnader mellan pojkar och flickor i sitt utredningsarbete. Vi har valt att 

be socialsekreterarna reflektera utifrån områden som missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, sexualitet 

samt val av insats. Vi ville även höra hur de själva tänker över ett genusperspektiv i sitt arbete.  

 Uppsatsen har en hermeneutisk samt deduktiv ansats och materialet har inhämtats genom 

kvalitativa intervjuer med tio socialsekreterare. Materialet har bearbetats genom meningskoncentrering 

och analyserats utifrån genusteori samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater.  

 Socialsekreterarnas reflektioner över pojkar och flickor beskrevs utifrån traditionsbundna 

föreställningar som därmed skiljer sig åt mellan könen. De traditionsbundna föreställningarna 

återspeglades även i socialsekreterarnas reflektioner gällande hur problem yttrar sig till vilka 

riskfaktorer de ser hos respektive kön samt reflektioner gällande insats. Pojkar beskrevs utifrån en oro 

gällande aggressivitet och kriminalitet medan det för flickor handlade om en oro utifrån risk att bli 

utsatt för sexuella övergrepp. Socialsekreterarnas reflektioner gällande ungdomar som uppvisar ett 

beteende som är vanligt förekommande hos det motsatta könet, sågs med att de mår sämre. Detta då 

ungdomen bryter mot en norm utifrån hur en pojke eller en flicka förväntas agera. Socialsekreterarnas 

reflektioner kring könsskillnaderna skilde sig åt genom att vissa ser pojkars och flickors skilda 

problematik på en individnivå och mer utgår från ett konstaterande om skillnaderna. De övriga 

socialsekreterarna förde istället en diskussion om skillnaderna på en samhällsnivå och problematiserar 

samt synliggör begrepp som är vedertagna ur genusteori som till exempel könsmaktsordning och 

social konstruktion. Dessa socialsekreterare såg även hur svårt det är att hålla ett levande 

genusperspektiv i sitt dagliga arbete då det anses saknas inom organisationen.  

 I diskussionen har vi fört ett vidare resonemang över konsekvenser som föreställningarna om 

pojkar och flickor kan leda till som till exempel att ungdomar osynliggörs både de som bryter mot 

normen men även de som uppfyller den. Vi har sett att ungdomarnas skilda riskfaktorer som till 

exempel aggressivitet och sexuella övergrepp bör reflekteras utifrån strukturer på samhällsnivå vilket 

vi har sett att ett genusperspektiv kan tillföra. 

Nyckelord: socialsekreterare, socialtjänsten, flickor, pojkar, normer, kön, traditionella könsroller, 

genusperspektivet.
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Inledning 

Idén till uppsatsämnet väcktes då vi genom ett grupparbete studerade hur normer kan bli styrande i 

bedömning av pojkars och flickors sociala problem. Genom studien blev det tydligt hur pojkar och 

flickor kan komma att bedömas utifrån traditionella könsroller både inom socialtjänsten och inom 

rättsväsendet. Pojkar agerar med att visar hårda känslor - slåss, bråka, vara aggressiva vilket inte 

problematiseras då de handlar utifrån en traditionell bild av mansrollen (Schlytter, 1999, s. 138). 

Flickor förväntas handla utifrån normer som handlar om kontroll och gränssättning, vilket kan leda till 

att de bedöms utifrån moraliserande och nedvärderande grunder (a. a. s.143). Samhällets 

föreställningar på flickor respektive pojkar kan enkelt uttryckas med att flickor vill vara prinsessor och 

pojkar vill slåss (Elvin-Novak & Thomsson, 2003, s.102).  

 Socialstyrelsen fick år 2002 på uppdrag av regeringen att arbeta fram förslag till åtgärder för ökad 

jämställdhet inom socialtjänsten. Anledningen till uppdraget var att det framkommit att 

socialsekreterares värderingar gällande kön haft inverkan på bland annat bedömningar av flickors och 

pojkars behov (Socialstyrelsen, 2004, s. 9). Frånvarande av ett könsperspektiv inom arbetsprocessen 

gällande utredning av behov samt insats har visats i brister gällande socialsekreterares syn på 

problematik hos flickor respektive pojkar (a.a. s. 15). Astrid Schlytter (1999) visar genom sin studie 

där hon studerat socialtjänstens yttranden gällande 3 § Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (SFS 1990:52) vad generaliseringar gällande flick- och pojkproblem kan leda till (a.a. s. 15). 

Studien skildrar bland annat hur normer kan skilja sig åt mellan flickor och pojkar vid lika 

problematik. Ett överskridande av flicknormerna beskrivs till exempel med att flickor har sexuellt 

umgänge med flera pojkar under en kort period, medan pojkars sexualitet vid samma beteende inte 

problematiseras. Flickor åläggs även, till skillnad från pojkar, ett ansvar att upprätthålla kontroll vid 

intag av alkohol medan pojkars berusning inte problematiseras i samma utsträckning (a.a. s. 138). 

Liknande faktorer har även visats sig förekomma inom kriminologisk forskning där pojkens brott 

beskrivs som norm. Pojkar anses därmed ha ett större handlingsutrymme vilket kan förklara statistiken 

som visar att det är vanligare med pojkar som begår kriminella handlingar. När flickor begår brott kan 

de istället uppfattas som avvikande, konstiga eller onormala (Pettersson, 2007, s. 94). 

Val av insats har även vistats återspegla föreställningar kring traditionsbundna könsnormer i 

uppdelningen gällande vad en flicka respektive pojke anses behöva. I generaliserade ordalag kan det 

beskrivas med att pojkar behöver en manlig förebild, aktivitetsorienterade åtgärder och fokusera på att 

uppnå kontroll, styrka och en vältrimmad kropp (Ulmanen & Andersson, 2006, s. 44-45). 

Behandlingsmodeller för flickor kan däremot handla om att fokusera på samarbetsövningar, 

kompissamtal samt konflikthantering (Hilte & Claezon, 2005, s. 58). Särbehandling utifrån kön i 

behandling kan vara befogat om det handlar om att utifrån behov stödja och hjälpa den unge. Risken 

med särbehandling är då ungdomens problem kategoriseras utifrån så kallade pojk- och flickproblem 
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och bedömningen av insats kan komma att göras utifrån traditionella könsnormer. Konsekvenserna av 

detta kan leda till att individens behov kommer i skymundan (Ulmanen & Andersson, 2006, s.66).   

Socialsekreterarens arbete regleras utifrån socialtjänstlagen vilket är en ramlag. Det kan bidra till 

att arbetets förfarande är vagt definierat och ger utrymme för handlingsfrihet. De normer som styr det 

sociala arbetet är styrt utifrån riktlinjer som organisationen har utformat men även av normer hos varje 

enskild socialsekreterare. Av den anledningen får socialsekreterarens egna normer och perspektiv 

betydelse eftersom det påverkar utformningen av det praktiska sociala arbetet (Lipsky, 1980, xii-xiii; 

Svensson, 2007, s.21).  

I arbetet med ungdomar framhålls vikten av att socialsekreterarna ska ha kunskap om ungdomars 

utveckling. Arbetet med ungdomar fordrar kunskap om ungdomars livsvillkor, om deras enskilda 

problem och om deras sätt att visa tecken och symtom på svårigheter. Socialstyrelsen exemplifierar 

dessa tecken med utagerande beteende såsom våld, destruktivitet, missbruk och kriminalitet samt 

inåtvända problem såsom depression. De framhåller även att det krävs kunskap inom socialtjänsten om 

ungdomars användning av alkohol och narkotika. Socialstyrelsen (2004) poängterar betydelsen av 

genderkunskap då flickor och pojkar kan komma att uttrycka sina problem på olika sätt (a. a. 2, 2004, 

s.17-18). För att problematisera kön, kvinnors underordning och mäns överordning, utifrån det sociala 

arbetet, krävs det att den professionella själv är medveten om maktstrukturer och den egna positionen i 

samhället. Det har tidigare uppmärksammats en frånvaro av feministisk inriktning på utbildningar för 

socialt arbete. Detta kan grunda sig på en brist av empiriska undersökningar, men även en motvilja att 

problematisera maktförhållande mellan könen (Kolfjord, 1997, s. 93-94). Vikten av ett könsperspektiv 

inom socialtjänsten efterfrågas därmed i betydelsen att genomsyra arbetets gång från behov av insatser 

till dess resultat. I Socialstyrelsens (2008) uppföljning av rapporten från år 2004 efterfrågas en ökad 

kunskap gällande ett köns - och genusperspektiv i betydelsen att belysa och undersöka pojkars och 

flickors skilda livsvillkor för att kunna välja och utvärdera insatser (a. a. s. 16).  

Då tidigare forskning visar på en avsaknad samt ett behov av ett genusperspektiv inom det sociala 

arbetet väcks vårt intresse med att ta reda på hur ett antal socialsekreterare själva reflekterar kring 

flickor och pojkar inom ramen för sitt utredningsarbete. Hur för de resonemanget kring flickors och 

pojkars problematik? Hur ser socialsekreterarna på riskfaktorer bland pojkar och flickor gällande olika 

problemområden? Hur reflekterar de över flickors och pojkars behov i valet av insats och vad anser de 

själva om ett genusperspektiv i sitt arbete?  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva om och i så fall hur socialsekretare reflekterar och diskuterar 

likheter och skillnader mellan pojkar och flickor i utredningsarbetet med ungdomar. Syftet 

konkretiseras genom att det bryts ned i ett antal frågeställningar. 

Frågeställningar 

• Om och i så fall hur reflekterar socialsekreterare över likheter och skillnader gällande flickors 

och pojkars missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, sexualitet som riskfaktor? 

• Om och i så fall hur ser socialsekreterare på flickors och pojkars behov i valet av stöd och 

insats?  

• Om och i så fall hur reflekterar socialsekreterare över ett genusperspektiv i sitt arbete? 
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Begreppsdiskussion  

I denna uppsats använder vi begrepp som behöver förtydligas då begreppen kan definieras och 

användas på olika sätt. 

Ungdomar och utredning 

Begreppet ungdomar avser i denna uppsats pojkar och flickor i åldern 13 till 20 år. Åldersspannet har 

valts utifrån ålderskategorin för ungdomsutredningar inom socialtjänsten. Denna studie avser endast 

utredning enligt 11 kap 1 och 2 § § Socialtjänstlagen (2001:453 SoL i fortsättningen). 

Missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och sexualitet 

I vår uppsats berör vi sociala problem som missbruk av narkotika och alkohol, kriminalitet samt 

psykisk ohälsa. Ungdomar som blir aktuella hos socialtjänsten har sällan en renodlad 

missbruksproblematik utan det rör sig mer om ett riskbeteende. Det kan exemplifieras med att en 

ungdom får konsekvenser av sitt drickande eller befinner sig i riskmiljöer där det finns alkohol och 

narkotika. Vi definierar därmed inte själva missbruksbegreppet som sådant.  

Med kriminellt beteende utgår vi ifrån att ungdomen genom rättsväsendet blivit aktuell för 

utredning, till exempel genom polisanmälan för stöld och våldsbrott.  

Med psykisk ohälsa menar vi att den unge har blivit aktuell utifrån oro eller genom en redan 

etablerad kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin till socialtjänsten. Symtom för psykisk ohälsa kan 

vara nedstämdhet, oro, ångest, depression samt utagerande beteende (www.fhi.se).  

Sexualitet har i denna studie inte innebörden sexuell läggning utan det handlar om när sexualitet 

anmäls eller tas upp som ett problem för ungdomens hälsa och utveckling. Det kan till exempel handla 

om en anmälan om oro över att en flicka har många relationer, umgås med äldre pojkar eller när en 

pojke utsatt någon för sexuella övergrepp. 

Norm 

Vid en definition av begreppet norm utgår vi från nationalencyklopedins begreppsförklaring: 

En norm anses vara det normala eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. 

En norm kan ses som en handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något 

bör vara beskaffat eller organiserat (www.ne.se) 
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Metod 

I denna del presenteras uppsatsens inre vetenskapliga struktur, tillvägagångssätt gällande 

materialinhämtning, urval, intervju, analysmetod, avgränsning, de etiska förhållningssätten samt 

arbetsfördelningen mellan oss författare. 

Vetenskapsfilosofisk grund 

Studiens syfte var att förstå hur socialsekreterare reflekterar och diskuterar pojkar och flickor i relation 

till deras arbete med ungdomsutredningar. Detta ligger i linje med en hermeneutisk ansats, då vi har 

haft som intention att förstå det valda ämnet utifrån våra informanters perspektiv. Materialet har 

bearbetats utifrån det som benämns som hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997, s. 51). Det betyder att vi 

har tolkat materialet i sin helhet och sedan lyft fram väsentliga delar som i sin tur även har tolkats (a. 

a. s. 51). Delarna har sedan ställts mot teorier samt tidigare forskning. Vi har haft för avsikt att belysa 

hur socialsekreterares åsikter, tankar och resonemang kring ämnet kan ta form. Vi ser att detta har 

uppfyllts genom vår valda kvalitativa metod då vi har kunnat låta våra informanters utsagor stå i fokus 

för uppsatsen. 

Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Studien har en deduktiv ansats i den betydelsen att studien från första början har utgått från bestämda 

teoretiska perspektiv (Chalmers, 2007, s. 21). Den deduktiva studien har ofta en hypotesprövande 

ansats och därmed har vi sökt belysa vårt valda ämnesområde utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

Den deduktiva ansatsen kan antas stärka objektiviteten i studien då vi har vår utgångspunkt i en 

befintlig teori. Med detta menar vi att vår förförståelse har fått stå åt sidan och vi har låtit våra 

informanters ord tolkas utifrån vår teoretiska ansats.  En deduktiv ansats i en studie antas genom att 

forskarens subjektiva uppfattning av forskningsområden samt forskningsprocess minskar och studiens 

objektivitet ökar (Patel och Davidsson, 2003, s. 23). Uppsatsen har utgått från genusteoretiska 

perspektiv ur vilken vi har härlett fakta för att sedan dragit logiska slutsatser i relation till vårt syfte. Vi 

har även använt oss av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och ställt i relation till socialtjänstens 

maktutövning. 

Forskningsdesign 

Den kvalitativa forsknings metoden har för avsikt att lyfta fram mjuka data såsom beskrivningar, 

intryck och meningar utifrån sociala processer i specifika miljöer (Neuman, 2003, s. 139-140). I denna 

uppsats har det tagit sig form ut av kvalitativa intervjuer av socialsekreterare verksamma inom 

socialtjänsten. Syftet med uppsatsen har varit att lyfta fram socialsekretares åsikter, tankar, reflektioner 

och resonemang kring vårt valda ämne, därmed har vi genomfört studien med en kvalitativ metod. Ur 

det inhämtade materialet har vi urskiljt de essentiella delarna som vidare i studien legat till grund för 

vår tolkning och analys. Enligt Kvale (1997) används enskilda intervjuer med fördel när studien syftar 

till att få fram åsikter om det valda fenomenet (a. a. s. 97). Studien har därmed haft sin tyngdpunkt 
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utifrån vad Kvale (1997) beskriver som en deskriptiv och specifik förståelseform (a. a. s. 36-37). Vi 

har inhämtat vårt material för att uppfylla syftet för studien genom kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerad form. Den semistrukturerade intervjuformen är varken öppen eller stängd för 

följdfrågor. Den semistrukturerade intervju är på det sättet flexibel och skapar utrymme för att följa 

upp informanternas svar (a. a. s. 117). Vi har utgått från en intervjuguide med ett antal fasta frågor (Se 

bilaga 3).  

Litteratursökning 

Den litteratur som vi har använt i uppsatsen har vi sökt genom databasen Libris samt Google scholar. 

Vi har använt sökorden könsperspektiv + socialt arbete, genusperspektiv + socialt arbete, 

könsperspektiv + social barnavård, könsperspektiv + socialtjänsten, könsperspektiv + behandling, 

gender + crime+ girls. Viss litteratur/rapporter har hämtats från socialstyrelsens hemsida. Ett utdrag 

från Maktutredningens huvudrapport Demokrati och makt i Sverige SOU 1990:44 har hämtats från 

Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Litteratur för teori och metod har valts 

utifrån tidigare kännedom. Böcker har lånats vid Ersta Sköndals Högskolas bibliotek, 

Riksdagsbiblioteket samt Stockholms stadsbibliotek.  

Urval  

Kontakten med informanterna har knutits genom en skriftlig förfrågan till enhetscheferna för 

ungdomsenheterna inom Individ och Familjenheter i Stockholmsområdet. Enhetscheferna har i sin tur 

vidarebefordrat informationen till sin personal (Se bilaga 1). Av våra tio informanter har nio tagit 

kontakt med oss via mail eller telefon. En av informanterna kom vi i kontakt med genom en personlig 

referens. Intervjuerna har skett med tio socialsekreterare, åtta anställda inom Stockholms stad samt två 

anställda i kommuner förlagda inom stor stockholmsområdet. Vi hade en farhåga att det skulle vara 

svårt att hitta informanter till studien vilket har inneburit att vi inte haft som intention att ha en 

spridning gällande ålder eller kön. Urvalet har därmed styrts efter tillgång till informanter. Vi är i 

efterhand nöjda med vårt urval då vi kan se en spridning både gällande ålder, kön och område. Sju 

stycken av informanterna är kvinnor i åldern 26 år till 51 år och tre stycken är män i åldern 35 år till 42 

år. Nio av tio informanter är utbildade socionomer vid landets universitet och högskolor. Ett kriterium 

för medverkan i studien var att socialsekreterarna skulle vara utbildade socionomer. Det visade sig att 

en av informanterna var utbildad social pedagog med en fil. kand. i psykologi. Vi anser inte att det har 

påverkat studien i negativ riktning, då informanten arbetat länge inom socialtjänsten. 

Arbetslivserfarenheten bland informanterna är varierande mellan sex månader till 17 år. Alla 

informanter handlägger utredningar som rör ungdomar i åldern 13 till 20 år. Våra informanter 

presenteras utifrån fingerade namn. 
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Intervju 

Intervjuerna har efter informanternas önskemål varit förlagda på deras respektive arbetsplats. Tiden för 

intervjuerna har uppskattats till cirka en timme var. Vi har använt oss av utredningsmodellen Barnets 

behov i centrum (BBIC) med fokus på de sju behovsområden med rubriken barnets behov, som 

hjälpmedel under intervjuerna (se bilaga 2). Intervjuerna har spelats in på MP3 spelare. Under 

intervjutillfällena har ena parten varit ansvarig för att hålla i själva intervjun. Den andra parten har haft 

ansvar för MP3 spelaren, tiden, fört anteckningar samt prickat av frågorna i intervjuguiden och följt 

upp med följdfrågor. Efter intervjun har vi frågat informanten om han/hon har några frågor eller något 

att tillägga. Vi har även informerat informanten att hon/han kan ta kontakt med oss om det vid ett 

senare tillfälle uppstår frågor eller om de känt att de vill tydliggöra något som framkommit under 

intervjutillfället. 

Analysmetod  

Intervjuerna har spelats in på MP3 spelare och har sedan transkriberats till text ordagrant som sedan 

har analyserats i sin helhet. Enligt Kvale (1997) ger en utskrift av intervjusamtalet en bra överblick 

och är i sig en början till analys (a. a. s. 155). Vi har i transkriberingsprocessen valt att inte ta med 

upprepningar, hummanden, pauser och dylikt. Vår intention har varit att redovisa informanternas citat 

så korrekt som möjligt. Det empiriska materialet har därmed bearbetats från fonetisk transkription till 

skriftspråk. Andrén och Rosenqvist (2006) menar att skriftspråket minskar risken att medföra felaktiga 

associationer eller låta meningsinnehållet gå förlorat (a. a. s. 62). Bearbetningen har gjorts med stor 

försiktighet då syftet varit att lyfta fram informantens åsikt samt att framföra det som läsförståeligt 

(Kvale, 1997, s. 156). Vi har använt meningskoncentrering för att lyfta fram informanternas svar samt 

att fånga upp det essentiella i informantens utsaga (a. a. s.174). Det insamlade materialet har bearbetats 

ytterligare för att finna mönster och/eller teman, likheter och skillnader i intervjuerna. Dessa teman 

och mönster har jämförts och ställts mot tidigare forskning och teori vilket presenteras i en analysdel. 

Ett sista steg blev att återknyta det till informanternas utsagor med fördjupad förståelse som lett 

tolkningarna vidare till slutsatser för hela undersökningen (Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 32). Detta 

presenteras i en diskussionsdel. 

Avgränsning 

Vi har varit medvetna om att fenomen kan studeras utifrån olika förståelseperspektiv. Vår studie har 

haft sin utgångspunkt och förståelseram utifrån ett genusteoretiskt perspektiv samt Lipsky´s teori om 

gräsrotsbyråkrater. Vi är medvetna om att socialtjänsten arbetar utifrån ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv vilket innebär att de ser ungdomen som en del av systemet, familjen. Vår avsikt med 

studien har enbart varit att ha ungdomen i fokus, vilket vi bett våra informanter att fokusera på i sina 

intervjuer. Studien har enbart varit fokuserad på variabeln kön och därmed har vi inte diskuterar 

faktorer som klass och etnicitet. Vi har använt oss av triangeln i utredningsmodellen Barnets behov i 
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centrum (BBIC) som hjälpmedel med fokus på de sju behovsområdena med rubriken barnets behov 

(se bilaga 2). Detta då alla informanter har kunnat reflektera över pojkar och flickor utifrån samma 

rubriker. Fokus har därmed inte legat på BBIC som utredningsmodell. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten handlar om huruvida vi har undersökt det vi haft syfte till att undersöka (Thurén, 2004, s. 

22). För att stärka vår studie har vi förhållit oss till tre viktiga aspekter vilket Kvale (1997) framhåller; 

kontroll, ifrågasättning samt teoretisering av inhämtad kunskap (a. a. s. 218-220). Det innebär att vi 

regelbundet har återknutit syftet och frågeställningar till det bearbetade materialet som kontinuerligt 

har ifrågasatts vad är det vi studerar samt att vi har knutit an materialet till vald teori. I vår analys har 

vi tolkat informanternas utsagor med de teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som vi har 

valt för studien. Genom att vi har kopplat teori och litteratur till informanternas utsagor löpande 

genom studien har validiteten på så sätt stärkts (Kvale, 1997, s. 219). Samtliga informanter har 

informerats om syftet med studien samt att den är ur ett genusperspektiv. Vid dessa tillfällen har vi 

även informerat om att studien utgått från några fasta frågor inom ramen för utredningsarbetet med 

ungdomar.  

Reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitligt utförd. Vidare stärks reliabiliteten genom att 

använda strukturerade frågor vid intervjutillfälle, eller att konsekvent använda en intervjuguide 

(Thurén, 2004, s. 22, Patel & Davidsson, 2003, s.101).  Vi har vid varje intervjutillfälle använt oss av 

vår intervjuguide. Vi har även vid intervjutillfällena använt oss genomgående av samma 

exemplifierande beskrivningar när vi frågat om ungdomars problematik. Transkribering av 

intervjuerna har varit lika fördelat mellan oss. Det kan dock ha förelegat en risk att vi på enskilt håll 

tolkat våra informanter på ett sätt som den andre inte skulle ha gjort. För att stärka den utskrivna 

texten har vi därmed lyssnat en extra gång för att kontrollera att inget missats eller något omedvetet 

lagts till. Vidare har vi tagit del av texten och analyserat den tillsammans.  

Den vetenskapliga studien ställer krav på generaliserbarhet (Kvale, 1997, s.209). Då vi ser att 

åsikter, tankar och resonemang är svåra att generalisera har vi sökt styrka detta med att vi lyft fram 

gemensamma mönster och teman från våra informanters utsagor. Samtidigt är syftet med vår studie att 

lyfta fram individuella och personliga svar som enbart ligger hos den som svarar. Den kvalitativa 

intervjun utgörs inte av antal likadana svar utan av svaret som fås i den unika situationen vid 

intervjutillfället (Patel & Davidsson, 2003, s. 103).  

Metodproblem 

Vi har varit medvetna om att våra informanter kan ha givit ett ”politiskt korrekt” svar som kan skilja 

sig från hur de i praktiken problematiserar pojkar och flickor. Vi har dock inte sett att detta har 

försvagat studiens validitet då studiens syfte har varit att belysa socialsekreterarnas reflektioner kring 

vårt valda ämne.  
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I vår andra intervju kom det upp en fråga som vi ansåg relevant för vår studie. Då informant 1 inte haft 

möjlighet att svara på frågan mailades den ut till denne och vi fick därmed ett skriftligt svar. Vi är 

medvetna om att svaret kan ha skiljt sig om vi hade ställt den vid intervju tillfället. Vid ett av intervju 

tillfällena var en socionom praktikant närvarande. Vi har varit medvetna om att detta kan ha påverkat 

intervjusituationen på det sätt att socialsekreteraren inte känt sig fri att uttrycka sig kring 

intervjufrågorna. Vi uppfattade dock inte att så var fallet.  

Etiska överväganden 

Studien har beaktat Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Studien behöver inte 

etikprövas då den ej uppfyllt kraven om etikprövning (SFS 2003:460). Studien har följt de 

forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.codex.vr.se).  

Informationskravet: Informanterna har kontaktats genom ett kontaktbrev via e-post (se urval samt 

bilaga 1). Kontaktbrevet innehöll information gällande studiens syfte samt vilken ”roll” 

socialsekreteraren har i vår studie. Det fanns även tydlig information om hur socialsekreterarna kunde 

ta kontakt med oss författare via telefon och mail. Information gavs även om att medverkan i studien 

var frivillig och kunde när som helst avbrytas.  

Konfidentialitetskravet: Informanternas medverkan i studien har skett anonymt. Informanterna 

samt deras arbetsplatser har avidentifieras. En muntlig överenskommelse om tystnadsplikt har gjorts 

mellan oss författare, vilket även har informerats till de medverkande. Det insamlade materialet har 

förvarats säkrast möjligast.  

Samtyckeskravet: Informanterna har underrättats om att medverkan i studien varit frivillig och att 

de på så sätt har kunnat avbryta sin medverkan närhelst. Informanterna har samtyckt muntligt till att 

intervjun har spelats in på band. Vi har efter intervjuns slut frågat om informanten haft frågor eller 

velat tillägga något, samt om de velat ta del av det senare transkriberade materialet. 

Nyttjandekravet: Det inhämtade materialet har under studiens gång enbart använts utifrån syftet 

med studien. Bandinspelningar och textutskrifter kommer efter publicering av studien därmed att 

förstöras. Studien kommer att finnas tillgänglig som PDF fil på Internet via hemsidan för Ersta 

Sköndal Högskola samt vid biblioteket på Sköndals högskola. 

Ansvarsfördelning 

Arbetet i uppsatsen har fördelats på sätt att Mari-Helen har skrivit metoddelen, Lipsky´s teori om 

gräsrotsbyråkrater, området juridisk översikt samt kritiskt förhållningssätt vid utredning. Magdalena 

har skrivit genusteoridelen, avsnittet social utredning samt haft ansvar för inledningen. Vi har läst och 

kommenterat varandras uppdelade områden. Vi har båda genomfört fem intervjuer var samt 

transkriberat dem till text. Resterande av uppsatsen, som syfte, frågeställningar, intervjuguide, 

begreppsdiskussion, tidigare forskning, resultatredovisning, analys samt diskussion, har vi arbetat 

igenom tillsammans. 
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Bakgrund socialtjänst 

För att tydligare beskriva socialtjänstens arbete gällande utredningar förtydligas följande begrepp:  

Myndighetsutövning: Myndighetsutövning mot enskild person utmärks av beslut och åtgärder som är 

uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna (Socialstyrelsen, 2008, s. 60). 

Handläggning inom socialtjänsten avser alla åtgärder som vidtas från att ärendet inleds till att det 

avslutas genom ett beslut. Utredning avser all verksamhet inom socialtjänsten som gör det möjligt för 

nämnden att fatta ett beslut (Socialstyrelsen, 2008, s. 59). Utredningsarbetet innebär att socialtjänsten 

klargör, analyserar och kartlägger ungdomens behov av hjälp och stöd vilket föreligger beslut. För att 

visa vilka delar en utredning kan komma att innehålla antar vi Edvardssons (2003) beskrivning om att 

en utredning bör innehålla logisk struktur, tydlighet, öppen redovisning, bakgrundsfakta, 

bakomliggande perspektiv, frågeställningar, metoder, analysarbete samt slutsats/bedömningar (a. a. s. 

11). 

Juridisk översikt  

Socialtjänstens arbete regleras utifrån den målinriktade ramlagen SoL vilken trädde i kraft år 1982. 

SoL skall beakta individens helhet och främja individens förmåga att hjälpa sig själv. Handläggningen 

utifrån SoL utgår från frivillighet samt individens självbestämmande vilket fastslås i portalparagrafen 

1 kap 1 § SoL. I portalparagrafen konstateras även att enskilda kommuner själva får möjlighet att 

utforma arbetssätt och insatser efter individens behov. 1 kap 2 § SoL konstateras att barnets bästa skall 

beaktas vilket även Förenade Nationernas (i fortsättningen FN) barnkonvention föreskriver, vilken är 

ratificerad i Sveriges Rikes Lag (Socialstyrelsen, 2008, s. 28). De övergripande målen för 

socialtjänsten i arbetet med barn och unga regleras i 5 kap 1-3 § § SoL. I kapitlets första stycke 

framkommer det att socialnämnden bland annat skall verka för att barn och unga har rätt att växa upp 

under trygga och goda förhållanden. Vidare skall socialnämnden främja barnets och den unges 

personlighetsutveckling och sociala utvecklingen, detta i samarbete med dennes familj; socialnämnden 

skall med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en 

ogynnsam utveckling. Utredning gällande barn och ungdomar sker enligt 11 kap 1,2 § § SoL; 

Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt 

har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Om ett barn 

eller ungdom är aktuellt för ett omhändertagande av socialtjänsten sker detta enligt Lagen med 

särskilda bestämmelser av vård av unga (SFS 1990:52). Myndigheternas, inom stat och kommun, 

hantering av handläggningen av ärenden regleras i Förvaltningslagen (SFS 1986:233).  

Lagar för bemötande 

Då SoL och LVU baseras på att vara könsneutral vill vi lyfta fram lagtexter som framhåller att kön 

ändå skall beaktas inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004, s.234). 
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Följande lagrum hanterar socialtjänstens rättsliga förutsättningar gällande barn och ungdomar. 

Socialstyrelsen framhåller att SoL utgår ifrån jämlikhet i 1kap 1§ SoL vilket kan vara problematiskt då 

män och kvinnor ibland måste behandlas olika för att uppnå lika villkor (a. a. s. 41-42): 

 
1 kap 1§ SoL: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor /…/ Verksamheten skall bygga på respekt 
för människornas självbestämmanderätt och integritet. (SFS 2001:455)  
 

Socialstyrelsen (2004) lyfter fram problemet att kön dvs. män/pojkar och kvinnor/flickor kan komma 

att ha olika behov av insatser. Besluten skall dock inte grunda sig i könstereotypiseringar vilka kan 

komma att konservera och hindra socialtjänsten från att se individens behov oavsett kön. (a. a. s. 242). 

Socialtjänsten har ett uttryckligt förbud mot diskriminering vilket framkommer i flertalet lagtexter som 

socialtjänsten verkar under. Principen om alla människors lika värde konstitueras i Svensk grundlag 

samt i internationella konventioner. Regeringsformen 1 kap 2 § (SFS 1974:152 i fortsättningen RF) är 

en grundläggande princip i det svenska rättsystemet. I texten framhålls att den offentliga makten skall 

tillämpas med respekt för allas lika värde. Lagen är utformad så att allmänheten skall motverka 

diskriminering i samhället. Människor skall behandlas lika oavsett /…/ kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder /…/ (RF 1 

kap 2 §). 

Sverige har ratificerat FN: s konvention om barnets rättigheter den s.k. barnkonventionen, genom 

beslut i riksdagen. Sverige har på så sätt en plikt att stärka barnets ställning genom att vid behov vidta 

åtgärder. Barnkonventionen är i sig ingen lag som rätten är förbunden till. Ratifikationen har dock 

påverkat hur tolkningar sker av svensk lag gällande barn och unga. Dessutom har barnkonventionen 

beaktats så att svensk lagstiftning på flera områden överensstämmer med dessa åtaganden 

ratifikationen innebär. En av avsikterna med kompatibiliteten lagtext och barnkonvention emellan är 

att genomsyra verksamheter nationellt, regionalt och lokalt (Socialstyrelsen, 2008, s. 28).  

Barnkonventionens andra artikel framhåller att inga barn får utsättas för diskriminering:  

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som 
anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 
eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt /…/(www.rb.se). 

 

Socialtjänsten skall beakta Lagen om förbud mot diskriminering (SFS 2003:307 ) där förpliktelserna 

regleras i 10 §. Sverige har sedan 1995 ratificerat Lag om den europeiska konventionen (SFS 

1994:1219) angående skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. 

Diskriminering stadgas i artikel 14 europakonventionen: 

/…/ fri- och rättigheter som anges i konventionen säkerställas utan någon åtskillnad på grund av kön, ras, 
hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.(SFS 1994:1219 Art. 14) 

 



 16   

1995 infördes även ett stadgande i RF 2 kap 23 § gällande att annan lag eller skrift inte får strida mot 

europakonventionens bestämmelser. Socialstyrelsen anser att det är viktigt att socialtjänstens arbete är 

reflektiv i sitt bemötande och bedömande av vuxna och barn utifrån exempelvis kön och sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattningar. Socialstyrelsen framhåller även att det 

inom socialtjänsten är viktigt att införa metoder för att motverka diskriminering i arbetsprocessen 

(Socialstyrelsen, 2008, s.32). 

Social utredning 

I en utredning skall barnets bästa alltid beaktas enligt 1 kap 2 § SoL (SFS 2001:453). Barnen skall ses 

som aktörer och alltid komma till tals. Artikel 3 i FN Barnkonvention ligger till grund för barnets 

bästa. Dennes rätt att få komma till tals med beaktning av ålder och mognad styrks genom artikel 12. 

Dessa artiklar är implementerade i både SoL och LVU. Barnet kan dock inte friställas från sina 

föräldrar, utan det är av stor vikt att även föräldrarna får stöd från socialtjänsten (Socialstyrelsen 1, 

2006, s. 18).  Syftet med BBIC är att sätta den barnet i centrum för att kunna göra en bedömning efter 

dennes behov utan att för den saken skull ge barnet ansvar över situationen och över beslut som skall 

tas (a. a.  s. 19).  

Den unges sju behovsområden 

Vi har för denna studie valt att ta upp de sju behovsområdena för barnets behov utifrån BBIC; Hälsa, 

Utbildning, Känslo – och beteendemässig utveckling, Identitet, Familj – och sociala relationer, Socialt 

uppträdande samt klara sig själv. Vi lyfter här fram faktorer som är mer gällande för tonåringar och 

inte för små barn då vi ser att behoven kan komma att skilja sig åt. Följande rubriker är inte 

uttömmande för områdena utan redovisas mer som en presentation av vad som ryms inom 

behovsområdet. 

Hälsa utreds med utgångspunkt då det kan finnas samband mellan hälsa och sociala förhållanden. 

En uppväxt med ogynnsam sociala och ekonomiska uppväxtmiljö kan orsaka hälsorisker. Många av 

socialtjänstens utredningar och insatser handlar om att utreda missbruksproblematik som kan finnas 

inom familjen. Vikten av att utreda ett tidigt alkoholmissbruk poängteras (Socialstyrelsen 1, 2006, s. 

28). Vid sidan av missbruk utreds även om den unge har ett riskbeteende gällande sexualitet, samt 

vilken kunskap den unge har om sin kropps utveckling samt sexualitet. Övrigt som utreds inom ramen 

för hälsa är fysisk – och psykisk hälsa, kost samt motion (Dahlberg & Forsell, 2004, s. 44).  

Utbildning och en fungerande skolgång är en viktig byggsten som förebyggande insats. Utbildning 

gynnar den unge för både självkänslan och utveckling för att bli en välfungerande vuxen 

(Socialstyrelsen 1, 2006, s. 28). Barn och unga behöver även stöd i att utveckla olika färdigheter samt 

fritidsintressen (Dahlberg & Forsell, 2004, s. 44-45).  

Känslo – och beteendemässigutveckling innebär att uppmärksamma ett normbrytande beteende, då 

dessa barn kan riskera att få sociala och psykiska problem i framtiden. Tidig brottslig debut i 

kombination med aggressivitet och bråk i skolan skall beaktas och tas på allvar då det ses om en 



 17   

riskfaktor inför sociala problem i framtiden. Socialtjänsten ska besitta kunskap när det är av vikt av att 

inleda utredning vid till exempel snatteri (Socialstyrelsen 1, 2006, s. 29).  

Identitet fokuserar på ungdomens självbild och självkänsla. Självbild handlar om uppfattningen av 

sig själv och av sin kapacitet. Påverkande faktorer anses vara ålder, kön, kultur, religion samt 

eventuella funktionshinder (Socialstyrelsen 2, 2006, s. 67). Det handlar även om barns och ungdomars 

förmåga att sätta gränser kring sig själv. Barn och unga behöver få bekräftelse, uppmuntran och 

acceptans av familj och omgivningen (a.a. s. 66).  

Familj och sociala relationer tar upp kamratgruppen som en viktig del i tonåringens liv med 

betydelsen för värderingar, attityder och beteende. Detta med hänvisning till att forskning visar att 

antisocialt beteende och umgänge med kamrater står i relation till ett utvecklat antisocialt beteende (a. 

a. s. 66-67).  

Socialt uppträdande se till den unges förmåga att uppträda social, vårda sin klädsel och hygien. 

Klara sig själv handlar mer om att på ett moget sätt utifrån sin utveckling kunna hantera det dagliga 

livet samt läsa av risker (Dahlberg & Forssell, 2004, s. 51).  

En av de ledande principerna inom utredningsarbetet är att alla barn skall behandlas lika med 

betydelsen likvärdiga möjligheter. Socialsekreteraren skall genom sin kompetens, utan generalisering, 

identifiera barnets livssituation utifrån det enskilda barnet och dennes familj. Faktorer som skall tas i 

beaktning/hänsyn till är till exempelvis socioekonomisk tillhörighet, etnisk ursprung och kön. Tidigare 

forskning har pekat på skillnader på grund av könstillhörighet vilket har visat sig i både socialtjänstens 

utredningar så väl som uppföljningsarbetet med pojkar och flickor. Pojkar anmäls och utreds i något 

större utsträckning än flickor. Pojkar kommer även oftare till tals och blir aktuella för insatser. 

Grunderna som aktualiserar pojkar och flickor och problematiseringen av dennes situation har även 

visats vara på skilda grunder. Bedömningen av tidig och aktiv sexualitet har för flickor setts som mer 

problematiskt och skäl för placering utanför hemmet, medan det för pojkar inte problematiseras, vilket 

för den sakens skull inte betyder att det inte skulle vara ett problem för pojkar (Socialstyrelsen 1, 

2006, s. 22).  

 

Kritiskt förhållningssätt vid utredning 

Edvardsson (2003) framhåller i sin bok Kritisk utredningsmetodik vikten av att som utredare ha ett 

kritiskt förhållningssätt vid utredningar. Bristfälliga utredningar kan leda till beslut som är felaktiga 

eller missvisande. Detta kan leda till att rättsäkerheten hos individen sätts ur spel. Edvardsson hänvisar 

till att då en utredning inte är saklig riskeras åtgärder att inte vidtas eller att olämpliga bedömningar 

utförs. Han menar att detta kan leda till att barn drabbas hårt när utredningars egentliga målsättning är 

att skydda (a. a. s. 6-7). Det som Edvardson ser som fundament i utredningsarbetet är 

Regeringsformen 1 kap 9 § (SFS 1998:1437) där stadgarna likhet inför lagen och saklighet och 

opartiskhet är förlagda för myndigheter att beakta. Utredningsarbetet inom socialtjänsten är stadgad i 

SoL vilket anger att utredningar skall ske med respekt för den enskildes integritet och 
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självbestämmande (Edvardsson, 2003, s. 7). Edvardsson visar på bland annat att diskriminering 

gällande bland annat kön inte får förekomma. Han menar att det inte är tillåtet att föra in stereotypa 

antaganden såsom exempelvis kvinnor är bättre på att ge omsorg eller fostra barn än män (a. a. s. 13). 

Det är viktigt att beakta att en utredning inte är enbart något som sker på socialsekreterarens kontor. 

Människan är därmed inte fristående från samhällets påverkan utan Edvardsson visar på samhället som 

ett makt - intresse fält (a. a. s. 15). Samhället består av många starka aktörer exempelvis ekonomiska 

och politiska vilket påverkar hur värderingar utformas hos den enskilde individen. Edvardsson menar 

att dessa värderingar och tankemönster tränger in i utredande organisationer och stör 

utredningsarbetet (a. a. s. 16). Edvardsson menar att det finns en risk att utredare inte utför sina 

utredningar med en kritisk medvetenhet kring det egna arbetet (a. a. s. 20).  Risken föreligger att 

tolkningar, egna tyckanden, egna känslor är med och färgar utredningarna (a. a. s. 20).  Edvardsson 

poängterar vikten av perspektivskiftning. Genom att se på utredningen ur flera olika perspektiv kan 

utredaren fånga upp en mångfacetterad bild av omständigheterna gällande barnets situation (a. a. 

s.147). 
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Tidigare forskning  

I denna del presenteras en bild av forskningsläget gällande socialt arbete ur ett genusperspektiv. Vad 

vi har sett så förekommer begreppet kön ofta i studier som en variabel, detta för att konstatera 

skillnader, men inte för att problematisera varför skillnader mellan könen existerar. Vi har därmed valt 

litteratur och rapporter inom det sociala arbetet där de traditionella könsroller som flickor, kvinnor, 

pojkar och män tillskrivs problematiseras.  

Socialtjänsten  

I artikel Feministiskt socialt arbete i boken Sociologisk kvinnoperspektiv beskriver Ingela Kolfjord 

(1997) en avsaknad av feministisk teoribildning inom utbildning samt en frånvaro av empiriska 

undersökningar som belyser maktrelationen mellan könen. Kolfjord refererar till andra författare som 

även de visar på hur kunskap om under och överordning mellan könen kan bidra till att hitta strategier 

att bryta destruktiva levnadsförhållanden som mäns våld mot kvinnor och barn. De menar på att 

socialtjänsten i större utsträckning fokuserar på kvinnornas situation utan att se det utifrån ett 

maktperspektiv. Författarna menar även att mäns våld mot kvinnor och barn bör problematiseras 

utifrån mannens överordning och föras in i behandling av dessa män. För att detta ska kunna ske krävs 

det en medvetenhet hos den kvinnliga som den manliga socialarbetaren, om de egna positionerna i 

samhället samt hur de uppfattar den (a. a. s. 93). 

I boken Åt var och en efter behov publicerade Ingela Kolfjord (1998) sin artikel Föreställningar om 

kvinnor och män – socialtjänstakter berättar där hon studerat utredningar inom socialtjänsten. Syftet 

med studien var att se vilka värderingar inom socialt arbete som åläggs kvinnor respektive män (a. a. s. 

182). Kolfjord kommer fram till att socialarbetarna både genom språket och i skilda situationer 

framställer män och kvinnor enligt traditionella könsroller. I utredningarna gällande problematik inom 

familjen bland annat skilsmässa, urskiljs ett särartstänkande i betydelsen att skillnaderna mellan könen 

framhålls gällande modern och fadern. En sortering i manligt och kvinnligt görs efter traditionella 

könsroller som skiljer funktioner och egenskaper åt gällande om det är pappan eller mamman som 

beskrivs. Mamman ses utifrån ett biologiskt resonemang som den som bäst kan ge barnet omsorg, 

medan pappan beskrivs som av naturen aggressiv (a. a. s. 197). Kolfjords studie visar på hur ett 

särartstänkande kan leda till att de av naturen sedda egenskaperna inte ifrågasätt och problematiseras. 

Det kan sin tur leda till att pappans aggressivitet inte problematiseras så som en aggressiv mamma i 

det fallet skulle ha gjorts (a. a. s. 197-198). Kolfjord visar vidare i sin studie hur mäns våld mot 

kvinnor och barn beskrivs i utredningarna utifrån sociala missförhållanden och alkoholmissbruk. 

Användningen av dessa omständigheter som förklaring till våldet kan bidra till att grupper osynliggörs 

när dessa faktorer inte finns med, som till exempel i de högre samhällskikten. Kolfjord menar på att 

det i sin tur kan bidra till en syn om att våld mot kvinnor och barn tillhör en speciell grupp i samhället, 

vilket kan komma att beskrivas som en social avvikelse. Det kan i sin tur motverka att mäns våld mot 

kvinnor kan tas upp på en politisk agenda och bekämpas på en strukturell samhällsnivå (a. a. s. 200). 
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Socialstyrelsens utvärdering av socialtjänsten 

Socialstyrelsen fick år 2002 uppdraget att genomföra en utvärdering av socialtjänstens arbete ur ett 

jämställdhetsperspektiv vilket presenteras i Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten. 

Syftet med utvärderingen var uppföljning, analysering och redogörelse för hur könsskillnader kan 

komma att visa sig i socialtjänstens verksamheter. Socialstyrelsen (2004) hänvisar i utvärderingen att 

värderingar om kön hos de professionella inom socialtjänsten kan komma att påverka hur 

bedömningar görs gällande flickors och pojkars behov (a. a. s. 9). Det är i mötet mellan den 

professionelle och brukaren som en behovsbedömning görs gällande vilken insats som kan vara 

aktuell. I dessa bedömningar riskerar den professionelle att lägga in egna förväntningar och 

föreställningar om den andre (a. a. s. 25). I arbetet med barn och unga kan detta riskeras att göras 

utifrån kön. Detta kan då handla om att skilda beteenden förväntas utifrån om det är en pojke eller 

flicka som är klient. Socialtjänsten kan genom detta förstärka eller motverka mönster som anses som 

icke jämställda (a. a. s. 26). Socialstyrelsens utvärdering pekar även på att svensk social barnavård 

speglar de traditionella föreställningarna som finns kring kön och familj. Det som föreligger som 

gemensamt för barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten är att de ofta kommer från 

socialt och ekonomiskt svaga förhållanden (a. a. s. 10). Skillnader enligt socialstyrelsens granskning är 

att det är fler pojkar än flickor som blir anmälda och utredda av socialtjänsten. Det visade sig även att 

pojkar oftare blir aktuella för placering utanför hemmet i jämförelse med flickor (a. a. s. 11). 

Socialstyrelsen betonade vikten av att jämställdhet inte är detsamma som att flickor och pojkar 

behöver samma insats eftersom behoven och förutsättningar hos dem kan vara olika. För att se till 

kvinnors/flickors och mäns/pojkars skilda livssituation kan det komma att behövas göra en särskiljning 

för att se könsspecifika behov för att nå en mer rättvis behandling. Socialstyrelsen framhåller dock 

risker med att skärskilja könen åt då detta kan leda till att könsskillnaderna befästs och på det sättet 

kan socialtjänsten komma att förstärka könssterotypiseringar. Likaså finns risker med att enbart se till 

likheter vilket kan leda till att könsspecifika behov hamnar i skymundan (a. a. s. 29). Socialstyrelsen 

påpekar i sin utvärdering att insatser måste ställas i relation till flickor och pojkars behov och hur 

behoven tar sig i uttryck. Socialstyrelsen framhåller att en implementering av ett könsperspektiv i 

bedömningar och val av insatser kräver kunskap hos socialtjänsten om flickor och pojkars behov. 

Socialstyrelsen framhåller att socialtjänsten ofta lyckas matcha ihop individens behov med insats men 

att det inte alltid görs. Socialstyrelsen förklarar det med att socialtjänsten bär på föreställningar och 

förväntningar om vad som är kvinnligt och manligt vilket speglar sig i deras bedömningar (a. a. s. 25). 

Vidare framkommer det i utvärderingen att barnperspektivet behöver uppmärksammas mer - och ur ett 

könsperspektiv - inom alla socialtjänstens områden (a. a. s. 241).  Socialstyrelsen anser att 

socialtjänsten har vaga direktiv, policys samt riktlinjer gällande det jämställdhetsarbete de för 

gentemot klienter, samt att analyserna av besluten saknar ett könsperspektiv. En bidragande faktor till 

dessa könsskillnader kan vara att socialtjänstlagen har sin tyngdpunkt på individens behov vilket 

bidragit till att könsperspektivet osynliggjorts. Socialstyrelsen rekommenderar i utvärderingen att 



 21   

socialtjänsten bör öka medvetenheten kring förhållningssätt och värderingar samt vikten av att 

synliggöra och diskutera föreställningar om kvinnor och män, flickor och pojkar inom socialtjänsten 

(a. a. s. 241-244). 

 Uppföljningen till socialstyrelsens studie från år 2004, Mot en mer jämställd sjukvård och 

socialtjänst (2008) visar på att socialtjänstens jämställdhetsarbete har ökat i hälften av kommunerna 

gällande sitt arbete gentemot brukare och klienter. Den vanligaste åtgärden är i form av policys, 

riktlinjer och direktiv (a. a. s. 9). Denna ökning ses som positiv men även att den från början låg på en 

mycket låg nivå. En del i detta jämställdhets arbete inom myndigheten är: 

Socialtjänsten skall många gånger behandla män och kvinnor som brukare och klienter olika 
eftersom samhället inte är jämställt /…/ ibland är alltså socialtjänstens roll att den ska kompensera för 
orättvisor mellan män och kvinnor som har sin grund i samhället utanför socialtjänstens ramar (a.a. s. 11).  

 

Socialstyrelsen redovisar även att socialtjänsten är i behov av att utveckla arbetssätt för att tillämpa 

exempelvis barnperspektivet ur ett könsperspektiv då detta fortfarande anses saknas (a. a. s. 16).  

Svensk social barnavård 

Petra Ulmanens och Gunvor Anderssons (2006) Svensk social barnavård ur ett genusperspektiv 1993-

2003 är en litteraturgenomgång utifrån ett könsperspektiv baserad på forskning, undersökningar och 

statistik om svensk social barnavård. I studien belyser författarna en problematik om att forskning 

inom socialt arbete sedan länge ansetts varit könsneutral (a. a. s. 6). Studien framhåller konsekvenser 

som en könsneutralitet kan innebära för flickor och pojkar. Då livsvillkoren för pojkar och flickor 

anses skilja sig åt, kan de komma att behandlas och bemötas olika av professionella inom social 

barnavård (a. a. s. 6). En av slutsatserna med studien är att forskning ur ett genusperspektiv inom 

området social barnavård är bristfällig, vilket är gällande för hela vårdkedjan; sociala problem i 

allmänhet, anmälan/ansökan, utredning/bedömning, skäl för insats liksom insatsernas innehåll och 

resultat (a. a. s. 64). Det framkommer även att det kan vara problematiskt att föra in genusperspektivet 

i det sociala arbetet då perspektivet å ena sidan kräver en uppmärksamhet på de orättvisa 

könsskillnader som finns, å andra sidan riskerar synliggörandet av skillnaderna att befästa 

könsrollerna. Ulmanen och Andersson visar på en problematik i detta då socialtjänsten anses ha en 

normerandefunktion i samhället då de kan träda in som företrädare för föräldrar samt fatta beslut om 

insatser (a. a. s. 17). Vidare framhålls i studien att socialtjänsten genom att företräda föräldrarna 

påverkar flickors och pojkars värderingar, självbild och identitetsutveckling (a. a. s. 17). Ulmanen och 

Andersson redovisar att ett genusperspektiv i socialt arbete kan komma att synliggöra grupper som 

inte passar in i det traditionella könsmönstret (a. a. s. 17). Vidare problematiseras detta då 

genusperspektivet kräver kunskaper hos den professionella för att se skillnader i de lika villkoren för 

pojkar och flickor för att föreställningarna inte skall styra i bemötandet och bedömningarna. En 

avsaknad av genusperspektivet kan utgöra att flickors och pojkars sociala problem kan komma att 

mätas efter olika måttstockar (a. a. s. 66). En särbehandling av pojkar och flickor kan komma att å ena 
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sidan vara behövlig då livsvillkoren är olika, å andra sidan kan en särskiljning grunda sig i 

uppfattningar utifrån traditionella könsroller. Det kan i sin tur leda till att grupper osynliggörs eller att 

individens behov kommer i skymundan (a. a. s. 66). 

Insats 

I rapporten Flickor och pojkar på institution visar Ingrid Claezon och Mats Hilte (2005) hur kön 

beskrivs och reproduceras inom två ungdomsinstitutioner utifrån föreställningar kring manligt och 

kvinnligt (a. a. s. 3). Studien belyser att kön och sociala problem kan förstås genom sociala 

konstruktioner utifrån mannen som norm på institutionerna. Behandlarna i studien beskriver flickorna 

som manipulativa och intriganta medan pojkarna karaktäriseras som raka och okomplicerade. Claezon 

och Hilte beskriver att det finns en vilja bland personalen att hjälpa den unge samtidigt som det saknas 

en reflektion kring könsbetydelsen i behandlingsarbetet. Antaganden vad som ses som flickors 

respektive pojkars problem, karaktärsdrag samt behandlarnas egna kompetens till att hjälpa den unge, 

brast alla i kunskapen om hur egenskaper kopplades till kön samt hur dessa föreställningar användes 

som sanningar och låg till grund i behandlingsarbetet. Claezon och Hilte skildrar även ett 

maktperspektiv då behandlarna är dem som alltid visar sig ha tolkningsföreträde när det gäller att 

definiera ungdomens problem (a. a. s. 91-92). På så sätt reproducerar behandlarna föreställningar kring 

kön, vilket även kom att forma flickorna och pojkarna i behandlingen, samt konstruktionen av deras 

problem samt identitet (a. a. s. 94). Detta skildras med till exempel med hur flickornas sexuella 

beteende problematiseras gentemot manliga behandlare såväl som mot de intagna pojkarna. 

Sexualiteten blir därmed centralt i behandlingsarbetet för flickorna och de tränas bland annat i att titta 

normalt på pojkar. Av de rymningar som återberättas i studien poängterar behandlarna att flickorna vet 

vilka män de ska vända sig till efter hjälp och att de får betala med sexuella tjänster, dock 

problematiseras inte dessa mäns handlingar (a. a. s. 51).  Studien visar att inom pojkarnas 

problemområde får sexualitet, sexuella övergrepp och våldtäkter inte i närheten lika stor plats som i 

flickornas förändringsarbete (a. a.  s. 54).  Hilte och Claezon visar även att föreställningarna kring 

manligt och kvinnligt även genomsyrar organisationen genom arbetsfördelning samt behandlingssätt. 

De manliga behandlarna står för upprätthållande av regelverket, vilket kan innebära att uppbringa 

ordning gällande hot och våld. De kvinnliga behandlarna står för den emotionella biten genom att ha 

samtal. På så sätt upprätthåller och reproducerar både de manliga och kvinnliga behandlarna de 

traditionella och stereotypa föreställningar som därmed genomsyrar behandlarrollen samt dess 

modeller. Claezon och Hilte ifrågasätter med sin studie om det är rätt att behandlingen utgår från ett 

könsrollstänkande då samhället speglar flera skilda feminiteter och maskuliniteter (a. a. s. 93-94).  

 Ingela Kolfjord (1997) beskriver i boken Sociologisk kvinnoperspektiv hur ett komplementärt 

synsätt på kvinnliga och manliga behandlare inom behandlingsvärlden kan se ut. Kolfjords diskussion 

handlar om att kvinnliga som manliga behandlare har skilda funktioner att fylla. Deras funktion 

avspeglas sig i synen på moder - respektive faderskapet, vilket i sin tur bottnar i skilda förväntningar 
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beroende på om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. Det komplementära synsättet på behandlare 

återspeglar sig sedan i behandlingen för män, kvinnor, flickor och pojkar för att sedan förankras ute i 

samhället. Kolfjord menar dock att det kan finnas skäl till ett särartstänkande kring problematik där det 

är att föredra endast en kvinnlig eller manlig behandlare. Hon lyfter fram den enskilda klientens 

problematik och behov som är det som bör styra valet av behandlare och inte ett synsätt på det 

komplementära könet (a.a. s. 109-110). 

 Tina Mattsson (2005) visar med sin studie I viljan att göra det normala hur kön görs på två 

tvångsvårdsinstitutioner för missbrukare. Hon visar på hur personalen arbetar på ett komplementärt 

sätt genom att de manliga behandlarna som skall agera utifrån goda manliga förebilder, istället handlar 

utifrån ett traditionellt agerande, med att hålla distans till de kvinnliga klienterna. Det resulterar i sin 

tur till att de kvinnliga medarbetarna är de som närmar sig de kvinnliga klienterna känslomässigt samt 

fysiskt. De blir på så sätt bärare av traditionellt kvinnliga attribut, som att ta hand om, lyssna och trösta 

(a. a. s. 237). De manliga behandlarna har på så sätt svårt att bryta bilden av vad en man är genom att 

vara den som lyssnar, tröstar och förstår de kvinnliga klienterna. Mattsson menar att de på så sätt 

begränsas i sin behandlarroll (a. a. s. 239). Mattsson visar även med sin studie hur kön görs genom att 

skilda krav ställs på klienterna kopplat till kön. De kvinnliga klienterna ges direktiv i form att beakta 

sin feminitet då de engageras till kropps - och skönhetsvård. De aktiveras även i träning med att ta 

hand om ett hushåll då det ingår som färdigheter i att vara en riktig kvinna (a.a. s. 242). Mattson 

problematiserar även sexualiteten då kvinnorna anses som dem som ska upprätthålla sexualitetens 

gräns genom att hålla på sig och lära sig att avstå från männens sexuella inviter. Ansvarsbördan är 

därmed inget som åläggs männen själva (a.a. s. 242). Mattsson ser att kvinnorna behandlas utifrån ett 

snävt handlingsutrymme medan männen betraktas med mycket vidare ögon. Männens missbruk 

ifrågasätt inte på samma sätt som kvinnorna, som ofta beskrivs som traumatiserade av sitt missbruk. 

Till skillnad från kvinnorna vars feminitet ifrågasätts på grund av sitt missbrukarbeteende, brister 

männen inte på lika sätt i sin maskulinitet. På grund av deras sexualdrift bör de endast kontrolleras en 

aning, men de behöver inte tränas i att bli riktiga män och på så sätt behöver inte deras kön behandlas 

(a. a. s. 243). 

  Thomas Johansson (2006) beskriver i kapitlet Mötets många ansikten i boken Socialt arbete hur 

uppdelningen mellan det kvinnliga och det manliga speglar det sociala arbetet och indelas i aktiviteter 

samt funktioner. Johansson menar att betydelsen av könet blir tydligast i val av insats. Aktiviteter som 

väljs utifrån ungdomens behov blir för flickor mer inriktat på relationsarbete medan det för pojkar blir 

mer aktivitetsorienterade som till exempel sport. Könsbetydelsen speglar sig även i vikten av en 

manlig förebild som ofta förespråkas till pojkar. Även om samhällets bilder av kvinnligt och manligt 

är i förändring styrs socialtjänstens arbete fortfarande av de traditionella föreställningarna om kön. 

Johansson beskriver att könsfrågor omdefinieras till åtgärdsfrågor (a. a. s. 159-160). Han menar att 

socialtjänsten omskriver mödrars behov av manliga förebilder till sina söner med att pojken till 

exempel behöver stöd i skolan. Johansson pekar på att kontaktpersonen i själva verket inte råkar vara 
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av manligt kön utan att det i själva verket handlar om könsordningens starka logik då det anses att lika 

kön delar lika intressen (a. a. s. 159-160). 

Missbruk 

I antologin Könsperspektiv på missbruk beskriver ett antal författare skillnader mellan kvinnligt och 

manligt missbruk, både mellan vilka medel som missbrukas, men även skillnader i den vård som 

erbjuds män och kvinnor. Antologin är fokuserad på den kvinnliga missbrukare och beskriver hur hon 

till skillnad från en man med missbrukproblematik upplevs av samhället. Karin Trulsson (2002) 

beskriver i kapitlet Manligt och kvinnligt missbruk hur mäns alkoholkonsumtion genom historien 

framställts som något mer naturligt i betydelsen av dryckesbror, där status och gemenskap visar på en 

normalitet av drickandet (a. a. s. 75, 78). Kvinnans roll har istället varit att stå vid mannens sida och se 

till att han inte tappar kontrollen med sitt drickande. På så sätt ses ruset som mannens privilegium 

medan kvinnans roll till skillnad från mannen fokuserats på reproduktion och upprätthållande av 

kontroll samt ansvar för hem och familj (a. a. s. 75, 78). De skilda rollerna präglar hur samhällets syn 

och värderingar ter sig gällande kvinnliga missbrukare som än idag betraktas som mer stämplande i 

samhällets ögon då moderskap och missbruk inte hör ihop (a. a. s. 75, 78). Trulsson beskriver mäns 

och kvinnors skilda villkor i missbrukarvärlden med att det läggs förstoringsglas över könsrollerna i 

samhället (a. a. s. 79).  Samhället stigmatiserar och fördömer missbrukade kvinnor i större 

utsträckning än män då de ses som omoraliska och totalt ansvarslösa (a. a. s. 79). På detta sätt speglas 

de traditionella könsrollerna av vad som förväntas av män respektive kvinnor.   

Normbrytande beteende 

Astrid Schlytter (1999) visar med sin studie Kön och juridik i socialt arbete hur pojkar och flickor blir 

bedömda utifrån skilda grunder för ett tvångsomhändertagande utifrån 3§ eget beteende enligt LVU. 

Schlytter beskriver hur normer knyts an olika beroende vilket kön ungdomen har. Resultatet blir skilda 

bedömningar utifrån problematik kopplat till kön. Schlytter visar med sin studie att särskilda 

flicknormer fokuseras kring flickans beteende och knyts an till en fysisk, sexuell och psykisk sårbarhet 

i samhället. Detta kan till exempel handla om att det anses vara en riskfaktor för flickor att umgås med 

äldre killar då flickor anses inneha en inre sårbarhet jämfört med männen. De riskeras att bli 

utnyttjade, gravida samt utsatta för våld i nära relationer. Dessa faktorer gör att flickor är de som skall 

skyddas och tas om hand. Pojknormerna visar sig därmed vara mer tillåtande och har på så sätt ett 

större handlingsutrymme. De tillåts dricka oftare, inneha ett omfattare drogmissbruk, agera på ett mer 

besvärligare sätt för omgivningen innan samhället ingriper. Flickorna förväntas att anpassa sig att ta 

hänsyn och finnas till för andra vilket innebär att deras problematiska beteende problematiseras i större 

utsträckning. För pojkar inte ställs inte sådana krav i lika stor utsträckning. Schlytter menar att 

flickornas gräns därmed är snävare. Hon anses överskrida en normgräns då hon har samlag med fler 

killar under en kortare period, har en äldre pojkvän eller dricker sig berusad. Detta menar Schlytter ger 

en signal på att ansvaret för andras handlande ligger hos flickan själv som ska anses vara kapabel 
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gränssättare. Denna värdering kan blottas även då hon har blivit sexuellt utnyttjad eller misshandlad av 

sin äldre pojkvän eller våldtagen vid berusat tillstånd. Pojkens handlingar som till exempelvis 

aggressivt beteende förflyttas istället från honom själv och förklaras genom samhället, föräldrarna eller 

flickvännen. På detta sätt tillåts pojkar visa hårda känslor som relateras till den traditionella 

mansrollen som inte problematiseras (a. a. s. 138). Schlytter drar även denna diskussion längre än 

endast till ett konstaterande kring könsskillnader, utan påvisar vidare att föreställningarna kring flickor 

och pojkar införlivas i ett upprätthållande av en maktrelation i samhället mellan könen (a. a. s. 95). 

Schlytter för detta resonemang med förklaringen att flickor befinner sig i en mer utsatt situation både 

fysiskt som sexuellt än pojkar. Detta resulterar till att flickors och pojkars uttrycksmedel skiljer sig åt. 

Flickor har i större utsträckning ätstörningar, de skär sig och kan vara destruktivt sexuellt aktiva. 

Schlytter menade att det är lika viktiga uttrycksmedel som våld, aggressivitet är för pojkar. Skillnaden 

är att flickor inte blir föremål för ett omhändertagande utan mer för psykiatrisk vård då det ses ligga en 

psykisk störning bakom beteendet. Schlytter menar att flickors levda erfarenheter därmed inte ryms 

inom lagens konstruktion vad som anses vara ett normbrott (a.a. s. 142). 

Psykisk ohälsa 

I Statens offentliga utredningar 2006:77 (i fortsättningen SOU) Ungdomar, stress och psykisk ohälsa 

utreds och analyseras ungdomars livssituation utifrån stress och konsekvenser för den psykiska hälsan 

a. a. s. 3). Syftet med utredningen var även att anlägga ett könsperspektiv på utvecklingen av 

stressrelaterande symptom och psykisk ohälsa samt åtgärder (a. a. s. 42). Utredningen hänvisar till sex 

studier gjorda 1980-2005 på flickor och pojkar i åldern 15-24 år där besvär som ängslan, oro eller 

ångest trippeldubblats under tidsperioden. Under 1980-2003 ökade antalet flickor som vårdats på 

sjukhus för depression och ångest åtta gånger. Här framkommer även en ökning för pojkar. Dock är 

det vanligast med stressrelaterade symptom bland flickor och kvinnor än pojkar och män. Däremot har 

självmord varit betydligt vanligare bland männen under hela tidsperioden ( a.a. s. 65).  Utredningens 

orsaksanalys rörande könsskillnader i ungdomars psykiska ohälsa är den sociala konstruktionen av 

kön. Detta speglar sig vidare i hur skydds – och riskfaktorer utvecklas könsrelaterat för att gestaltas på 

olika sätt i form av psykiska problem. Utredningen hänvisar till den svenska jämställdhetspolitiken 

inom familj, förskola, skola, arbetsliv, fritidsverksamhet och kulturområde som den främsta åtgärden 

för detta. Detta då dessa områden speglar en människas livsområden i stort. Då en social konstruktion 

baseras på uppfattningar vad det betyder att vara man eller kvinna innebär åtgärden för en förändring 

ta relativt lång tid. Åtgärder med förebyggande mål exemplifieras med att satsa på aktiv 

problemlösning för flickor och kvinnor då de är dem mest sökande inom vården (a. a. s. 290).  

Kriminalitet 

Tove Pettersson (2007) redovisar i sin studiegenomgång Genusperspektiv inom svensk forskning om 

ungdomsbrottslighet, att ungdomsbrottsligheten sällan synliggörs ur ett genusperspektiv (a. a. s.73). 

Petterson lyfter fram att pojkars handlingsfrihet är större än flickor gällande brottslighet. En pojkes 
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handlingsfrihet ger honom utrymme att begå brott och utveckla ett brottsligt beteende, utan att för den 

delen betraktas som avvikande. Petterson anser att detta kan vara en av anledningarna till de 

nivåskillnader som visar att pojkar begår fler brott än flickor. Brottsligt beteende har genom tidigare 

forskning förklarats med bakomliggande faktorer såsom socioekonomiskt svaga familjer eller 

splittrade familjer. Pettersson kritiserar detta och hänvisar till att dessa bakomliggande faktorer anses 

finnas för både flickor och pojkar och kan därmed inte ses som enda förklaring. Pettersson betonar där 

av vikten av genusteori i relation med det handlingsutrymmet som ges för pojkar och flickor, för att ge 

ytterligare förklaringar till dessa nivåskillnader (a. a. s. 94). Enligt Pettersson är maskulinitet och våld 

något som ofta studeras genom såväl genusforskning som kriminologisk genusforskning. Våld kan 

utifrån forskningen tolkas vara ett sätt för män att hävda sin manlighet/maskulinitet. Det kan även 

tolkas som att mannen vill hävda vad han inte är exempelvis feg, svag, feminin, eller homosexuell (a. 

a. s. 74). Det är därmed inte givet att våld alltid tar sig i form av faktiskt våld utan kan avspegla sig i 

den maktstruktur som genusforskningen påvisar (a. a. s. 74). Såväl flickor som pojkar begår dock 

våldsbrott och detta kan ses utifrån olika tolkningar. Pettersson framhåller att flickor och pojkar ofta 

begår våldsbrott i homosocialiserade grupper. Med det menas att både flickor och pojkar begår våld 

mot och med andra av det gemensamma könet. Det som Pettersson vidare lyfter fram är att flickors 

våld på så sätt kan tolkas på samma sätt som pojkars våld. Det vill säga att båda könen vill vinna en 

slags överordning mot andra av lika kön. Flickors våld kan även tolkas som en reproduktion av 

kvinnors underordning. På så sätt det blir flickors våld gentemot andra flickor en överordning i 

förhållande till andra feminiteter (a. a. s.86).  

Meda Chesney – Lind och Randall G. Shelden (2004) behandlar i boken Girls, delinquency, and 

juvenile justice ämnet kriminologi. Boken är baseras på en mängd forskningsstudier kring hur flickors 

brottslighet tar sig form. Chesney – Lind och Shelden redovisar att området gällande flickors 

brottslighet har inom forskningen varit försummat (a .a. s. 2). Det som framkommer är att det inte kan 

ses några större skillnader mellan pojkar och flickors bakgrundsfaktorer som kan ses förklara 

skillnaden i den brottsliga handlingen. Chesney – Lind och Shelden visar vidare att den forskning som 

bedrivits har gjorts utifrån att pojkars handlingar står som norm för hur brottslighet tar sig form. 

Pojkars brottslighet anses ha en tendens att oftare vara av en mer allvarlig grad än flickors brottslighet 

(a. a. s. 133). Författarna beskriver vidare att forskningen är begränsad gällande flickors kriminella 

handlingar i relation till hur flickors levnadsförhållanden är i övrigt (a. a. s. 134).  

Flickors kriminella handlingar tenderar att mer handla om snatterier och små brott. Chesney – Lind 

och Shelden drar paralleller mellan snatterier och den socioekonomiska bakgrund som flickorna ofta 

kommer ifrån. Det har visat sig att flickor inte sällan snattar saker till sig själva och att detta kan 

relateras till den ungdomskultur samt medias bild om vilka saker som är populära. Chesney – Lind och 

Shelden lyfter fram vikten av kunskap om flickors kontext och deras livsvillkor för att förstå hur och 

varför flickor stjäl (a. a. s.33). Studien belyser även att det för flickor är vanligt med att rymma 
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hemifrån vilket även problematiseras utifrån att många av de flickor som rymmer hemifrån har varit 

utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp (a. a. s. 41). Studien framhåller även en problematik där 

flickor kan försättas i en situation som leder till en slags form av prostitution som benämns som 

survival sex. Sexuella tjänster byts mot exempelvis droger, en säng för natten eller mat (a. a. s. 44). 

Chesney – Lind och Shelden hänvisar även till studier där aggressivitet bland flickor kan relateras till 

patriarkala familjer eller miljöer, där flickor ofta varit utsatta för fysiskt våld av föräldrar och 

pojkvänner (a. a. s.58). Vidare framhåller författarna vikten av att förstå de skilda levnadsförhållanden 

för pojkar och flickor samt de könsroller som de socialiseras in, detta för att förstå hur flickors 

kriminalitet tar sig form (a. a. s. 134). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Det finns åtskilliga sociologiska teorier att se på det samhället som vi lever i. Dessa ska spegla den 

verklighet som omger oss, men även den plats vi har i denna sociala värld (Abbott & Wallace, 1997, s. 

29). Genom att anta en genusteoretisk utgångspunkt ser vi verkligheten runt omkring oss som socialt 

konstruerad. Kvinnligt och manligt ses som skapade kategorier som blir till genom samspel vilket är 

socialt som kulturellt bundet. Detta innebär att vi som människor tillskrivs egenskaper, kallad genus, 

redan från födseln utifrån föreställningar kring hur en kvinna respektive man skall vara. Dessa 

egenskaper styr och påverkar oss som människor från hur vi klär oss, beter oss till våra yrkesval. Med 

att anta en genusteoretisk utgångspunkt anser vi att det blir intressant att applicera den på 

socialsekreterarnas reflektioner över hur dem ser på flickor och pojkar. Vad som skiljer dem åt eller 

förenar dem utifrån våra valda områden; missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, sexualitet som 

riskfaktor samt insats.   

I konstruktionen av genus utgår vi från filosofen Judith Butlers begreppsdiskussion att kön liksom 

genus konstrueras utifrån sociala och kulturella processer. Om dessa sociala och kulturella processer 

inte konstruerade våra liv skulle könskategoriserierna kvinna/flicka och man/pojke inte finnas. Vi 

väljer denna utgångspunkt då vi annars ser att det föreligger en risk i att se könstillhörigheterna man 

och kvinna som något opåverkbart och biologiskt givet (Butler, 2007, s. 57-58). Vi tolkar det att så 

länge kategoriseringarna flicka och pojke finns är könen tillskrivna med värderingar.  

Med en genusteoretisk utgångspunkt beskrivs även maktstrukturen i samhället där relationen 

mellan män och kvinnor blir synligjorda på fyra olika sfärer i samhället. Sammantaget för dessa sfärer 

är att mannen beskrivs som norm vilket bildar en ojämlik struktur (Gemzöe, 2002, s. 16). För att 

beskriva hur denna ojämlika struktur är ordnad utgår vi från professor Yvonne Hirdmans (2001) 

genussystem/könsmaktssystem med vilken hon beskriver hur män och kvinnor utifrån skilda 

egenskaper, genus, får tillgång till olika områden i samhället. Kvinnor ses som lägre i rang och män 

har tillgång till fler områden och har därmed mer resurser. Upprätthållandet av denna ordning förklaras 

genom ett så kallat genuskontrakt som följs åt av båda könen då genusordningen är något som 

betraktas som naturligt och inte ifrågasätts (a. a. s. 88).   

Då vi i denna studie inte enbart problematiserar kön utifrån vad som åläggs flickor utan även 

problematiserar pojkarnas roll utgår vi från teori kring manlighet med utgångspunkt från Robert 

Conells och Thomas Johansson teoretisering kring den manliga konstruktionen. Conell (1999) tar upp 

begreppet den hegemoniska mannen som beskriver att maskulinitet skapas kollektivt i och med 

kulturella ideal och institutionell makt (a. a. s. 101).. Detta skapas i områden där män inte blir hotade 

av kvinnor eller oliktänkande män (a. a. s. 101). Johansson (2000) följer upp Conells resonemang och 

problematiserar den manliga bilden (a.a. s. 131).  

 Vi är medvetna om att genus och kön inte är isolerade begrepp utan står i relation till faktorer som 

ålder, etnicitet och sexualitet. Dessa har betydelse i hur genus och kön påverkar och påverkas. Vi 
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kommer dock i vår studie att fokusera på genus och kön som fenomen. Då socialsekreterarna 

företräder en myndighet och förhåller sig inom ramen av en handlingsfrihet kommer vi även belysa 

den maktposition som de besitter. Detta gör vi genom Lipsky´s teori om gräsrotsbyråkrater.  

Genusteori 

Genusteori beskriver kön som skapad genom socialkonstruktion med betydelsen att män och kvinnor 

tillskrivs egenskaper redan från födseln. Män är på ett sätt och kvinnor på ett annat. Dessa skillnader 

kan tvärtom ses förankrade i det biologiska könet med vilket det konstateras att könen skall hänge sig 

åt det som de mest är lämpade till. Kvinnor är kapabla att föda barn vilket innebar att det skulle ligga i 

deras natur att även vara den som ger omsorg. Män anses som den starka som ska ut och arbeta, ge 

beskydd och försörjning. Med dessa egenskaper konstrueras bilden av vad som är manligt respektive 

kvinnligt (Gemzöe, 2003, s. 82). Hirdman (2001) beskriver genus likt ett verktyg för att skildra hur 

man talat och talar om kön (a.a.  s. 16): 

Genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna 
genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, tyg mat, politik, arbete/…/ Vi behöver ett ord för att med  
vetenskaplig lidelse kunna diskutera hur könen görs, hur deras relationer ser ut, vad den relationen spelar för  
roll och hur vi ska kunna göra oss lite friare gentemot dessa tankefigurer, Man och Kvinna. Det handlar om 
att frilägga dessa befintliga mönster. Först då kan man värja sig ifrån dem som håller en fast i det man inte 
vill (Hirdman, 2001, s. 16). 
 

Butler (2007) beskriver hur kön ”görs” genom att de åläggs yttre attribut som handlingar, gester och 

kläder. Dessa yttre attribut skiljer sig från könen och kan för en flicka handla om att vara duktig, 

hjälpsam men också att klä sig attraktivt. För pojkar kan det handla om att ha en hård attityd, inte visa 

känslor eller vara duktig på sport. Dessa attribut är konstruerade och benämns av Butler (2007) för 

performativa handlingar (a. a. s. 214).  Dessa handlingar är vanligtvis stereotypt uppdelat mellan 

könen och ger intrycket av att en inre kärna eller substans existerar som definierar hur en flicka 

respektive pojke ska vara och bete sig utifrån sitt naturliga kön (a. a. s. 214). Butler menar istället att 

dessa performativa handlingar i själva verket är genusnormer som ständigt upprepas i det tysta och 

därmed bildar ett ramverk för normbildning i samhället med vad som förväntas av en pojke respektive 

flicka. Butler menar att dessa föreställningar om hur kvinnor/flickor och pojkar/män är strategier för 

att upprätthålla den heterosexuella normen och den manliga dominansen (a. a. s. 219-221).  

 Det har riktats kritik mot Butlers teori kring kön i den betydelsen att görandet av kön kan komma 

att uppfattas som något flexibelt och opåverkbart. Något som helt enkelt kan tas av och på. För att 

möta den kritiken utgår vi från Tina Mattssons (2005) tolkning av Butler. Mattsson förklarar att de 

performativa handlingar även beskriver hur vi människor själva aktivt upprätthåller ett görande av 

kön, men att det inte är något som kan väljas från den ena dagen till den andra. Görandet av kön kan 

beskrivas med att det sker omedvetet och på rutin. Kön görs alltid och det är svårt för oss både att inte 

göra kön och att göra kön annorlunda (a. a.  s. 29-30). 
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Genusordning och genuskontrakt 

För att beskriva hur görandet av kön synliggör maktrelationen mellan män och kvinnor och därmed 

genomsyrar samhällsstrukturen utgår vi från Yvonne Hirdmans diskussion kring genus och hur det på 

samhällelig nivå skapas ett genussystem. Hirdman menar att olikheter mellan könen sorteras under 

kvinnlighet respektive manlighet som bildar kategorierna kvinna och man. En genusordning har 

därmed skapats som för in kvinnor och män i olika sorters rationaliteter som socialt, kulturell samt 

ekonomiskt. Denna genusordning är systematiserat utifrån ett så kallat genuskontrakt där män 

respektive kvinnor är indelade efter regler, normer, platser och sysslor utifrån sitt respektive kön (SOU 

1990:44, s. 5-7). Hirdman (2001) beskriver detta som ett stereotypiskt genuskontrakt där mannen 

traditionell beskrivs som den som har ansvaret, beskyddet, försörjning och kvinnan står för födandet, 

uppfödandet, beroendet (a. a.  s. 88). Det kan ses som varandras komplement, det som är den stora 

skillnaden är att de har skilda villkor som då blir detta stereotypiska kontrakt (a. a.  s. 88). De 

konstruerade egenskaperna speglar därmed på samhällsstrukturen. Kvinnorna beskrivs som 

omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade vilka härleds till områden som omsorg inom 

offentliga verksamheter. Männen bär istället på egenskaper som mer lutar åt en självständighet, 

målmedvetenhet med potential att kunna fatta beslut som föredras bland annat inom chefspositioner 

inom arbetslivet. Sammantaget kan detta beskrivas med att vissa jobb ses som mer lämpade åt kvinnor 

och andra åt män. När dessa så kallade ”kvinnojobb” omsätter mindre i lön och ses lägre i status 

skildras en så kallad könsmaktsordning. Detta genom att de kulturella föreställningarna ålägger könen 

skilda egenskaper som sedan upprätthålls genom snedfördelning inom arbetslivet (Gemzöe, 2003, s. 

82). Genusordningen är starkt rotat i det svenska rättsystemet som är sprunget ur de romersk-katolska 

rättsstrukturerna och dess hierarkiska uppbyggnad inom kyrkans värld. Män beskrivs vara dem som 

endast kan utföra prästerskapet, medan kvinnor får gå i kloster. På så sätt skildras männen som Guds 

avbild vilket gör dem till herrar. ”Gud härskar över himmelen och jorden och männen härskar över 

jorden /…/”(Schömer, 2003, s. 92-93). Detta tankesätt ligger därmed djupt rotat i det svenska 

samhället vilket medför att den patriarkala strukturen inte ofta synliggörs och problematiseras. Det är 

något vi skolas in i som små (Gemzöe, 2003, s. 47).   

Den manliga normen 

För att förklara hur könen sätts i relation till varandra kan genus förstås som en relationell kategori. 

Kvinnor är det som män inte är och män det som kvinnor inte är, så skapas skillnaden (Gemzöe, 2003, 

s. 84). Detta kan beskrivas med motsatsparen man/kvinna, förnuft/känsla, logik/intuition och 

intellekt/kropp (a. a. s. 84).  Inom feminismer görs analysen denna att egenskapen till vänster är den 

manliga vilket värderas högre. Detta kan beskrivas med att mannen är normen och kvinnan den 

avvikande (a. a. s. 84). De ojämlika maktförhållandena där kvinnan är underordnad mannen 

upprätthåller på så sätt genussystemet. Hirdman menar att denna genusordning som präglar samhället 

innefattar två logiker; könets isärhållande och den manliga normens primat (SOU 1990:44, s.7). Det 
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kan beskrivas med att när kvinnan rör sig inom ett mansdominerat yrkesområde, sjunker hennes status 

och lön, medan mannen istället blir attraktiv inom kvinnans område. Den manliga normen kan vara 

svår att upptäcka på grund av isärhållandet av könen då områden är strikt uppdelade som till exempel 

omsorgssektorn och näringslivet. Detta bidrar till att kvinnor har mindre plats, inskränkt rörelsefrihet 

och kontrollerade handlingar (SOU 1990:44, s.7). Maktperspektivet mellan könen bör enligt Hirdman 

ses som utifrån rumsligt begrepp både i det fysiska som i det psykiska rummet (a. a. s. 7). Det kan 

förklaras med att människor handlar utifrån sina förutsättningar och vad de tror förväntas av dem. Då 

männen har tillgång till en värld som är dem tillskrivet är det naturligt för dem att ta plats, vilket kan 

ses som ett omedvetet maktutövande (a. a. s.7). Denna norm är inget som endast upprätthålls av 

mannen utan kvinnor lever efter sina införlivade föreställningar till exempel med att de är den bästa 

vårdnadshavaren. Det kan liknas vid ett gemensamt projekt där genuskontraktet är svårt att bryta då 

det ingår i hela livet som sanktionernas från allmänheten när någon av könen avviker från normen 

(Hirdman, 2001, s. 88).  

Den strukturella ojämlikheten mellan könen 

De ojämlika förhållandena mellan könen eller könsmaktsordningen som det även benämns, kan 

urskiljas inom flera samhällsområden i samhället. I Sverige synliggörs de på fyra samhällsområden. 

För det första på den politisk/ekonomiska sfären vilket innebär könets ojämlika representation inom 

politikens olika områden och arbetsmarkandens könssegregation (Gemzöe, 2003, s. 16). Sverige har 

till skillnad från andra länder en hög representation av kvinnor inom såväl riksdag som regering men 

inom de toppstyrda positionerna är männen fortfarande de dominerade. Fördelningen mellan könen 

skiljer sig även åt vid vilka områden som de politiskt arbetar inom. Kvinnorna arbetar främst med 

politiska uppdrag inom bland annat vård, omsorg och jämställdhet frågor medan männen är mer 

synliga inom skatte- finans- och försvars politiken. Denna uppdelning blir även synlig ute på 

arbetsmarkanden (a. a. s.17). Den andra sfären är familjen där arbetsfördelningen mellan könen 

beskrivs som orättvist uppdelad. Dagens kvinnor arbetar i stor utsträckning lika mycket som männen, 

men utför samtidigt större delen av vardagssysslorna i hemmet och över omsorgen av barnen (a. a. s. 

17). Det tredje området beskrivs med kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenhet. Här 

beskrivs det hur kvinnan historiskt är frånvarande (a. a. s. 18). Kvinnans insatser ses som obetydliga 

och saknas vid till exempel undervisningen i skolan. Kunskap inom skolans högre utbildningsvärld är 

därmed färgad av mannen som norm. Inom media och modeindustrin framställs kvinnor inte alltför 

sällan som objekt där kropp och utseende står i fokus. Inom den fjärde sfären tas våld och sexuellt 

utnyttjande av kvinnor upp (a. a. s. 19). Här yttrar sig det synliga förtrycket, som till exempel 

kvinnomord, sexualbrott, kvinnomisshandel och mäns sexuella utnyttjande av kvinnor (a. a. s. 19). Här 

synliggörs även samhällets och rättsystemets syn på dessa problem som ett resultat av den ojämna 

maktförhållande mellan könen, då det oftast är kvinnor som arbetar för stöd och skydd för till exempel 

utsatta kvinnor (a. a. s. 19).  
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Maskulinitet 

Då vi i denna studie inte enbart problematiserar kön utifrån vad som åläggs flickor utan även 

problematiserar pojkarnas roll utgår vi från teori kring manlighet med utgångspunkt från Robert 

Conells (1999) teoretisering kring den manliga konstruktionen. Conell tar bland annat upp begreppet 

den hegemoniska mannen som definierar det som maskulinitet kommer från (a. a. s. 102). Denna 

maskulinitet skapas kollektivt i och med kulturella ideal och institutionell makt i områden där män inte 

blir hotade av kvinnor eller oliktänkande män som till exempel militären, högsta nivån inom 

näringslivet och staten. Hegomin bygger på att det även är underordning av grupper av män. Till 

exempel är homosexuella män underordnade heterosexuella män, då de på grund av sin sexualitet inte 

uppbär de symboler som en ”riktig man” står för. Även grupper av heterosexuella män underordnas 

den hegemoniska mannen. Detta är män som uppvisar attribut som alla hänvisar till någon slags 

femininet; mjukis, fegis, morsgris och så vidare. Connell diskuterar vidare om att det är ytterst få män 

som praktiserar bilden av den hegemoniska mannen. Trots det drar ändå mannen fördel av bilden av 

den hegemoniska mannen då de ändå vinner på kvinnans underordnade position i samhället (a. a. s. 

101-103).  

 Thomas Johansson (2000) problematiserar den manliga bilden som ofta beskrivs som disciplinerad, 

sammanbitet ansikte, orörlig och stelnat till en mask (a. a. s. 131). Denna bild av en ”riktig” man 

eftersöks för att kunna överleva i det som han kallar för manssamhälle (a. a. s. 131). Johansson 

problematiserar bilden av den stereotypa mannen som fortfarande framställs inom bland annat filmens 

värld med den tysta och kontrollerade mannen (a. a. s. 131). Han menar att bilden av den känslokalla 

mannen är i förändring och inte längre lika eftertraktad inom arbetslivet såväl som i privatlivet. Män 

förväntas kunna verbalisera sina känslor, kommunicera socialt utan att ta till våld. Johannson ställer 

sig frågande om det är så att män fortfarande behöver bilder av ”starka” män för att identifiera sig. 

Detta då ideal fortfarande finns att hämta inom filmens värld samtidigt som samhället går mot en mer 

jämställdhet där tysta män börjar prata och männen börjar ta mer plats inom familj och barnomsorg i 

det privata livet (a. a. s. 131-133). Johansson dementerar myten om män som känslokalla och visar på 

hur den socialisering som män formas i oftast handlar om en disciplinering av det emotionella (a. a. s. 

141). De former och uttryck som överlag varit accepterat för män att visa känslor, har generellt varit 

begränsat till speciella sammanhang. Det kan till exempel beskrivas med sport evenemang där männen 

i det extatiska ögonblicket kastar sig om varandra, kramar och kysser varandra (a. a. s. 139). 

Johansson menar på att det handlar om att män och pojkar i grunden får en torftig uppväxt med 

begränsningar till sitt känsloliv och att det möjligtvis är en generationsfråga vilket innebär förändring 

(a. a. s. 143). 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

Vi kommer främst att använda oss av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater för att reflektera över hur 

socialsekreterare kan vara medverkande av vidmakthållandet av normer. Då Lipsky relaterar denna 
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maktrelation mellan gräsrotsbyråkrat utifrån teorier om socialkonstruktion ser vi att detta går väl med 

vår genusteoretiska ansats för uppsatsen. Vi menar att makten och handlingsutrymmet ger utrymme 

för att förväntningar och tolkningar används i varje möte med klienten.  

Vi använder Michael Lipskys klassiska bok Street - level Bureucracy – Dilemmas of the Individual- 

in Public Services som beskriver ”gräsrotsbyråkraternas” dilemma. I fortsättningen används begreppen 

gräsrotsbyråkrater och gräsrotsbyråkrati med hänvisning till Lipskys begrepp street- level bureucrats. 

Gräsrotsbyråkrater 

Gräsrotsbyråkrater motsvaras av främst offentligt anställda tjänstemän såsom poliser, jurister och 

socialsekreterare. Gräsrotsbyråkrater arbetar i direkt relation med samhällsmedborgarna samtidig som 

gräsrotsbyråkraterna är de som har tillgång till maktmedlen (Lipsky, 1980, s. xi ). 

These are the schools, police and welfare department, lower courts, legal services offices, and other 
agencies whose workers interact with and have wide discretion over the dispensation of benefits or the 
allocation of public sanctions. (a. a. s. xi)  
 

Med det menas att gräsrotsbyråkraterna i detta fall socialsekreterare kan avgöra vilka av 

samhällsmedborgarna som har rätt till statligt stöd. Socialsekreterare har exempelvis förfogande över 

att ge exempelvis ekonomiskt bistånd, besluta om insatser samt använda sig av tvångsåtgärder. I den 

bemärkelsen har socialsekreterare en beslutsfattandefunktion som påverkar andra människors liv.  

Tillgång och efterfrågan 

Som vi tolkar Lipsky (1980) är det genom gräsrotsbyråkraterna som medborgarna kommer i direkt 

kontakt med staten och den politik som förs. Genom att arbetet är utformat utifrån vaga och 

ospecificerade policys skapas en handlingsfrihet vilket kan ge tillgång till att vara med att skapa den 

politik som förs inom sitt område (a.a. s. xvi).  

 
Citizens directly experience government through them, and their actions are the policies provided by 
government in important respects (a. a. s. xvi) 

 

Vi anser att socialsekreteraren sätts i en maktposition då denne utför de politiska uppdrag som staten 

formulerat. Lipsky beskriver fem gemensamma nämnare som grund för hur gräsrotbyråkraterna utför 

sitt arbete (a. a. s. 28):  

1. Resurssvaga: Organisationerna som gräsrotsbyråkraten är verksama i är ofta kroniskt resurssvaga, 

med det menas att de ofta har tidsbrist och hög arbetsbörda. Det leder i sin tur till snabba beslut utifrån 

begränsad information och under tidspress (a. a. s. 29).   

2. Utbud och efterfrågan: Ju större utbud av tjänster som erbjuds klienterna desto större växer 

efterfrågan, vilket leder till fortsatt resursbrist i en utökad verksamhet (a. a. s. 33).  

3. Verksamhetsmålen är för myndigheten eller organisationen ofta vaga, motsägelsefulla eller 

tvetydiga. Lipsky exemplifierar med följande, socialtjänsten ska verka för försörjningsstöd samtidigt 

som klienten skall bli självförsörjande. Lipsky beskriver att detta även kan komma att gälla 
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gräsrotsbyråkratens egna yrkesroll då det kan förekomma en konflikt mellan målen för klientservice 

och målen för organisationen (a. a. s. 40) 

4. Svåra att utvärdera: Kvalitén på det utförda arbetet ses nästintill omöjligt att mäta. Lipsky menar att 

arbetet är svårt att utvärdera då arbetet har många variabler och handlar om människor i jämförelse 

med stora företag som kan beräkna exempelvis vinst (a.a. s. 49). 

5. Ofrivilliga klienter: Verksamheten bedrivs utav tjänster som klienten inte kan få på annat sätt. 

Klienterna har inte valfriheten att välja service på annat håll utan hamnar därmed i beroendeställning 

(a.a. s. 55). 

Handlingsfrihet 

Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkrater ofta arbetar utifrån otydliga statliga policys och 

riktlinjer vilket skapar handlingsutrymme. Dessa handlingsutrymmen öppnar även upp för 

gräsrotsbyråkratens egna värderingar och tolkningar som kan komma att styra bedömningar i arbetet 

(a. a. s. xii). Gräsrotsbyråkratierna är styrda utifrån statliga lagar och riktlinjer vilket skall förse hela 

befolkningen med sina tjänster. Samtidigt som gräsrotsbyråkraten verka för att förse den stora massan 

skall de utveckla en arbetsmetod för att se till individens behov (a. a. s. xii, 13, 15). Vi tolkar detta som 

att socialsekreteraren själv måste utveckla ett arbetssätt för att förhålla sig till riktlinjerna för att så 

många som möjligt ska kunna få hjälp och stöd. Lipsky framhåller att gräsrotsbyråkraterna kan 

komma att utgå från stereotypiseringar i klientarbetet för att effektivisera arbetet (a.a. s. xii). Detta 

tolkar vi med att det handlingsutrymme som socialsekreterare anses ha gör att det ibland fattas beslut 

grundade utifrån uppfattningar, föreställningar och förväntningar på klienten. Lipsky beskriver vidare 

att resursbristen för gräsrotsbyråkraterna kan ge konsekvensen att det blir svårt att göra ett gott arbete 

(a. a. s. 29). Enligt Lipsky kan en allt för stor arbetsbörda påverka informationsinsamlandet och 

beslutsfattandet negativt (a.a. s. 30).  

Maktposition 

Lipsky framhåller att gräsrotsbyråkraterna befinner sig i en maktposition gentemot deras klienter 

utifrån detta då gräsrotsbyråkraten kan avgöra om klienten skall beviljas eller nekas den efterfrågade 

tjänsten (a. a. s. 60). Det är på gräsrotsbyråkratens villkor som möten sker i form av tid, plats, längden 

på möten samt vad som är syftet med mötet (a. a. s.61). Gräsrotsbyråkraten är med och utformar 

klientrollen genom de förväntningar som ställs på klienten utifrån vilka tjänster klienten har behov av 

(a. a. s. 61) Klientrelationen utspelar sig på gräsrotsbyråkratens ”arena” vilket förstärker 

beroendeförhållandet mellan dem (a. a. s. 60).  
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Resultatredovisning 

Vi har intervjuat tio socialsekreterare anställda inom socialtjänsten inom Stockholmslän. Av dessa är 

sju stycken kvinnor i åldern 26 år till 51 år samt tre män i åldern 35 år till 42 år. Nio av informanter är 

utbildade socionomer vid landets universitet och högskolor medan en informant är utbildad 

socialpedagog med fil. Kand. i psykologi. Arbetslivserfarenheten bland informanterna varierar mellan 

sex mån till 17 år. Våra informanter presenteras utifrån de fingerade namnen Agnes, Erik, Anders, 

Kristina, Karin, Ellen, Ingela, Per, Linn och Monika. 

Vi är medvetna om att en utredning till stor del handlar om att se ungdomen som en del av ett 

system i samhället då socialtjänsten arbetar utifrån ett utvecklingsekologiskt synsätt. Samtliga 

informanter anser att familjen är en väldigt viktig del i arbetet med ungdomar och att detta ligger till 

grund i alla utredningar som informanterna utför. Vi har därmed bett våra informanter att hålla 

ungdomen i fokus under samtalet. Vi bad informanterna att reflektera över både likheter och skillnader 

hos pojkar och flickor i deras utredningsarbete. Vi är medvetna om att de informanter som lyfter fram 

skillnader på så sätt kan ha kommit att utelämna likheter som lyfts fram av de informanter som 

däremot inte gör en särskiljning mellan könen. Resultatdelen redovisas utifrån rubriker som 

aktualisering, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, typiska flickan och typiska pojken, sexualitet, 

insats, könstillhörighet samt genus på jobbet. 

Aktualisering 

Inom socialtjänsten blir ett ärende aktuellt genom en anmälan, ansökning eller på annat sätt. För att få 

en bild av fördelningen av pojkar och flickor som blir aktuella inom våra informanters respektive 

arbetsplats ber vi dem beskriva det vanligaste aktualiseringssättet. Vi frågar även om de kan se en 

överrepresentation av något kön bland de ungdomar som aktualiseras. Vi ställer även frågan om 

informanternas har en uppfattning om vem som står bakom en aktualisering samt vad den vanligtvis 

gäller. Samtliga informanter är samstämmiga över att anmälningar är det vanligast förekommande 

aktualiseringssättet för både flickor och pojkar. En informant hänvisar till en mottagningsenhet där alla 

ärenden tas emot och förhandsbedöms, men säger sig veta att anmälningar är det vanligast 

förekommande aktualiseringssättet. Majoriteten av alla informanter hänvisar till att polisen står för 

större delen av anmälningarna. Därefter är skola, Barn och ungdomspsykiatrin (i forts BUP) samt 

pojkens eller flickans föräldrar den vanligaste anmälaren.  Hälften av informanterna säger att pojkar 

har en överrepresentation bland dessa anmälningar och den andra hälften av informanterna hävdar att 

det är lika många flickor som pojkar. Samtliga informanter säger att pojkar överrepresenterar 

polisanmälningarna. Majoriteten av informanterna beskriver att pojkars och flickors polisanmälan 

skiljer sig i allvarlighetsgrad. Dessa informanter säger att pojkar begår våldsbrott, egendomsbrott, 

stöld/snatteri samt klotter. Flickornas anmälningar gäller främst snatteri samt enstaka våldsbrott och 

hot. Majoriteten av informanterna beskriver att snatteri vanligtvis inte är något de utreder vid första 

tillfället, utan utreds om denna gärning återupprepas:  
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Alltså första gången man snattar så brukar vi inte kalla hit ens en gång. Det är på grund av vår 
arbetsbelastning  /…/  Men är det en person som vi inte haft kontakt med innan och det är snatteri brukar 
vi skicka ett snatteribrev som vi kallar det och lämna över till föräldern att ta kontakt med oss. (Agnes) 

 
Ellen beskriver att mindre brott oftast inte leder till utredning oftast begås av flickor: 

 
Det är ofta brott som vi inte tycker är brott som snatterier, urkundsförfalskning (id-kortsförfalskning, vår 
anm.) som socialtjänsten inte tycker är något som vi ska hålla på att utreda, att vi inte kan lägga resurser 
på så små brott. (Ellen) 

 
Mer än hälften av informanterna säger att skolan är den näst största anmälaren, även där ses skillnader 

mellan pojkar och flickor. Pojkar blir ofta anmälda utifrån att skolgången inte fungerar samt ett 

utagerande beteende. Flickors anmälan gäller till stor del hög skolfrånvaro samt inåtvänt beteende och 

självdestruktivitet. 

Missbruk –  utsatta flickor och arga pojkar 

Vi ber informanterna att reflektera kring om de utreder pojkar och flickor med ett missbruksbeteende 

på skilda med utgångspunkt från de sju behovsområdena. Med skilda sätt menar vi om informanterna 

kan se att de lägger tyngdpunkt på olika behovsområden beroende på om de utreder en pojke eller en 

flicka. Vi ser en homogenitet i svaren då samtliga informanter ser till alla sju behovsområden oavsett 

om ungdomen är en pojke eller en flicka. Något som många även nämner är ålderns betydelse för 

utredning av missbruksproblematik. Samtliga informanter pekar på att missbruk vanligtvis inte är 

huvudproblematiken utan grundar sig oftast i problem inom familjen. Informanterna som ser till 

skillnader i sitt utredningsarbete betonar olika behovsområden. Vissa behovsområden betonas för båda 

könen medan andra skiljer sig åt. De behovsområden som informanterna beskriver för flickor och 

pojkar är identitet, känslo- och beteendemässig utveckling samt klara sig själv. Dessa områden skiljer 

sig åt beroende på vad informanterna lägger in för förklaringar. Linn beskriver att hon kan se en 

skillnad på hur hon tänker kring pojkar och flickor vilket gör att det skiljer sig i behovsområdena: 

 
Flickor tittar man kanske lite mer på vad det finns för skydd och vilka andra risker som kan komma med 
ett riskbeteende som det är att ha ett missbruk och vara ung och så. /…/ alltså med pojkar kanske jag 
oftare tittar mer på till exempel identitet, vad identifierar man sig själv med. Är det liksom gruppen där 
det liksom är coolt att festa mycket och vara i miljöer där det finns narkotika och sådär. Och så under 
känslo- och beteendemässig utveckling hur man hanterar sin ilska. (Linn) 

 
Ellen beskriver att hon möjligtvis lägger tyngdpunkten olika utifrån om det finns narkotika med i 

bilden: 

 
Möjligtvis utreder jag mer på beteendemässig utveckling gällande killar därför att de har ett mer utvecklat 
beteende och det finns mer kontakter att ta där och mer information. Men det är nog bara möjligtvis för 
jag tycker att det är fallet när det gäller just narkotika. Det är samma sak på tjejer möjligtvis något mer där 
och i så fall lite mer på familj- och sociala relationsbiten. ( Ellen) 
 

Erik säger att klara sig själv är ett viktigt område när han utreder tonåringar. Där kan han se att det 

görs en skillnad mellan pojkar och flickor: 
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/…/ då tycker jag se tendenser till i både mitt arbete men också i andras, att klara sig själv faktorn är 
högre hos tjejer för man ger dem den förmågan mycket mer än vad man ger killar. Och det är också det 
här traditionella att tjejer är mer husliga, vilket jag inte tycker stämmer, alltså det stämmer absolut inte. 
/…/ till ytan kan tjejen verka fungera bra och klara sig själv och sådär, men dem är lika infantila båda två. 
(Erik).  

 
Erik för resonemanget vidare över att området klara sig själv ges ett större utrymme till flickor vilket 

även gör så att identitet och känslo- beteendemässig utveckling lyfts fram. Monika talar om en 

generell bild av hur hon ser på pojkar och flickor utifrån behovsområdena klara sig själv samt känslo- 

och beteendemässig utveckling som hon kopplar med identifiering av det lika könet: 

 
/…/  och vi kvinnor identifierar oss med våra mammor som har samma kön och känner väldigt stark 
samhörighet eller behöver aldrig känna att vi inte är det samma könet. Som gör att vi flickor då, kvinnor 
har det här med känslomässig närhet och relationer på ett mer nära sätt än vad killar har. Killar måste se 
att det mamma har, är annorlunda än vad jag har. Han får ta del av pappa då, om det finns en pappa i 
bästa fall, det brukar det göra. Och att man då har ett mer starkare köns jag och det påverkar oss jätte 
mycket, hela livet. Sen det andra förstås, förväntningar från samhällets sida som också påverkar och att vi 
blir behandlade utifrån olika värderingar.  (Monika) 
 

Riskfaktorer  

Vi ber informanterna att reflektera över om de tror att de ser till skilda riskfaktorer i mötet med pojken 

respektive flickan gällande missbruksproblematik. Informanterna kan se att riskfaktorer skiljer sig för 

pojkar och flickor och att de även yttrar sig på olika sätt samt synliggörs olika mycket. Vi ser en 

homogenitet i svaren då samtliga talar om att pojkar löper större risk för fysiskt våld och kriminalitet 

medan flickor riskerar att utsättas sexuellt. Deras beskrivningar till varför det förhåller sig på det sättet 

är nyanserade. Ellen beskriver att hon uppfattar att pojkar löper större risk att bli kriminella vid ett 

missbruk vilket hon ser skiljer sig från flickor:  

 
/…/ för tjejer då blir jag orolig för att tjejer får pengar till droger på andra sätt. Det vill säga att de gör 
våld på sig själv genom att sälja sig eller sälja tjänster i något slags flytande kontinuum av vad som är typ 
regelrätt utnyttjande till någon slags olämplig och utnyttjande relation i sig. (Ellen) 

 
Vi frågar Ellen varför hon tror att pojkar istället blir kriminella:  

 
/…/ det känns som att killar har tillgång till den världen, enklare ingångar och det tror inte jag är något 
biologiskt givet. Som det ser ut så tror jag att killar har fler ingångar till att via vänner och via sociala 
koder har fler ingångar till att begå brott. Medan det är traditionellt okvinnligt att göra det, jag tror att 
tjejer gör det i mindre utsträckning. (Ellen) 

 

Karin resonerar över skillnaderna utifrån flickors utsatthet:   

 
Det är ju det här som man ofta pekar på med tjejer som jag egentligen inte tycker om men att de hamnar i 
ett mer utsatt läge om de är påverkade. Men det skulle i och för sig kunna handla lika mycket om att killar 
kan bli utsatta.  /…/ Jag tror att man i allmänhet vid socialtjänsten om man till exempel läser LVU domar 
trycker mer på det när det gäller tjejer än när det gäller killar. Nu har jag aldrig behövt göra det själv/…/. 
Men det är väl den här föreställningen att flickor är mer värnlösa än killar. (Karin) 
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Ingela för ett resonemang där hon jämför flickor med vuxna missbrukande kvinnor. Hon ser att det 

görs en skillnad mellan könen när det gäller missbruk ser ni en alkoholiserad kvinna på gatan så tror 

jag alla tänker med förakt än om man ser en gubbe, då tänker man fullgubbe exempelvis. Hon säger 

att det historiskt och tradition. Ingela ser en skillnad gällande pojkars och flickors utsatthet: 

 
Flickor far illa, precis som vuxna kvinnliga missbrukare. Dels blir de ju på ett sätt lite brännmärkta men 
sen utsätter de sig själva för sexuella relationer, utnyttjande alltså. Det är så mycket som händer med 
identiteten och självkänsla, självförtroende för flickor. Dem killar som jag har haft som har aktivt 
missbruk de langar, köper och dealar alltså dem hamnar i en annan sfär, utsätter sig själv på det sättet. 
Men tjejer far ju väldigt illa. (Ingela) 

 
Monika säger att hon ser en skillnad gällande riskfaktorer kring flickor och pojkar utifrån deras 

beteende vid missbruk: 

 
/…/ killarna får fram sin aggressivitet, slår folk på käften, gör andra saker, sätter sig i en bil och kör. Det 
får vi inte in från flickor att dem sätter sig bakom ratten och kör, i så fall sitter dem med i bilen. Det är 
liksom typiska könsskillnader tycker jag. Alltså när det gäller flickor är det ju mer det här sexuellt 
utnyttjande. Att bli sexuellt utnyttjad eller haft sexuella förbindelser som man kanske kunde tänka i 
nyktert tillstånd, att det skulle inte jag velat haft. Att det då är riskfaktorer och det är ju olika 
könsskillnader tycker jag. (Monika) 

 

Linn tar upp riskfaktorn med att flickor publicerar bilder på sig själva på internet. Något som hon ser 

skiljer sig från pojkar: 

 
 De tjejer som jag har, har ju bilder på sig själva på nätet och är i miljöer där man vet att det förekommer 
narkotika och då i samband med att hon har ett missbruk eller åtminstone en för stor konsumtion. /…/ det 
är inte alls ovanligt att dem sen blir utsatta för våldtäkt eller åtminstone har upplevt sig blivit utnyttjade 
efterhand. Medan pojkarna mer liksom skärmar av sina känslobehov, hamnar i slagsmål, vilket också kan 
utgöra stora risker. (Linn) 

 

Vi frågar Linn vad tror att skillnaderna beror på: 

 /…/ jag tror att det är liksom en samhällelig syn som har funnits med i jätte många år där man fortfarande, 
där tjejer ska vara dem som är mer känsliga och killar ska inte gråta liksom, bita ihop och försvara sig. 
/…/ sen är väl flickor och pojkar olika också tror jag. Så jag tror det är lite både arv och miljö, det tror 
jag. (Linn) 

 
Linn tar upp fler skillnader som hon ställer sig frågande till: 
 

Jag tycker ibland att vi har pojkar som lever ett liv som vi inte skulle acceptera att flickor skulle leva i, 
där det missbrukas till exempel. Om jag går till mig själv så kan jag tänka att jag kanske snabbare skulle 
liksom; gud hur blir det för den här flickan när hon vistas där. Kanske tänka att en kille kan armbåga sig 
fram lite längre. Men jag tycker att det är bedrövligt om det är så (Linn)  
 

Kriminalitet – flickor snattar och pojkar slåss 

Vi ber informanterna att reflektera kring om de utreder pojkar och flickor med kriminellt beteende på 

skilda sätt utifrån de 7 behovsområdena. Med skilda sätt menar vi om informanterna kan se att de 

lägger tyngdpunkt på olika behovsområden beroende på om de utreder en pojke eller en flicka. Vi ser 

en homogenitet i svaret då samtliga informanter ser till alla 7 behovs områden oavsett om ungdomen 
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är en pojke eller en flicka. Samtliga informanter säger att flickor sällan utreds för kriminellt beteende. 

De områden som hamnar i fokus för samtliga informanter är identitet och känslo- och beteendemässig 

utveckling. Samtliga informanter säger att pojkar dominerar inkomna polisanmälningar. Majoriteten 

av informanterna beskriver att den kriminella handlingen skiljer sig åt mellan könen på det sätt att 

flickor överlag snattar medan pojkar mer begår grövre stöld samt våldsbrott. Ellen beskriver att flickor 

oftare kommer i kontakt med henne utifrån snatterier medan det för killar oftare handlar om klotter, 

narkotika och slagsmål. Ellen reflekterar över varför hon tror att det är sådana skillnader mellan 

könen: 

 
Alltså beteende mässig utveckling det hamnar under det och kriminalitet är det större fokus på killar helt 
klart än vad det är för tjejer /…/. För att killar begår fler brott där de blir tagna av polisen. Och det är 
verkligen en röd tråd genom olika samhällsorgan tänker jag. Alltså de har fokus på sig på ett annat sätt än 
vad tjejer har, alltså blir de oftare tagna. (Ellen) 
 

Agnes ser en skillnad mellan flickor och pojkar som begått brott. Hon utreder sällan flickor för 

kriminellt beteende: 

 
/…/ när det gäller kriminalitet är det ju mycket känsla och beteende utveckling och identitet. Hur mycket 
de identifierar sig med brottslig verksamhet, ser de sig själva som brottslingar eller är det bara något 
enstaka tillfälle. Hur långt in har de kommit på den kriminella banan, vilka umgås de med. Alltså jag tror 
att de som jag har jobbat med är nog mera killar som gått längre in i spiralen så att säga än tjejer. (Agnes) 

 
Per och Anders utreder kriminellt beteende enligt utredningsmetoden Savry1 som båda anser fungerar 

bra på flickor och pojkar. Per använder även han Savry som han anser fungerar bra, men reflekterar 

över skillnader mellan könen Ja fast det blir ju betydligt mer killar naturligtvis eftersom det är så få 

tjejer som har begått våldsbrott. Sen om det är någon skillnad på tjejer och killar. Ingela använder 

också Savry men på hennes kontor använder modellen enbart på pojkar. Hon tycker att det saknas 

instrument och utredningsmodeller för fokus på flickors beteenden och reflekterar kritiskt över 

orsaken: 

 
 Man tittar på risk och skyddsfaktorer i utredningarna och jag tror att jag nog kan säga att när det gäller 
tjejer så tänker man mera intropsykiskt och utvecklings psykologi. Man har olika förklaringsmodeller, det 
är snarare till att förklara problematiken utifrån familjedynamiken. Pojkar har ett utmärkt utredningsstöd i 
våra Savry utredningar, det täcker ju liksom alla områden. /…/ För att man kanske tänker att kriminalitet 
kanske bara finns hos pojkar. Våld utövas bara av pojkar och män. Det är den största gruppen och därför 
är det dem vi ska fokusera på. Så ojämlikt som det kan vara. (Ingela) 

 
Informanterna som ser till skillnader i sitt utredningsarbete betonar behovsområdena känslo- och 

beteendemässig utveckling samt identitet.  Erik kan se att han mer ser till en pojkes bakgrund vid ett 

kriminell beteende är det något man har med sig i bröstmjölken. Han reflekterar vidare kring hur han 

                                                      
1 Savry är en förkortning av ett nordamerikanskt beslutsstöd och står för Structured Assessment of Violence Risk 

in Youth. www.stockholm.se 
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tänker kring flickor man kanske tittar mer på en känslomässig utveckling. Erik säger att han tror sig se 

mer allvarligt på om en flicka är kriminell än om en pojke är det:  

 
En kille skulle man säga ja, det här var jävligt dumt, han snodde två bilar och har klottrat ner en fasad. 
Men som sagt den merparten av forskning visar på att det där kommer självläka /…/ men tittar man på 
tjejer så tittar man med kanske mer granskande blick och tittar på vad det vara för fel. För att det är inget 
traditionell asocialt beteende hos tjejer att röra sig i det området, alltså det kriminella. (Erik) 

 
Linn reflekterar över hur hon ser på pojkar och flickor med ett kriminellt beteende: 

 
/…/ det är ju inte lika vanligt att tjejer är kriminella men jag har några flickor, speciellt en tjej som är 
misstänkt för misshandel vid ganska många tillfällen, och då är det för mig lättare att tänka hur är det med 
hennes konsekvenstänkande. Jag tror inte att tjejer får så mycket positiv credit av att vara en cool 
kriminell typ som jag tror att pojkar kan få bland jämnåriga. (Linn) 

 
Vi frågar Linn vad hon tror att det beror på: 

 
/…/ alltså jag tycker att pojkar lite identifierar sig med, vi har ett gäng som kallar sig XXX och det 
betyder allt. Jag skulle bli väldigt förvånad om någon flicka sa likadant det är mer att tjejer oftare straffar 
sig själva och tar på sig skulden. Jag tror kanske att det är så, sen så tycker jag i och för sig att pojkar får 
ibland mindre uppbackning än flickor och jag tror inte att pojkar har mindre liksom behov av stöd än vad 
flickor har. (Linn) 
 

Riskfaktorer  

Vi ber informanterna att reflektera över om de kan se skillnader i riskfaktorer gällande pojkar och 

flickor vid ett kriminellt beteende. Majoriteten av informanterna betonar att riskfaktorerna är lika för 

båda könen exempelvis: misslyckas med skolan, fel kompisar, ingen fritidssysselsättning, dåligt 

nätverk, ålder, att själva bli utsatta för våldsbrott. Följande citat illustrerar:  

 
Bor man i fel bostadsområde så kan man bli mer exponerad i att hamna i kriminalitet. Alla gör inte det, 
men har man vissa riskfaktorer så kan man lättare göra det./…/  Barn som börjat i tidig ålder med att 
skolka och ha en dålig skolunderbyggnad och de börjar med tidig kriminalitet, det är ju en jätte risk alltså. 
Ett riskbeteende i att kunna fortsätta, om man då jämför med tonåringar som kanske går i åttan, då är det 
nästan lite normalt att sno någonting /…/ Ålder är en viktig del när man ska säga att det här är fara för det 
här barnet eller ungdomen gällande hur den ska utveckla sin kriminalitet. (Monika). 

 
Då informanterna har svårt att se skillnader i riskfaktorer mellan pojkar och flickor reflekterar de mer 

över ovanligheten med flickor och kriminalitet: 

 
/…/ jag hajar till och jag tror mina kollegor hajar till om det är en tjej som slåss lite mer än vad vi gör om 
det är en kille som slåss för det är inte lika ovanligt. Och att man då blir lite mer orolig för att man tycker 
att det är mer ovanligt man ser det som något mer extraordinärt./…/ Om en kille har ett utåtagerande 
beteende då tänker man väl att han har en större risk att hamna i slagsmål än vad tjejer gör, att hamna i 
slagsmål och göra fler brott. Så kön, jag vet ingenting om statistik kring på ämnet eller vad som är 
forskningsmässigt visat men om jag bara tänker rent empiriskt från vad man ser här så borde kön vara en 
faktor här för killar begår fler brott. (Ellen) 
 
Oftast är det ju som jag tänker eller att det hör ju ihop lite med att ungdomarna upplever att dem inte får 
någonting själva. Alltså dem ungdomarna, som har det något sånär drägligt hemma och där det inte är 
totalt kaos i ekonomin, dem kanske själ på uppmaning ut av andra, en i gänget, jag tänker på killar då. 
Tjejer då, dem har ju det här behovet av att se snygga ut, ja om dem nu vill det och så finns inte dem 
pengarna hemma. (Monika) 
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Erik reflekterar och problematiserar över flickors och pojkars skilda riskfaktorer utifrån vad han ser 

grundar sig i traditionella könsroller: 

 
/…/ alltså där det är rån och misshandel och liknande och där är alltså tjejer är ömtåligare fysiskt sätt än 
killar. Killar klarar väldigt mycket mer. Sen är det också en tråkig, som jag tror alla gör, inte ska väl de 
här små prinsessorna vara ute och liksom banka på varandra. Och man är inte van vid det, då blir det 
större, det handlar mycket om vana, traditionellt tänkande, könsroller och hela den biten. (Erik) 

 
Erik resonerar vidare över hur han ser på att dessa traditionella könsroller kan upprätthållas inom den 

egna verksamheten: 

 
Vi är fast väldigt mycket så. Alltså socialtjänsten är ju en moraliserande, alltså delvis en moraliserande 
myndighet och därav så finns det mycket av dem här traditionella könsrollsmönstren inbyggda. Även om 
det är merparten kvinnor som jobbar inom socialtjänsten så är det fortfarande väldigt stereotypt, så tycker 
jag. (Erik) 
 

Psykisk ohälsa - arga pojkar och ledsna flickor 

Området psykisk ohälsa skiljer sig från våra övriga problemområden. Socialtjänsten samarbetar ofta 

med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) gällande ungdomars psykiska ohälsa. Detta tror vi påverkar 

våra informanters utsagor på så sätt att de har svårt att tala om utredningsförfarandet som sitt eget 

vilket beror på att socialtjänsten inte står som de enda utredarna. Informanternas reflektioner handlar 

därmed mer om hur pojkars och flickors psykiska ohälsa skiljer sig åt. Det som är gemensamt för 

samtliga informanter är att flickor är mer introverta och pojkar agerar ut. Följande citat illustrerar: Det 

är ju det här att tjejer verkar straffa sig mer i sitt mående mer genom att skada sig själv. Killar genom 

att agera ut på ett annat sätt. Majoriteten informanter tycker sig se att det är fler flickor som utreds för 

psykisk ohälsa. Ellen och Linn reflekterar hur dessa skillnader i pojkars och flickors uttryckssätt kan 

ge konsekvenser för pojkarna. Linn säger att en stor risk som jag ser är att vi är dåliga på att 

uppmärksamma pojkar som mår psykisk dåligt därför att de uttrycker inte likadant som vi är vana att 

tjejer gör. Ellen förklarar: 

 
 Därför att killar har ett mer beteendemässigt utspel än tjejer som ofta sitter och grinar eller är ledsna 
hemma eller är tysta eller som gör sig illa eller svälter sig. Och jag tror att man har en tendens att se, att 
ha ett mycket större fokus på flickors psykiska ohälsa än pojkars. Ja, det tror jag. (Ellen) 

 
Per tar upp samarbetet med BUP som han tycker skiljer sig åt när det gäller pojkar och flickor. 

 
Det finns ju ofta psykisk ohälsa bakom ett utåtagerande beteende hos en kille på något sätt, han mår dåligt 
psykiskt. Men det kan vara svårare då att ha ett samarbete med barnpsykiatrin är min erfarenhet, för de är 
inte så sugen på att jobba med utagerande killar. (Per) 

 
Erik ser att nätverken kring flickor och pojkar agerar olika. Han ser att det läggs större vikt på flickors 

psykiska ohälsa, flickor tar man mer på allvar. Erik tror att han själv kan bli påverkad av 

omgivningens reaktion. Erik problematiserar även hur han som man kan komma att se på pojkars 

psykiska ohälsa medan killar kanske faktiskt man tar det mer med en klackspark, kanske har det att 
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göra med att man är kille själv också, ja, ja det där ska väl en karl klara. Erik ser likheter i sättet att 

tala med pojkar och flickor som mår dåligt. Det tror han beror på att det inte ges utrymme att tala på 

något annat sätt. Han ser att det skiljer sig med flickor och pojkar som begått en brottslig handling: 

 
Det är skillnad om man pratat med någon som misshandlat någon. Då kan man på ett klart och tydligt sätt 
säga att det är fel och det kan man göra på olika sätt till tjejer och killar. Killar reagerar oftast med peka 
hela handen attityd, medan tjejer, där får man ha lite mer omsorg kring sig. Medan till skillnad med 
psykisk ohälsa så måste man vara i ”samma rum” som flickorna och pojkarna. Det går liksom inte att 
förhålla sig till, skärp dig. (Erik) 

 
Ingela reflekterar över skillnader vad samtalet handlar om med pojkar och flickor:  

 
Det handlar väl om vad vi ställer för frågor och vad vi vill veta och vad vi gör av våra svar. Jag tror att det 
är väldigt sällan att vi ställer frågor till killar om utanförskap och om de funderat på att ta livet av sig, 
alltså alla dem här känsliga frågorna. Det här är vad jag tror. Jag tror att vi är sämre på det att ställa dem 
här frågorna till killar, vilket är mycket med naturligare att ställa en tjej. (Ingela) 

 
Vi frågar Ingela vad hon tror att det beror på. 

 
/…/ ja det är väl en prototyp, att man tänker att killar inte kan vare sig ha verbala förmågan att formulera 
eller ha formulerat för sig själva eller pratat med kompisar på det sättet vare sig om känslor eller hur de 
funderar om livet, det är därför vi behöver ta upp genusfrågor i vårat arbete, så är det. (Ingela) 

 
Ellen upplever att flickor är mer verbala och kan sätta ord på sitt mående. Vilket gör att det blir lättare 

att få till ett samtal. Ellen tycker att pojkar blir lite mer fyrkantiga och lite tystare. Ellen tror att detta 

kan leda till att det blir skillnader i fokus på pojkars respektive flickors psykiska ohälsa. Vi ber Ellen 

beskriva vad hon tror att det beror på: 

 
Att de har fått lära sig helt olika kanaler att uttrycka sig. Tjejer är mer relation, dem är mer ofta lite mer 
angelägna i rummet, det är på så många olika plan. Tjejer är ofta angelägna i rummet med mig, att sköta 
sig, att vara följsam som vuxen och som samtalspartner än killar som har lättare att vara såhär ööö. De har 
lättare för att vara otrevliga typ. Och tjejer har oftare i alla fall mer språk. Återigen jag tror inte det är 
något biologiskt givet, jag tror att man uppfostrar barn olika och sen ungdomskulturen, olika egenskaper 
uppmuntras ju och förväntas ju, förstärks hos olika kön, så det är väl det. (Ellen)  

 
Linn tycker att flickor är lättare att prata med gällande psykiska ohälsa och säger jag tror att det är 

likadant men att det är både arv men ganska mycket miljö faktiskt. Ingela ser också skillnader i pojkar 

och flickors psykiska ohälsa men reflekterar kring dessa orsaker utifrån ett mer övergripande 

strukturellt plan: 

 
Vad gör vi med våra barn på dagis, hur behandlar vi dem och hur tänker vi om dem, vad de ska klara av 
och inte klara av /…/ så fortsätter det och så går de i en skola som ser likadant, lärare som vill ha söta 
flickor och kan acceptera att killarna är stökiga och tar plats och ja så fortsätter det så. (Ingela) 
  

Typiska flickan och pojken samt normbrytarna 

Vi ber informanterna att ge en generaliserad bild av en ”typisk pojke” samt en ”typisk flicka” som blir 

aktuell för utredning. Majoriteten av informanterna beskriver pojkar och flickor på liknande sätt. 
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Den ”typiska flickan”: Introvert, självskadebeteende, problem hemma, hög skolfrånvaro, flörtar med 

missbruk, relationer med äldre killar.  

Den ”typiska pojken”: Utagerande, aktuell hos polisen, drogproblematik samt problem i skolan. 

 Vi ber informanterna att reflektera över om och hur de skulle reagera i sitt utredningsarbete om de 

fick in en flicka respektive pojke med ett beteende som vanligtvis representeras hos det andra könet. 

Majoriteten av informanterna säger att de skulle reagera om de mötte en pojke med ”typiskt 

flickproblem” eller en flicka med ”typiskt pojkproblem”. Samstämmigheten i informanternas 

reaktioner är problemets ovanlighet. Nedanstående citat illustrerar: 

 
Jag tror att han säkerligen skulle få mer uppmärksamhet än vad en tjej med samma problem får. Och dem 
här tjejerna får säkert mer uppmärksamhet än vad en kille med den problematiken får. Det blir lite mer 
såhär oj, en tjej som slåss. Men som sagt jag har intentionen att möta varje unge för vad den är. Men sen 
är man styrd av fördomar vare sig man vill eller inte. (Kristina) 

 
Ingela menar att hon själv inte skulle reagera däremot allt från polis till skola och samarbetspartners 

så blir det olika reaktioner. Anders tror inte att han skulle reagera gällande en omvänd problematik 

målet är att nolla sig själv alltså bli så öppen. Erik reflekterar över sig själv som person och anser att 

han inte skulle agera annorlunda de gånger jag haft tjejer som har varit våldsamma så har jag 

tenderat att vara lika skarp mot dem. Monika upplever att hon skulle titta lite extra på en flicka som 

begått en kriminell handling vad är det som gör att hon har det här normbrytande beteende mönstret. 

Agnes reflekterar över skillnaden mellan utagerande pojkar och flickor: 

 
Jag kan nog tänka mig generellt i samhället att man har mer acceptans mot killar, att de beter sig mer 
utagerande. Att när killar slåss på stan så är det mer att det tillhör ungdomen, men om en tjej gör det så 
kanske man tittar extra noga på det, varför. Alltså jag tror på något sätt att det kan vara en starkare signal 
om en tjej slåss än om en kille slåss /…/Det är en tanke jag har att det krävs kanske mer att en tjej ska 
träda över den gränsen eftersom vi är inlärda i det här systemet att tjejer gör på ett sätt och killar gör på ett 
annat sätt. Om tjejer träder över den gränsen kanske det krävs extra mycket dåligt mående, än en kille. 
(Agnes)   
 

Karin och Ellen upplever att det inte är ovanligt med flickor som agerar utåt. Karin säger: 

 
Jag tycker att det finns hur många aggressiva tjejer som helst. Det finns tjejer som har de där som du 
säger pojkproblemen, än vad det finns pojkar som jag har mött killar som vänder sig inåt, skadar sig 
själva och ätstörningar och så, men det finns också. (Karin) 
 

Ellen för en vidare reflektion till varför hon tror att det är vanligare med flickor som har ett typiskt 

pojkproblem: 

 
/…/det är vanligare att tjejer beter sig på traditionella killvis än att killar beter sig på traditionella tjejvis 
som är ganska könsspecifika, skära sig för tjejer eller slåss för killar. Så det är vanligare att tjejer även gör 
det med, men jag tänker att det, borde ha att göra med….med min lekmanna analys blir det att det borde 
ha att göra med att tjejer är vana med att killars beteende är norm. För en kille att skära sig det är så…dels 
har killar helt andra kanaler att visa att dom mår dåligt, plus att jag tror att det är svårt för killar att skära 
sig för ”då är man en bög”. Det skulle bli fördömt, det är något som förväntas att så gör bara tjejer och det 
är något sämre så. (Ellen) 
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Sexualitet - utsatta flickor och hormonstinna pojkar 

Något som har uppmärksammats i tidigare forskning inom socialt arbete och bland annat med 

utredning är att flickors sexualitet problematiseras i större utsträckning än för pojkar. Vi ber våra 

informanter att reflektera om och i så fall när de tar upp sexualitet i sina utredningar. Vi frågar även 

om de tror sig se att flickor och pojkar har olika riskfaktorer gällande sexualitet. Flera av våra 

informanter har benämnt könssjukdomar och graviditet som riskfaktorer för både pojkar och flickor. 

Samtliga informanter pekar på att åldern har en betydande roll om sexualitet är en riskfaktor eller inte. 

Samtliga informanterna anser även att sexualitet är ett naturligt inslag i den övre tonårsutvecklingen 

och att sexualitet vanligtvis inte är huvudproblematiken som föreligger utredning. Följande citat 

illustrerar: 

 
Jag har med tonåringar att göra. Tonåringar är av naturen både nyfikna och lekfulla och gör saker och ting 
som man kanske inte ska göra alla gånger men det är inte min sak att döma /…/(Erik).  

 
Ingela ser att sexualitet är en del i ungdomens utveckling men problematiserar att samhällssynen 

gällande pojkar och flickor skiljer sig åt: 

 
Nej men det är väl det att med flickor dem ska man, alltså flickor ska inte ha lust, dem ska inte vilja 
experimentera och dem ska inte ha rätt till sin kropp och sin lust, men de har pojkar. Dem har automatiskt 
rätt till sin lust och experimenterade och det är liksom okej, det ingår i tonårsutvecklingen men flickor så 
gör det inte det. (Ingela) 
 

Samtliga informanter problematiserar sexualitet när de har oro att flickan kan bli utsatt för sexuellt 

utnyttjande eller övergrepp. Följande citat illustrerar: 

 
/…/då är det ju väldigt könsbundet naturligtvis för då handlar det ju om övergrepp alltid och vad gäller 
övergrepp så är ju killar som begår övergrepp och tjejer som blir utsatta så då har vi verkligen två helt 
olika grupper. (Per) 

 
Karin för en vidare reflektion kring varför hon tror att det förhåller sig på det sättet: 

 
/…/varför finns det så mycket kvinnomisshandel i vårt samhälle. Det är makt och skillnader mellan… att 
det är ojämställt i vårt samhälle mellan män och kvinnor och hur man uppfostras till man eller hur man 
uppfostras till kvinna. (Karin) 

 
Ellen reflekterar över hennes egen roll i upprätthållandet av den bild som beskrivs: 

 
Därför att man utgår ifrån att killar inte hamnar i samma offer position, att killar inte utnyttjas på samma 
sätt, killar kan ta hand om sig, kan freda sig.  Så att dels vill jag inte vara med och förstärka, jag vill 
liksom inte förstärka det genom mitt sätt att se på världen och mitt jobb. Samtidigt så är det ju så att killar 
inte far illa av relationer på samma sätt som tjejer gör. Tjejer blir utnyttjade oftare och jag … det där är 
jättesvårt. (Ellen) 

 
Ingela reflekterar över en fara att problematisera sexualitet i utredningar. Ingelas säger: 

 
Vi kom fram till att vi faktiskt, nej vi stryker det här /…/ om den här flickan hade lust vad är det för 
skamligt med det och vad är det som gör henne till en hora i hans ögon eller i omvärldens ögon. Så vi 
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strök faktiskt det. För det skulle vi inte skriva i en LVU ansökan om en pojke som en riskfaktor att han 
ligger med många tjejer. (Ingela) 

 
Anders ser konsekvensen av att problematisera sexualitet i utredningar: 

 
Jag tycker att man är ute på djupt vatten, det är lurigt alltså att i en utredning problematisera. Vilka ska 
läsa den där utredningen sen alltså? En psykologutredning är en sak alltså. Men mina utredningar, en SoL 
utredning sådär, det är föräldrar då alltså man skickar hem den till föräldrar då och hur förvarar de den 
sådär. Nej jag tycker det är lurigt. Sen tycker jag att man, gör man de så ska man vara väldigt noga, man 
ska ha väldigt mycket på fötterna som utredare och sen vara noga med att det här är något som gäller just 
nu. (Anders) 

 
Ingela, Monika och Kristina ser att sexualitet ofta kommer upp som riskfaktor när det gäller en flickas 

missbruk. Följande citat illustrerar: 

 
Jag tror att man mer ser flickors beteende, relaterat till deras alkohol, ja. Att alkohol är en riskfaktor när 
det gäller flickors sexuellt utnyttjande /…/. (Monika) 

 
Linn ser flickors utvikning på webben samt relationer med äldre pojkar som en riskfaktor: 

 
Alltid när det är flickor som har kontakter på nätet med bilder på sig själva eller kontakter med män 
överhuvudtaget på nätet så. Det är inte så ovanligt att föräldrar är oroliga för det till exempel. Det utreder 
jag alltid om det finns någon sådan oro. Eller om det är en ung flicka som kanske har sällskap med någon 
kille som man känner till som är mycket äldre, där man vet att den flickan befinner sig i som vi ser 
riskmiljöer eller så. Därför att det blir en fråga om skydd så. (Linn) 

 
Något som många av informanterna reflekterar över är att pojkars sexualitet inte tas upp och 

problematiseras om det inte finns med en övergreppsproblematik: 

 
/…/jo vi har gjort det i några utredningar när det handlar om gruppvåldtäkt, självklart så blir det 
problematiserat, men det är ju dem tillfällena. Men det är väl klart att en kvinnosyn som dem här killarna 
har att det är en riskfaktor. Jag tänker på alla framtida relationer. (Ingela). 

 
Ellen och Karin funderar över på vilket sätt pojkar sexualitet skulle kunna tas upp i mötet. Karin ser 

hon i mötet är uppmärksam det handlar mer om att om man i samtal med en kille till exempel märker 

på hans jargong att han ser ner på tjejer till exempel så. Så då handlar det mer om relationer inte så 

mycket om sexualitet i sig. Ellen säger:  

 
På ett sätt kanske man borde lägga mer fokus på killar skulle du utnyttja, ligger du i riskzon att utnyttja, 
att behandla tjejer illa likasom man frågar tjejer ligger du i riskzon för att bli utnyttjad. Så att det inte bara 
fokuseras på att tjejen ska bete sig på ett vis för att skydda sig mot killens gränsöverträdande. (Ellen) 

 
Anders reflekterar över hur pojkar och flickor skiljer sig åt gällande sexuella relationer: 

 
Det är inte säkert att jag går med på det jag säger själv för det är så lätt att man säger klyschiga saker. 
Men jag tror helt enkelt, det är så basic att killar vill testa och knulla helt enkelt, dom manipulerar sig till 
att få göra det och det bland killar är det en merit att ha legat med många tjejer och få ligga när man själv 
vill alltså och att det är manligt att kunna manipulera tjejer och omge sig med flera tjejer och yngre tjejer 
så. (Anders) 
 

Till skillnad från övriga informanter lyfter Per och Agnes fram hedersproblematiken gällande 

sexualitet som riskfaktor för flickor. Agnes säger de har sitt sätt att se på familjens heder som är 
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förknippat med tjejens oskuld. Per menar det bottnar ju i ett problem kring mäns syn på kvinnors 

sexualitet. Ellen och Linn tar upp hur flickors klädsel kan ses som en riskfaktor för flickan. Ellen lyfter 

fram vad en anmälan kan gälla: 

 
Ofta är det från skolan att flickor är jätte brådmogna och det är liksom oooo när man kommer. De sitter i 
värsta urringningarna och har jättemycket smink. Det kan också vara att tjejer rör sig på Stureplan och att 
de kommer in på barer, på krogar på ett sätt som killar inte gör. /…/ Men aldrig att en kille, det finns 
liksom inte, att en kille skulle komma in för ett sexuellt beteende. (Ellen) 
 

Erik reflekterar på övergripande plan kring ett traditionellt moraliserande synsätt om sexualitet som 

han kan se lever kvar inom socialtjänsten: 

 
På min praktik hade vi en skrift från 1964. Ett svar från en institution; vi har en pojke här som är, så 
beskrev dem pojken, han var väldigt charmig och omtänksam och hade väldigt mycket flickkontakter och 
i samma brev så omnämns en tjej. Ja vi har en slampa också. Skulle man tagit bort könen skulle man ha 
exakt samma sak och dem hade säkert samma leverne. Bara det att hon omnämns som en slampa och att 
det var inte guds frukt och det lever kvar väldigt många såna aspekter i vårt arbete vilket är väldigt osunt. 
/…/ Och där är ett problem att socialtjänsten är moraliserande, alltså har moraliserande drag på ett 
traditionellt sätt. (Erik) 
 

Insats - flickor ska hitta sig själva och pojkar behöver en förebild 

Insatser enligt SoL handlar ofta om öppenvård, kontaktpersoner eller institutionsvård. Insatser enligt 

SoL bygger på frivillighet vilket innebär att ungdomar och föräldrar tillsammans samtycker till stöd 

och hjälp. Vi frågar informanterna om det finns skäl att erbjuda lika eller olika insats till pojkar och 

flickor vid lika problematik. Samtliga informanter lyfter fram en nödvändighet av särskiljning om det 

finns sexuella övergrepp med i bilden. Följande citat illustrerar: 

 
/…/ till exempel en flicka som då har ett promiskuöst beteende henne sätter man ju inte på en blandad 
avdelning, då är man ju dum i huvudet. Då fortsätter hon ju bara att bli utnyttjad så att säga. (Anders) 
 

Ingela tar upp vikten av enkönad insats för flickor vid missbruksproblematik och menar att insatsen 

handlar om att de får vara fredade och hitta sig själva utan att de behöver vara vare sig objekt eller i 

relation till killar. Hon säger vidare om man blandar fortsätter tjejer att bli utnyttjade och utsatta i 

pågående behandling, det är en risk. Samtliga informanter ser att det finns skäl att erbjuda lika insats 

oavsett kön. Diskussionen som ändå förs är att det inte är helt oproblematiskt.  Erik menar att han 

tycker att man anpassar sig mer efter flickornas behov jämfört med pojkar just för att de är flickor man 

gör nog det mycket för att man inte vill riskera att utsätta de för mer problem. Erik kan ändå se att det 

fungerar bra att matcha individens behov oavsett kön med insats: 

 
Och där kan jag tycka att man är bättre på att vara alltså så att säga inte vara så styrd av någon form ut av 
sexism eller traditionell liksom stereotypbild av ungdomarna./…/ Sen är det så att det tenderar så att säga 
att bli institution för killar och familjehem för tjejer. Fast det luckas upp. (Erik) 
 

Karin kan se ett problem med enkönade institutioner då deras inriktningar ofta är utformade efter vad 

som anses vara flick/pojk intressen. Karin tar upp ett exempel med en flicka hon tyckte att det var 
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mycket roligare att vara på blandad där hon kunde spela fotboll med killarna och sådär, det passade 

henne mycket bättre. Ellen upplever att det för flickors fördel ofta väljs en enkönad behandling medan 

man tänker att pojkar kan ha fördel att vara på blandad institution. Ellen säger: 

 /…/ lite sådär som man tänker i klassrummet när man sätter den bråkiga killen bredvid den tysta snälla 
tjejen. Jag kan tänka mig att man ofta blandar grupper för att flickor har en lugnande inverkan på killar 
det tror jag. (Ellen) 

Ingela kommer in på resonemanget enkönade insatser för pojkar där hon erfarar att just dessa insatser 

har enkönad personal vilket hon problematiserar:  

 
/…/det här är ju sådana här män med muskler och dem bygger, män med stort M och då tänker jag nej det 
här är inte så bra faktiskt. Det kanske är en bra behandling, missbruksbehandling, men det är inte bra att 
få stöd till dem här unga pojkarna från dem här männen /…/jag tror att inputen i killars behandling är att 
dem behöver konfronteras med kvinnor i behandlingen. (Ingela) 

 
Per reflekterar kring att det kan vara svårt att matcha insats om pojken eller flickan uppvisar ett 

beteende som oftast är vanligare hos det andra könet det finns inte riktigt beredskap för det, skulle jag 

kunna tänka mig. Kristina reflekterar över utbudet av insatser jag tycker vi har så dåliga insatser, så 

få, det är svårt att hitta någonting som passar. Linn upplever att hon erbjuder lika insats för både 

flickor och pojkar vid lika problemantik. Däremot tror hon att behandlingen i detalj kan behöva se 

olika ut på grund av skillnader i flickors och pojkars sätt att uttrycka sig:  

 
/…/ men jag tycker att man liksom samtalar olika med tjejer och killar. Därför att tjejer ofta är gråtmilda 
och har lättare och öppna sig och liksom ibland lägger hela livet i knät /…/ Men med pojkar är det en 
mycket, mycket längre process att ens förstå grunden i saker och ting, så det tror jag eller i alla fall det är 
min upplevelse att det är en olikhet. (Linn) 

 
Kristina ser att det görs skillnader i insatser för pojkar och flickor vilket hon ställer sig frågande till 

men hon tror att det beror på skillnader hos pojkar och flickor. Hon tar upp ett exempel om våld: 

 
/…/för där kan jag mer tänka att det är hormoner som styr killar och att de inte kan göra någon bra 
konsekvens analys vad händer när jag slår. Medan jag tänker att tjejerna är mer planerade i sitt våld /…/ 
Jag tror det kan vara för att killar behöver hjälp att tygla sitt humör och jag tror inte att tjejer …alltså att 
man ser att tjejer behöver hjälp i att tygla sitt humör. (Kristina) 

 
Några av informanterna reflekterar om valet av kontaktperson. Det finns en samstämmighet bland 

informanterna att valet är något som ofta bestäms utifrån kön. Per tror att då det är vanligare att pojkar 

och flickor har vänner av samma kön påverkar det även valet av kontaktperson det är lättare för dem 

att öppna sig eller att hitta på grejer tillsammans och sådär. Monika ser att det är väldigt könsbundet: 

 
Ja oftast är det om det är flickor då, då ska det vara någon typ av att man har samma intresse och då blir 
det oftast en, ja en kvinna till kontaktperson. När det gäller killar att det är samma intressen som thai 
boxning eller någonting annat /…/ (Monika) 

 
Per och Karin reflekterar över att valet av kontaktperson ofta styrs av ungdomarnas och föräldrarnas 

egna intressen. Karin säger det kan vara synpunkter på att det ska vara en tjej, att det behövs en 



 48   

kvinnlig förebild eller en manlig förebild. Per resonerar Vi kan ju inte tillsätta en tjej till en kille som 

kontaktperson bara för en sorts principgrej. Om nu inte killen vill ha det. Det måste ju kännas direkt 

att här passar det ihop, vi vill hitta på något tillsammans. 

Könstillhörigheten – fördel eller nackdel i mötet? 

Vi ber våra informanter att fundera över sin egen roll som socialsekreterare. Vi frågar om dem tror att 

deras egen könstillhörighet har betydelse i mötet med ungdomarna och i sådant fall på vilket sätt. 

Samtliga informanter säger att de upplever att deras kön som man eller kvinna har betydelse i mötet. 

Anders säger att vara man betyder att man liksom jämförs med alltifrån pappa och alla män som de här 

har träffat tidigare alltså. Monika tror att hon som både kvinna och mamma har betydelse i mötet: 

 
Att jag har kvinnliga värderingar. Jag tänker väldigt mammigt och det är ju det att man har, jag menar det 
är ju den känslomässiga omsorgen och den här omvårdnadsomsorgen och det har man ju i sig som 
mamma väldigt starkt. Det har man ju i sig som pappa också och om man är man. Det kanske man har 
utan barn också. (Monika)  

 
Kristina menar att hennes sätt som kvinna har betydelse jag är mycket slingrigare, män brukar kunna 

vara rakare. Hälften av informanterna som alla är kvinnor kom in på resonemanget att de upplever att 

deras könstillhörighet har betydelse i och med en igenkänningsfaktor. Följande citat illustrerar:  

 
/…/för när jag träffar en ung tjej kanske hon lättare kan identifiera sig med mig, än en ung kille. (Karin)  
 
/…/jag tror det är lättare för många tjejer att anförtro sig till mig än till en kille eller man. (Linn)  

 

Ellen för ett resonemang vidare till varför hennes könstillhörighet är till fördel i mötet med flickorna 

jag har större kontakt ytor med tjejer och jag har lättare att relatera. Sen tror jag att killar, vissa 

killar tenderar att inte ta mig på lika stort allvar, tror jag än om jag vart kille.  Erik ser att hans 

könstillhörighet kan bli ett hinder då han i sitt arbete träffar utsatta flickor och kvinnor det tar lång tid, 

mitt förtroendekapital är jävligt lågt när jag går in. Linn anser att hon som kvinna inte är ett hinder i 

arbetet med pojkar då hon upplever att de har lätt att anförtro sig åt henne jag tror inte jag är lika 

hotfull kanske som en man är. Linn och Ellen tar upp att deras könstillhörighet kan vara till nackdel i 

mötet med föräldrarna. Linn säger att hon kan uppleva att hon vill ha en manlig kollega med sig i 

mötet ibland tycker jag att jag får mindre respekt än en manlig kollega. Ellen upplever att det ibland 

används klassiska härskartekniker som lilla gumman, du har inga barn själv, du är väldigt ung. Ellen 

tror att detta förhållningssätt är ganska vanligt Jag har inte alls samma pondus och auktoritet i vissa 

människors ögon som om jag vore kille eller man i 40 års åldern, då skulle folk lägga sig platt liksom. 

Erik ser att han som man har en fördel när han utreder tonårsflickor vilket han problematiserar: 

/…/och jag kommer undan med väldigt mycket. Alltså för att få kontakt kan jag vara väldigt fånig till 
exempel, eller jag kan hitta strategier som en tjej aldrig skulle få tillstymmelse till det utrymmet. 
/…/samtidigt så är de ju så att jag förestår en myndighet, jag är inte mitt kön när jag är på jobbet och det 
är också väldigt viktigt att få med det att varken jag eller mina kolleger är våra kön när vi är på jobbet. Vi 
är fortfarande socialtjänsten Sverige. Det är så vi ska jobba tycker jag.(Erik) 
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Ingela tar upp att hennes könstillhörighet har minskat då hon har kommit upp i åldern jag uppfattas 

inte som en könsvarelse utan bara är erfaren det är verkligen grädden på moset att ha fyllt femtio och 

jobbar inom socialtjänsten med ungdomar, jag har frikort. 

Genus på jobbet – viktigt eller inte? 

Vi frågar informanterna vad ett genusperspektiv innebär för dem samt i deras utredningsarbete. Vi 

frågar även om och i så fall hur det diskuteras på deras arbetsplats. Svaren är av varierande form men 

samtliga talar om vikten av att se till barnets individuella behov. Majoriteten lyfter fram betydelsen av 

ett genusperspektiv i arbetet men att det skiljer sig åt hur informanterna dagligt reflekterar kring det. 

Våra informanter talar om genusperspektiv på två nivåer; individ och samhällelig nivå. Vi ber även 

informanterna att reflektera över om genusperspektivet är något de fick med sig under sin utbildning. 

För att ge en tydlig bild av vad varje informant beskriver väljer vi att redovisa dem enskilt. 

Informanternas utsagor skiljer sig åt gällande längd vilket beror på huruvida de reflekterar kring 

ämnet. 

Agnes 

För Agnes är ett genusperspektiv att titta på individens behov att inte klumpa ihop och tänka att killar 

gör så och tjejer gör så. Att man inte ska förklara något med dess könstillhörighet. Hon anser att de på 

hennes arbetsplats kan vara bättre på att problematisera detta som exempelvis på ärendedragningar.  

Det är som sagt vår ambition men vi har så mycket att göra att det oftast glöms. Agnes tycker att hon 

och hennes kollegor delar lika värderingarna kring att inte generalisera kring kön. Hon tror att 

arbetsgruppen tänker likadant om det då det hänger ihop med samhällets normer och värderingar och 

vi alla lever ju i samma samhälle:  

 
/…/ stereotypiska uppfattningar i samhället är ju att killar tar mer plats och är mer våldsam än en tjej. 
Tjejen ska vara mer till lags och tillbakadragen och inte göra så mycket väsen av sig, att tjejen skulle vara 
mer utsatt och lättare ett offer än vad killar är.  Det är samhällsnormen. Men det är farligt att ha med sig 
den normen här för killar blir lätt ett offer väldigt lätt ett offer. (Agnes) 

 
Agnes tycker inte att genus är något som fokuserades på under hennes socionomutbildning. Det 

berördes någon gång det var mer fokus på samhällsklasser och mångkultur. 

Erik  

Erik beskriver att ett genusperspektiv i hans arbete är att bortse från kön att inte titta på 

könsstereotyperna, utan istället titta på vad det är som är problemet. För honom är det viktigt att 

genusperspektivet är genomgående i hans arbete: 

Att inte basera mina bedömningar på moraliserande och andra patriarkala värderingar utan att göra dem 
utifrån vem det är jag möter och var i sitter den människan liksom. Det tycker jag är att ha ett 
genusperspektiv. (Erik) 
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Erik menar att könskillnader är svåra att bortse ifrån och förklarar det utifrån ett samhällsstrukturellt 

plan: 

 
/…/vara medveten om att samhället överlag inte är uppbyggt för kvinnor det tycker jag också är att ha ett 
genusperspektiv. Att kvinnor och flickor i själva verket är förlorare i all kontakt med myndigheter också. 
Därmed så blir det ännu viktigare i mitt jobb att se till att dem inte blir förlorare. Det är faktiskt dem som 
ska vinna på att ha kontakt med mig, den myndigheten jag företräder. (Erik) 

 
Genusperspektivet är något som Erik diskuterar med vissa kollegor men han ser att det inte är något 

som diskuteras i arbetsgruppen eller inom organisationen På gruppnivå kan jag tycka att det förs en 

viss nivå, att man har en viss del genusperspektiv i det, men flyttar man upp det i organisationen så 

tappar man direkt bort jämställdheten. Erik saknar en diskussion om genus utifrån ett maktperspektiv. 

Han upplever att det läggs större vikt vid evidensbaserad forskning istället för kön och makt. Erik 

reflekterar över hur han som socialsekreterare kan komma att användas som ett maktmedel och 

problematiserar det utifrån mäns hot och våld mot kvinnor: 

 
Vi har väldigt mycket pappor som rent psykiskt förföljer sina fruar och sina barn. /…/Vi har skyldighet 
att följa upp idiot anmälningar från just såna, vilket är vansinnigt. Jag blir ett instrument i någons terror. 
Där tycker jag är en jätte viktig fråga som vi glömmer bort att diskutera, att jag som företräder vår  
myndighet socialtjänsten Sverige kan alltså fortsätta terrorisera en familj utifrån så att säga ett 
maktperspektiv fast han har besöksförbud och hela den där biten. Men jag som tjänsteman kan hamna i 
situationer att jag blir en förlängd arm i en terror och det diskuterar man inte riktigt fullt ut tycker jag och 
det diskuteras aldrig någonstans tycker jag. (Erik)  

 
Erik reflekterar vidare över diskussionen om makt barnen kommer alltid i kläm då de är beroende av 

både föräldrar och samhället. Denna utsatthet är något som han tycker glöms bort det berör man inte 

riktigt i det här maktperspektivet liksom tycker jag och det kan jag tycka är jätte sorgligt. Då Erik har 

ett eget politiskt engagemang tycker han att det är därifrån han börjat reflektera kring genus. Erik 

tycker att genusperspektivet överlag var bristfällig i hans socionomutbildning på så sätt att det fanns 

med som ett separat ämne istället för att ingå i allting, jag tror ganska många känner igen sig att det 

är mer som ett komplement.  

Anders 

Anders beskriver att ett genusperspektiv för honom är att vara medveten om flickors och pojkars 

olikheter både biologiska men också att samhället har format oss på olika sätt. Han tycker att hans 

utredningsarbete inte präglas av ett genusperspektiv men att man ska ha det på lut i alla fall. Genus är 

för Anders något som han ser har biologiska orsaker medan jämställdhet det är, vågar jag säga det 

här det känns lite som en socialkonstruktion. Han säger att ett genusperspektiv inte präglar hur han 

samtalar med pojkar och flickor. Detta då Anders inte ser att det skiljer sig i vad han pratar med dem 

om. Däremot ser han att ett genusperspektiv är viktigt när han matchar insats. Anders tycker inte att 

det pratas direkt om genusperspektivet i arbetsgruppen men att det dyker upp när de pratar om sociala 

problem. Han tycker att genusperspektivet är något som han fått med sig i utbildningen.  
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Kristina 

Kristina tycker att ett genusperspektiv i hennes arbete är att komma ihåg att det föreligger en risk att 

hon behandlar pojkar och flickor olika vare sig jag vill det eller inte men att hela tiden vara medveten 

om det. Genom att vara medveten om detta tror hon att risken att generalisera kring kön minskas: 

 
Jag inte vill förstärka könsrollerna mer än vad de redan är. Inte med flit i alla fall. Men sen tycker jag att 
det är vikigt att man blir liksom rättvist behandlad. Sen är rättvist ett subjektivt begrepp men såväl som 
det går i alla fall. (Kristina) 

 

Kristina säger att det händer väl att hon och hennes kollegor diskuterar genusperspektivet och då oftast 

i vårdnadsfrågor Att man tänker att mamman är den självklara vårdnadshavaren och att man försöker 

vända på saker och ting om det här var pappan istället för mamman hur hade man tänkt då. Kristina 

tycker att hon fått med sig ett genusperspektiv från sin utbildning. Genus och kön var något som 

diskuterades men att det inte ingick i alla kurser.  

Karin 

Karin anser att genusperspektivet är viktigt både i arbetet som privat att ha ett sånt tänk att inte 

automatisk göra skillnad på killar och tjejer bara för att de är killar och tjejer. För henne innebär 

detta att förhålla sig öppet gentemot dem hon träffar, men inte enbart gällande kön så är det ju med 

etnicitet också att föreställningarna man har om andra kulturer. För Karin innebär det också att inte 

utgå ifrån att ungdomen är heterosexuell till exempel. Hon tycker att genusperspektivet är något som 

de på hennes arbetsplats borde diskutera mycket mer men vi har väldigt lite tid att diskutera överlag 

kan jag känna. Karin anser att hon fått med sig ett genusperspektiv från sin socionomutbildning då 

både kön, etnicitet och miljö var integrerat i alla kurser men sen blir det lite krystat ibland man liksom 

klämmer in det på något vis.  

Ellen 

Ellen tycker att ett genusperspektiv i hennes arbete är att inte jämföra pojkar och flickor. Hon säger 

jag har en bakgrund av feministiskt engagemang och då finns det ju med i mitt arbete. Ellen 

reflekterar över svårigheten med att föra in genusperspektivet i det praktiska arbetet det är hela tiden 

motvind vi pratar aldrig om det. Ellen beskriver vidare: 

 
/…/jättesvårt att upprätthålla och det är jättesvårt och ha den, tillämpa och utveckla och att det ska finnas 
med i praktiken därför att socialtjänsten har inte det inte uttalat. Vi ifrågasätter jätte sällan vårt eget arbete 
utifrån ett genusperspektiv, det finns liksom inte. (Ellen) 

 

Ellen anser att det görs mer analyser utifrån klassperspektiv, maktperspektiv och etnicitet än kön det 

är inga problem att vara antirasist men att vara feminist det är jätte konstigt. Hon tror att avsaknaden 

av genusperspektivet beror på att det inte finns med som ett perspektiv som är levande som folk inte är 

särskilt intresserad av. Ellen tror att detta beror på okunskap fanns det mer kunskap så skulle även 

intresset finnas där. Ellen beskriver: 
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/…/vi har kanske haft någon föreläsare om genusperspektiv eller pratat om dem områdena. Ibland har det 
varit något kortvarigt halleluja genusuppvaknade på arbetsplatsen,  ”men gud vad intressant”, ”tänk vad 
dumt det är” och dagen efter har alla glömt det och då pratar man om melodifestivalen. Så det finns ingen 
bärighet. (Ellen) 

 
Genusperspektivet är något som Ellen inte anser att hon fått med sig från sin socionomutbildning. Hon 

säger att det fanns med i vissa kurser men att det var bristfälligt det fanns inte någon 

genomskärningspunkt utan det är punktinsatser här och där för att någon lärare är intresserad. 

Ingela 

Ingela tycker att det är viktigt med ett genusperspektiv i hennes arbete och att det är något som bör 

vara gemensamt för arbetsgruppen: 

 
Att vi hjälps åt, för det är så lätt, jag menar jag är ju inte fläckfri att tänka könsbundet, att man faktiskt har 
en diskussion om det här och vi har det tycker jag nu. Och det är lite spännande att faktiskt börja 
ifrågasätta sig själv eller bli ifrågasatt. (Ingela) 

 
Ingela tycker att hennes arbetsgrupp reflekterar kring genus i det dagliga arbetet: 

 
Vi har arbetskonferenser varje vecka där vi tar upp ärenden. Om jag till exempel har ett ärende eller 
tillsammans med någon och vi tar upp det så kan ju dem här frågorna komma upp. Eller när man sitter 
och skriver utredningar så kommer det upp.(Ingela) 

 
Ingela menar att en gemensam diskussion kan bidra till att uppmärksamma grupper som annars lätt 

kan osynliggöras. Hon tror att det fokuseras mer på utagerande ungdomar och att det då är lättare att 

välja de som hörs och låter mest. Ingela ömmar för de ungdomar som man oftast tänker nej men det 

här går nog bra, vi avslutar det här och så vet man att det kanske finns jättemycket behov. Hon ser att 

detta kan vara könsbundet. Ingela anser att hon inte fått med sig genusperspektivet från utbildningen 

utan det är något som hon varit personligt intresserad av. 

Per  

Per tycker att det är viktigt att vara medveten om genusperspektivet i hans utredningsarbete utifrån ett 

samhällsperspektiv hur samhället runtomkring oss ser ut och hur situationen ser ut för respektive kön i 

samhället och i olika situationer. Han säger att de ojämlikheter som finns mellan könen är något som 

han har i tankarna när han gör en utredning sen om jag har det eller inte är nästan omöjligt att bedöma 

själv.  Per tycker att det förs en diskussion i arbetsgruppen om genus speciellt när det gäller insatser 

för pojkar och flickor: 

 
/…/när det dyker upp en viss sorts problem hos killar respektive tjejer som man inte har sett så mycket 
förut, diskuterar vi vad det beror på, hur stödet ser ut i stadsdelen för tjejer respektive killar. Även sådant 
som rör vårt eget kön att det är flest killar som har kontakt med socialtjänsten men det är nästan bara 
tjejer som jobbar inom socialtjänsten, det är ju också saker som diskuteras. (Per) 
 

Per tycker inte att det diskuterades så mycket om ett genusperspektiv på hans socionomutbildning. 
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Linn 

Linn säger att för henne handlar ett genusperspektiv om att se skillnaderna mellan pojkar och flickor 

Alltså jag tror att jag precis som alla andra har ett ganska invant beteende där man också tycker att 

flickor och pojkar agerar olika, det tror jag. Men jag tror också att de de facto gör det. Linn ser hur 

dessa skillnader kan återspegla sig i arbetet: 

 
/…/man kan se olika risker med alltså om man ska prata i generella termer med flickors och pojkars 
riskbeteende och det tycker jag ändå att man har med sig när man utreder. Det är jätte ovanligt med 
självdestruktiva pojkar är min upplevelse i alla fall, men det är vanligt med självdestruktiva tjejer. Och 
det är vanligt med utåtagerande pojkar och ovanligt med utåtagerande flickor. Det är klart att det blir 
vissa bitar som man kanske lägger mer tyngd på beroende på om det är en flicka eller pojke. (Linn) 

 
Linn tycker att det är viktigt med ett genusperspektiv men det inte något som hon dagligt reflekterar 

över. Det är inte något som diskuteras högt och tydligt i arbetsgruppen men att det görs ibland: 

/…/ ibland reflekterar vi kring hur vi själva agerar utifrån om det är en pojke eller flicka vi utreder. Bland 
annat det här som jag nämnde förut att jag ibland tycker att vi låter pojkar leva i längre tider i ganska 
svåra riskmiljöer som jag inte tycker att vi gör med flickor. Det tycker ju jag är jätte allvarligt om det är 
så. (Linn) 
 

Linn tycker generellt att de flesta kurser i hennes socionomutbildning hade ett genusperspektiv. 

Monika 

Monika har inte reflekterat över vad ett genusperspektiv skulle innebära i hennes arbete. Det som hon 

ser är viktigt i hennes arbete är att alla ska behandlas lika: 

 
/…/varje ungdom måste ju alltså utredas, alltså utifrån sina egna förutsättningar, det är ju grunden så är 
det ju. Men alltså det är jätte vikigt alltså att tjejer får lika rättigheter och får sina rättigheter utifrån dem 
behoven som dem har, så tänker jag. Det är ju lite granna det här att varje människa ska behandlas 
likvärdigt/…/ (Monika) 

 
När vi frågar Monika om hon tror att ett genusperspektiv är viktigt i hennes arbete lyfter hon fram 

individens behov Ja absolut, det är det ju. Men och andra sidan är det lika viktigt att gå till chefen och 

säga det här är vad den här ungen behöver. Genusperspektivet är inget som diskuteras i Monikas 

arbetsgrupp: 

 
Alltså vi diskuterar utifrån vilka behov, hur kan man utreda den här ungdomen eller barnet på bästa sätt. 
Hur kan man komma fram till vad det här barnet behöver. Behöver den någon form ut av insats och vad 
kan den insatsen motsvara barnets behov /…/ Och sen finns det ju då vissa beteende som är mer 
könsinriktade eller mer könsliknande då än andra. (Men det är inget ni diskuterar?). Nej, det gör vi 
faktiskt inte. (Monika) 

 
Monika har inte fått med sig genusperspektivet från sin utbildning. Hon för däremot ett resonemang 

kring när hon har befunnit sig i situationer där hon fått med sig en erfarenhet kring ojämställdhet 

mellan könen. 

/…/alltså det jag tänker på vad man kan motverka sånt som föräldrar som mamma det gör att man ger sina 
söner det här att självklarhet att dem ska hjälpa till precis lika mycket som döttrarna hemma. Det är det 
absolut, det grundläggande i hemmet. För det är ingen självklarhet. Och att flickor måste säga nej det här 
behöver inte jag göra. (Monika) 
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Analys  

I analysen kopplas teori och tidigare forskning till empirin och presenteras under rubriker som växt 

fram under analyseringen av empirin. 

Ledsna flickor och arga pojkar 

Den typiska bilden informanterna beskriver av ungdomarna som blir aktuella för utredning beskrivs 

utifrån skilda sociala problem kopplat till kön. Flickorna beskrivs som introverta, har 

självskadebeteende, problem hemma, hög skolfrånvaro, flörtar med missbruk och har relationer med 

äldre killar. Bilden av pojken ser ut som sådan att han är utagerande, varit aktuell hos polisen, har 

drogproblematik samt problem i skolan. När informanterna vänder på typ beskrivningarna av flickor 

och pojkar ger de samtliga reflektioner om att de nog skulle reagera på en omvänd problematik hos 

pojkar respektive flickor på grund av dess ovanlighet. Några av informanterna säger att de nog skulle 

titta lite extra på vad som ligger bakom en flickas våldsamma beteende. Ingela ser även att 

omgivningen som polis och skola reagerar annorlunda om en flicka är våldsam. En annan informant 

upplever omgivningen som mer accepterande om en pojke slåss, att det tillhör pojkars ungdom att 

hamna i slagsmål. För en flicka kan det istället handla om en tydligare signal på sämre mående då hon 

har brutit mot en normgräns. Några av informanterna understryker vikten av att bemöta ungdomen lika 

oavsett kön och problematik, medan några andra lyfter fram att man omedvetet kanske ändå gör en 

skillnad eller är styrd av fördomar vare sig man vill eller inte. Vi tolkar att många av informanternas 

reflektioner rör sig både med en medvetenhet om pojkars och flickors skilda problematik samt att de 

skulle reagera annorlunda vid omvända roller. Denna medvetenhet kan jämföras med Edvardsson 

(2003) resonemang gällande hur föreställningar om det ena eller det andra könet kan komma att färga 

av sig genom socialsekreterarens känslor och värderingar i bedömningar om ungdomens behov (a. a. s. 

16).  

Informanter säger att oavsett om det finns pojkar med ”typisk flickproblematik” som nedstämdhet 

och självdestruktivt beteende, är det vanligare med flickor som har ”typiskt pojkproblematik”, som till 

exempel aggressivitet. Ellen tror att det beror på att pojkens beteende ses som norm och att ett 

självdestruktivt beteende skulle få honom att betraktas av samhället som homosexuell, vilket i detta 

sammanhang skulle betyda något negativt. Detta kan jämföras med Conells (1999) begrepp hegemoni 

som innefattar en allmän accepterad strategi som upprätthåller en bild av den manliga dominansen. 

Inom hegemonin finns det dominerande och underordnade grupper av män som i ibland annat den 

västerländska kulturen består av den heterosexuella som norm och homosexuellas underordning (a. a. 

s. 101-102).  

Pojkar identifierar sig medan flickor klarar sig själva  

Några av informanterna kan tycka sig se att fokus läggs lite mer på klara sig själv, skydd och risker 

samt fokus på familj – och sociala relationer när de utreder flickor vid en missbruksproblematik. 
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Gällande pojkar tittas det istället något mer på identitet. Erik menar att områden klara sig själv även 

ger flickor utrymme att även bygga upp sitt liv, medan det för pojkar tappas bort lite mer. Han kopplar 

själv detta till en traditionell bild av flickan som mer huslig och att det därför fokuseras på dessa 

områden. Utgångspunkten i genusteorins är att människor tillskrivs egenskaper utifrån kön, vilka 

skiljer sig mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Flickor och kvinnor beskrivs ofta med mjuka 

attribut utifrån att de är kapabla av att föda barn och därmed den som bäst ger omsorg. De framställs 

som snälla omvårdande och relationsinriktade medan pojkar och män beskrivs som mer utåtriktade 

och självständiga vilket kan beskrivas med att de måste ut för att försörja hem och familj (Gemzöe, 

2003, s. 82). Detta bekräftar genusteorin i den betydelsen då flickor införlivas med egenskapen att ta 

ett större ansvar för hem och familj och förväntas att kunna ta det ansvaret från omgivningen.  

För pojkar tittas det mer på identitet, vem identifierar sig pojken med. Linn förklarar det med att man 

vill se om pojken tycker det är coolt att festa eller befinner sig i en miljö med mycket narkotika. Hon 

ser att känslo - och beteende mässig utveckling utreds även något mer för pojkar för att hantera ilska. 

En annan av informanterna tar upp förklaringen av att pojkar och flickor har skilda känslo- och 

beteendemässig utveckling redan i grunden. Det betyder vidare att då flickor identifierar sig med sin 

mamma som står för omsorg och relationer har därmed mer naturligt närmare till sina känslor. Denna 

beskrivning står i direkt motsats relation till genusteorins grundställning som innebär att vi 

insocialiseras i roller som pojke respektive flicka redan från födseln. Resonemanget om att en flicka 

identifierar sig med sin mamma och en pojke med sin pappa vilket utvecklar ett starkare könsjag, 

grundas i föreställning om att flickor är med känsliga och i behov av omsorg och pojkar mer 

hårdhudade. Detta ligger i dikotomi till genusteorin vilket Butler (2007) förklarar med att genus görs i 

det tysta. Flickor uppfostras på ett sätt och pojkar på ett annat och därmed ifrågasätts det inte utan ses 

istället som något naturligt (a. a. s. 219). Detta kan beskrivas vidare med Hirdmans (2001) 

genussystem som beskriver kvinnor och mäns skilda positioner i samhället, vilket bildar ett 

genuskontrakt innehållande män och kvinnors skilda villkor som även markerar de skilda positionerna 

i samhället. Föder barn och därmed den som ansvarar för uppfostran av barn och mannen har ansvaret 

för försörjningen. Detta upprätthålls i sin tur av det så kallade genuskontraktet. vilket på så sätt 

markerar de skilda positioner för könen i samhället (1990:44, s.6, 2001, s. 88).  

Detta tankesätt ses som djupt rotat i vårt samhälle och som med andra ord inte alltid ifrågasätts 

(Gemzöe, 2003, s. 47).  

Verbala flickor och fyrkantiga pojkar 

Forskning om ungdomar och hälsa visar att psykisk ohälsa yttrar sig på olika sätt mellan könen. Pojkar 

har vanligtvis utåtvända psykiska symtom som kan liknas vi beteendestörningar medan flickor vänder 

sig mer inåt och får symtom som nedstämdhet och oro. Forskning visar även att könsskillnaderna på 

psykisk ohälsa hos ungdomar är störst i åldersgruppen 16-18 år. Fler pojkar lider av psykiska problem 

fram till tonåren, sedan vänder det och det blir lika många flickor mår dåligt (Ulmanen & Andersson, 
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2006, s. 19-20). Samtliga informanter bekräftar bilden av att pojkar och flickors psykiska ohälsa tas i 

skilda uttryck. De beskriver pojkar med mer beteende mässiga utspel medan flickor ses som ledsna, 

straffar sig själva med att till exempel svälta sig. Samtliga informanter upplever att de träffar fler 

flickor som mår psykiskt dåligt. Informanterna säger att de inte tror att fler flickor än pojkar mår 

dåligt. Istället medverkar de olika uttryckssätten så att mer fokus läggs på flickor. Ingela för 

resonemanget på ett strukturellt plan där hon ser att detta reproduceras på dagis, i skolan som vill ha 

söta flickor och där pojkarna tillåts vara stökiga. Erik beskriver att flickors ohälsa bemöts med större 

omsorg medan pojkar som mår dåligt ibland ses med en inställning att det där ska väl en karl klara av. 

Erik reflekterar att denna inställning kan ha att göra med att han själv är kille. Ellen kopplar pojkar och 

flickors skilda uttryckssätt till att de befästs i egenskaper som uppmuntras olika hos pojkar och flickor. 

På så sätt införlivas och förstärks pojken respektive flickans beteende och hon eller han agerar 

därefter. Vi tolkar detta med att mötet på så sätt kan färga av sig på föreställningar man har på det egna 

eller det andra könet. Det kan vidare betyda att ungdomarna själva agerar efter vad de tror förväntas av 

dem som pojke respektive flicka.  Genom Butlers (2007) begrepp performativa handlingar kan detta 

förklaras med att pojkar och flickor ”görs” genom handlingar och gester som skiljer dem åt (a. a. 

s.214). Butler menar fortsättningsvis att de som inte lyckas upprätthålla sitt genus sanktioneras på 

något sätt av det omkringliggande samhället. På så sätt styr genusnormerna oss att tro på dens 

nödvändighet att manligt och kvinnligt är något som existerar rent naturligt (a. a. s. 219). Det kan 

jämföras med Hirdmans (2001) genuskontrakt som stereotypt visar på vilka roller som befästs och som 

därefter upprätthålls av könen själva (a. a. s. 84).  

Informanterna upplever att flickor är mer verbala talar på så sätt att de har lättare att sätta ord på 

sina känslor genom att gråta och prata om sitt liv. Ellen beskriver även flickor som följsamma, 

angelägna att sköta sig och därmed även lättare att samtala med. Pojkar beskrivs istället som 

fyrkantiga och tysta vilket leder till en längre process eller att de reagerar med hela handen, det vill 

säga har en hård attityd. Ingela kan se att det görs skillnader på vilka frågor som ställs till pojkar 

respektive flickor. Känsliga frågor om utanförskap och funderingar på självmord kan kännas 

naturligare att ställa en flicka än till en pojke, vilket leder till att pojkar hamnar i skymundan. En annan 

könsskillnad som några av informanterna tar upp är kontakt med BUP som är vanligare för flickor än 

pojkar. Några av informanterna säger att det kan ha med att pojkars utagerande beteende som gör att 

de inte ses som ett ärende för psykisk ohälsa eller att de blir svårare att arbeta med, då BUP är mer 

samtalsinriktat. Det kan jämföras med Johansson (2000) som problematiserar den bild som ofta 

tillskrivs pojkar och män att de av naturen har svårt att visa känslor eller till och med av naturen 

saknar ett känsloliv. Johannson pekar istället på att det handlar om att se till vad pojkar uppfostras till 

och om de har en begränsad och torftig uppfostran till att ha kontakt med sitt känsloliv (a.a. s. 143).  



 57   

Pojkar blir förbannade, sätter sig i en bil och kör - flickorna sitter bredvid 

Beskrivningarna av vad informanterna ser för riskfaktorer för pojkar och flickor med en 

missbruksproblematik ger en tydlig uppdelad bild för könen. Missbruk för pojken innebär oftast en 

riskfaktor för fysiskt våld, aggressivitet samt att hamna i kriminalitet. För flickor handlar det om en 

risk för att utsättas för sexuella övergrepp, speciellt om de har relationer med äldre killar. Ett ökat 

problem är även utvikningen bland flickor på webben. En del av informanterna uttrycker dessa 

riskfaktorer med att hänvisa till att verkligheten ser ut som så att det är vanligare med kriminalitet 

bland pojkar och att flickor blir utsatta sexuellt. En av informanterna uttrycker att det inte handlar om 

skillnader som grundas sig biologiskt, utan att pojkar har tillgång till relationer och sociala koder som 

därmed leder in dem till en annan värld än vad flickor har. De skilda områdena för könen tolkar vi 

genom Hirdmans (1990) resonemang om att kvinnor och män har tillgång till skilda områden i 

samhället som är strikt uppdelade efter kön (a. a. s. 6). En av informanterna beskriver en flickas 

missbruk med att hon blir brännmärkt i betydelsen att samhället ser mer ner på en kvinnlig 

missbrukare än en manlig som endast beskrivs som ett vanligt fyllo. Detta kan jämföras med Trulsson 

(2002) som beskriver kvinnans position i missbrukarvärlden som en dubbel utsatthet. Trulsson 

förklarar det vidare med att det är som att sätta förstoringsglas på könsrollerna (a. a. s. 79). Vi tolkar 

informanternas beskrivningar med att könsrollerna blir än mer tydliga då de beskriver pojkarna med 

att de langar, köper och dealar medan flickor beskrivs med att de mer utsätter sig själv för fara som 

till exempel gällande sexuella övergrepp. Dessa föreställningar problematiseras av en informant som 

menar att flickans sexualitet tenderas att utredas vid missbruk vilket inte görs för pojkar. Det kan 

jämföras med Schlytters (1999) diskussion kring att flickors sexuella relationer kan ses som ett lika 

destruktivt beteende som pojkars aggressivitet. Schlytter för resonemanget att flickors uttrycksmedel  

som att skära sig, ha många destruktiva sexuella relationer, bör ses ur flickors position av att de är 

fysiskt och sexuellt mer utsatta. Risken är annars att det resulterar i kränkande och nedvärderande 

åsikter kring flickors beteende vilket inte är något som tillskrivs pojkar (a. a. s. 142-143). 

Informanterna beskrivningar är att pojkars missbruk leder till risk för aggressivitet, en ökad risk att slå 

folk på käften, blir förbannade, sätter sig i en bil och kör. För flickor finns en oro att hon och har 

sexuella förbindelser hon inte skulle velat ha i nyktert tillstånd. Detta kan jämföras med Schlytters 

(1999) resonemang att pojkens aggressivitet inte blir måltavla för missbruket utan mer en mer 

konsekvens för omgivningen. Flickors handlande har en mer koppling till själva missbruket (a. a. s. 

122).  

Asociala flickor och coola killar 

Majoriteten av informanterna beskriver att det är sällan som de utreder flickor för kriminalitet. Flickor 

hotar, slåss och begår brott, men de är inte vanligt och då det händer handlar det i generella termer om 

snatteri som vanligtvis inte utreds. Monika reflekterade att är vanligt förekommande att tjejer snattar 

vilket hon tror beror på behovet av att se snygga ut. Det kan jämföras med Chesney-Lind (2004) 
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beskrivning att flickors kriminella handlingar som till exempel snatteri inte uppmärksammas då 

pojkens grövre brottslighet ses som norm (a.a. s. 133). När flickor snattar handlar det ofta om saker 

som är till dem själva. Detta kan kopplas till ungdomskultur och media, vad som är attraktivt och 

eftersökt i dagsläget (a.a. s. 33). 

Vad informanterna tror att det beror på att de sällan möter flickor med kriminellt beteende förklaras 

med att pojkar helt enkelt begår fler brott statistiskt. Det är därför mer fokus på dem utifrån 

samhällsorganen, att de har lättare att identifiera sig med en kriminell livsstil och att de på så sätt har 

gått längre in i spiralen. När informanterna möter flickor med kriminellt beteende reagerar de flesta 

just för att det är ovanligt. Det kan tolkas utifrån Pettersson (2007) som förklarar att pojkens 

handlingsutrymme är större än flickors vilket ger dem frihet till att begå fler och kan därmed utveckla 

ett brottsligt beteende. Det kan ses som en förklaring till att pojkar i större utsträckning begår fler brott 

och betraktas därmed inte som avvikare likt flickor (a. a. s. 94).  

Det ovanliga med flickors kriminalitet gör att det blir svårt för majoriteten av informanterna att 

beskriva direkta likheter och skillnader i deras utredningsförfarande. Av dem informanter som kan se 

en skillnad på var fokus läggs för pojkar respektive flickor tar upp känslomässig beteenden samt 

identitet. Identitet är något som tittas mer för pojkar för att se om han identifierar sig med att vara en 

cool kriminell typ. Kristina ser mer till flickans konsekvenstänkande för att få svar på vad som 

egentligen ligger bakom den kriminella handlingen medan pojkars våld kan betraktas som 

hormonstyrt. Erik beskriver att flickors aggressiva beteende kan upplevas som traditionell asocialt av 

omgivningen då hon bryter mot normen av vad som anses förväntas av en flicka. Erik beskriver hur 

omgivningen kan betrakta våldsamma flickor, inte ska väl små prinsessor vara ute och liksom banka 

på varandra medan det för killar är en mer vanlig bild som inte ifrågasätts. Denna bild jämför vi med 

Pettersson (2007) som visar hur flickor som gärningspersoner ofta beskrivs som sjuka, galna och 

onormala medan pojkar utgör normen för hur man slåss men även att det är normalt för killar att utöva 

våld. Pettersson lyfter även fram beskrivningar om att omgivningen bemöter pojkar och flickors våld 

olika med orsaken av att det är ovanligt att flickor slåss. Det blir då mer uppståndelse kring flicka 

medan det för pojkar räcker med att tala ut om det. Detta speglar det handlings utrymme som mer 

accepterar pojkars beteende (a. a. s. 82-83). Erik problematiserar att bilden av de traditionella 

könsrollerna kan komma att moraliseras och därmed upprätthållas inom socialtjänsten som myndighet. 

Det kan jämföras med Socialstyrelsen (2004) som tar upp att värderingar om kön kan färga av sig på 

socialsekreterarens bedömningar gällande pojkar och flickor (a. a. s. 25). 

Flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar 

Bilden samtliga informanter ger är att det går bra att erbjuda lika insats för pojkar och flickor vid lika 

problematik. Det som kommer upp åtskilliga gånger är att då flickan varit utsatt för sexuella övergrepp 

så bör hon vara på en institution för endast flickor för att inte utsättas igen. Ingela tycker även att 

enkönade institutioner är bra vid missbruksproblematik, då flickor behöver stärka sin självkänsla. 
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Ingela menar även att flickor kan riskerar att bli betraktade som objekt om de finns klienter av manligt 

kön på institutionerna. Vi jämför denna bild med det som Mattsson (2005) beskriver gällande att 

kvinnorna på de blandade institutionerna är de som ska upprätthålla en gräns gällande männens 

sexuella inviter då männens sexualitet inte problematiseras i behandlingen (a. a. s. 242).  

Karin kan se en problematik med enkönad institution då hon ser att inriktningarna ibland är tydligt 

könsstyrda.  Behandling för flickor kan vara inriktade på mer vårdande aktiviteter medan det för 

pojkar är mer fokus på aktiviteter som till exempel sport. Vi tolkar det som att det finns en 

problematik med att enkönande institutioner är utformade med aktiviteter efter vad som anses vara en 

flickas eller en pojkes behov. Detta uppenbarar sig då en flicka inte är intresserad av det som anses 

vara hennes natur. Det kan jämföras med Johanssons (2006) resonemang sociala arbetet organiseras 

kring manligt och kvinnligt i aktiviteter för behandling. Johansson menar att denna uppdelning även 

speglar sig i de aktiviteter som gäller för insatser. Aktiviteterna bestäms utifrån vad som anses 

könsspecifikt. Unga killar agerar och tjejer sysslar med relationsarbete (a. a. s. 159).  

Majoriteten av informanterna ser att valet av kontaktperson är mer könsbundet är andra insatser. 

Några ser att det handlar om att ungdomen själv vill ha en kontaktperson av lika kön. En informant 

pekar på att det handlar om att då pojkar och flickor oftast har kompisar av samma kön blir valet av 

kontaktperson därefter. En informant säger att kontaktperson väljs utifrån lika intresse och att det då 

oftast blir någon av lika kön. Några informanter tar även upp föräldrarnas önskemål om att den unge 

behöver en förebild. Vi tolkar valet av kontaktperson som ofta är könsbundet med att det finns en 

tanke om ett kön inte kan ersättas av det andra. Det kan jämföras med Hirdmans isärhållandets logik 

vars resonemang är att könen inte ska blandas då de upprätt hålls av ett genuskontrakt med skilda 

områden (SOU 1990:44, s. 6). Detta tolkar vi vidare med att pojkar behöver en manlig förebild och en 

flicka behöver en kvinnlig för att kunna stärkas i sin könsidentitet i det stereotypa genuskontraktet 

(Hirdman, 2001, s. 88).  

Flickor är gränssättare i pojkarnas handlingsutrymme 

Samtliga informanter säger att sexualitet är något som de inte problematiserar i sina utredningar. De 

menar att sexualitet är något naturligt som tillhör tonårsutvecklingen som de vanligtvis inte tar med i 

sina utredningar. Sexualitet tas upp när det finns en risk eller när det skett ett sexuellt övergrepp. 

Samtliga informanter ser att risken att bli utsatt för sexuella övergrepp finns för både pojkar och 

flickor, men att det är vanligast förekommande att flickor blir utsatta. Informanterna beskriver en rad 

faktorer som kan komma att föreligga en anmälan till att flickans sexualitet kan komma att tas upp; 

klädsel, missbruk, relationer med äldre killar, utvik på webben. Några av informanterna ser en 

problematik i att ta upp sexualitet i utredningen detta då de ser att det kan bli konsekvenser för flickan. 

Ingela menar på att problematisering av flickan sexualitet bygger på värderingar kring flickans lust 

detta då det i regel aldrig görs med pojkar. Anders problematiserar vem som kommer att läsa 

utredningen i framtiden. Vi tolkar att informanterna likt Schlytter (1999) lyfter en kritik mot att 
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flickors sexualitet är något som oftare tas upp. Schlytter problematiserar detta med att flickan överträtt 

en normgräns till exempel då hon haft sexuellt umgänge med fler killar (a. a. s. 138). Samtliga 

informanter säger att de inte kan se något annat tillfälle att problematisera pojkars sexualitet än de 

begått eller är misstänkta för sexuella övergrepp. Några av informanterna tar upp att det är en 

riskfaktor om man upptäcker pojkarnas jargong kring en nedsättande kvinnosyn, men att det då ändå 

inte dras till pojkens sexualitet utan att det istället handlar om relationer. Anders beskriver en bild av 

pojkar att det bland killar är en merit att ha legat med många tjejer. Den sammantagna bilden som 

informanterna beskriver är att flickors sexualitet problematiseras då de riskeras att bli eller är offer 

medan pojkars sexualitet problematiseras då de är eller misstänks för att vara förövare. Denna bild 

tolkar vi som att pojkar dels har större handlings utrymme gällande sin sexualitet och sin kropp, 

medan det för flickor handlar om en oro samt att det inte passar sig för en flicka att ha många 

relationer. Denna traditionella bild av könen är något som Erik säger lever kvar inom socialtjänsten, 

och uttrycker socialtjänsten som moraliserande på ett osunt sätt. Detta kan jämföras med Schlytter 

(1999) som visar på hur flickans sexualitet tas upp och problematiseras då hon anses trätt över en 

samhällsnormgräns för hur en flicka ska bete sig, medan pojkar har ett större handlingsutrymme (a. a. 

s. 138). Bilden som informanterna beskriver är deras oro för att flickor ska bli offer, vad gäller 

övergrepp så är det ju killar som begår övergrepp och tjejer som är utsatta. Sexuella övergrepp mot 

flickor/kvinnor kan förklaras utifrån de maktstrukturer som Hirdman beskriver med mannen som norm 

där kvinnans handlingsutrymme begränsas vilket resulterar i ett kvinnoförtryck (SOU1990:44 s. 6). 

Könstillhörigheten i yrkesrollen 

Samtliga informanter säger att deras könstillhörighet påverkar i mötet med ungdomen. De kvinnliga 

informanterna uttrycker att de upplever att flickor lättare kan identifiera sig med dem än vad pojkar 

kan. De tror att detta bidrar till att flickor lättare kan öppna upp och prata kring sitt problem. Ellen 

pekar även på att hon har lättare att samtala med flickor då de har samma referensram. Monika 

hänvisar att hon tror sig uppfattas mer som känslomässig och omsorgsfull då hon både är kvinna och 

mamma. Den samstämmiga bilden av informanternas resonemang gällande identifikationens betydelse 

kan jämföras med Mattson (2005) som beskriver hur kvinnliga behandlare är bärare av traditionella 

attribut som handlar om att lyssna, trösta och ta hand. Vi tolkar att både informanterna och flickorna 

har lättare att identifiera sig med varandra då de är av lika kön och på lika attribut (a. a. s. 237). 

Anders upplever att han jämförs med bilden av en pappa eller de män som den unge han möter har. 

Linn upplever att hon som kvinna inte ses som lika hotfull som en man kan göra, då hon möter pojkar 

vilket hon tror gör att de har lättare att anförtro sig till henne. Några av informanterna tar upp även 

nackdelar med att vara kvinnlig socialsekreterare. Ellen beskriver att hon inte tenderas att tas på lika 

stort allvar av pojkar som om hon var en man. Hon säger vidare att hon upplever att hon får mindre 

respekt av föräldrar än en manlig kollega. Hon menar att hon inte har samma pondus och auktoritet 

hos vissa människor som om hon var en man. Ingela säger att hon nått en ålder då hon upplever att 
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hon inte längre ses som könsvarelse utan bara erfaren. Erik säger att han är medveten att han som 

man kommer undan med mer i mötet flickor än vad en kvinnlig kollega skulle göra. Den samlade 

bilden av informanternas upplevelser kring sin könstillhörighet är att flickor identifierar sig med de 

kvinnliga socialsekreterarna medan pojkar antingen inte respekterar en kvinnlig socialsekretare eller 

att hon inte upplevs som lika hotfull som en man kan göra. Dessa beskrivningar av könstillhörighetens 

betydelse kan jämföras med Hirdmans genussystem som upprätthålls av isärhållandets logik där män 

och kvinnor inte ska blandas och mannen ses som norm och värderas högre. När mannen kliver in på 

ett kvinnligt dominerat område som exempelvis socialtjänsten, höjs hans status, till skillnad från en 

kvinna var status sjunker då hon kommer in på ett mansdominerat område (SOU 1990:44, s. 6).  

Genusperspektivet – ett komplement?  

Lipskys (1980) resonemang om gräsrotsbryåkrater utgår ifrån att deras arbete präglas av en nära 

relation till sina klienter, direkta möten där gräsrotsbyråkraten bestämmer under vilka förutsättningar 

de ska ses, vilken information som behövs för att fatta ett beslut. De föreställningar som 

gräsrotsbyråkraten har gällande klienten kan komma att färga av sig i arbetet (Lipsky, 1980, s. 64 - 

69). Informanterna ger varierande svar huruvida genusperspektivet är något som de diskuterar och 

reflekterar över i sitt utredningsarbete. Det visar sig att det finns skilda åsikter om vikten av ett 

genusperspektiv i arbetet bland de tillfrågade. Många informanter talar i termer av att man inte ska 

förklara pojkar och flickors problematik utifrån dess könstillhörighet eller utgå från könssterotyper. De 

reflektioner som blir tydliga i studien är att genusperspektivet ses utifrån två olika nivåer; individ nivå 

samt samhällsstrukturell nivå. De informanter som utgår från individnivå relatera mer till sitt eget 

handlande och har en medvetenhet över de stereotypa könsrollerna i sitt utredningsarbete med 

ungdomar. De som utgår från ett samhällsperspektiv reflekterar över sitt handlande och visar på en 

medvetenhet om könsroller, stereotyper, normer samt att de problematiserar utifrån samhällsnivå hur 

problematiken hos pojkar och flickor kan förstås. Majoriteten av informanterna uttrycker att de är 

medvetna om att det föreligger en risk med att ha ett stereotypt tänkande kring pojkar och flickor. De 

anser att en medvetenhet kring detta kan förebygga att inte generalisera och stereotypisera i 

utredningarna. Detta är ett problem som visat sig i tidigare forskning då svensk socialbarnavård har 

saknat ett könsperspektiv som lett till att traditionella föreställningar om kön speglas i socialtjänstens 

arbete (Socialstyrelsen, 2008, s. 10).  Majoriteten av informanterna framhåller att de utgår ifrån 

individens behov.  Ett fåtal informanter ser att pojkar och flickor socialiseras in i roller men även att de 

i grunden är biologiskt olika. De framhåller även att de ser genusperspektivet som något som kan 

lyftas in vid behov eller ses som något de reflekterar över ibland. Det framkommer även att dessa 

informanter även hänvisar mer till att pojkar och flickor ska behandlas likvärdigt och att de ser till 

individens behov. Detta kan förstås som att informanterna strävar efter att pojkar och flickor ska 

behandlas jämlikt vilket kan jämföras med 1 kap 1§ socialtjänstlagens portalparagraf där jämlikhet i 

levnadsvillkor lyfts fram (SFS 2001:455). Detta problematiserar Socialstyrelsen (2004) som 
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framhåller att det finns en problematik med begreppet likvärdigt och jämlikt då det förutsätter att 

pojkars och flickors livsvillkor och förutsättningar skulle då var lika från början. Socialstyrelsen 

framhåller att socialtjänsten kan komma att behöva behandla pojkar och flickor olika för att lika 

villkor ska uppnås (a. a. s. 242, 244). Socialstyrelsen (2004) framhåller att livsvillkoren i det svenska 

samhället inte är jämställda för kvinnor och män vilket socialtjänstlagen inte beaktar då den är 

könsneutral (a. a. s. 14-15). Vikten av ett genusperspektiv har därmed bland informanterna varierat. Vi 

tolkar detta som att vissa har en starkare känsla för att föra in ett genusperspektiv i arbetet och anser att 

det viktigt att inte utgå från stereotypa beskrivningar av pojkar och flickor. Samt att detta är något som 

måste problematiseras utifrån rådande samhällsstrukturen som av dessa informanter sägs vara 

ojämnställt för kvinnor och män.  

Tidsbrist och bortprioriteringar 

Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbryåkrater oftast arbetar inom en verksamhet som är i ständig 

resursbrist. Med det menas tidsbrist, pengabrist samt problemet med att ju mer tillgång på tjänster som 

finns ju mer ökar efterfrågan av tjänsterna. Detta kan komma att utgöra att gräsrotsbyråkraterna kan 

behöva börja göra prioriteringar i arbetet, vilket kan leda till att de börjar arbeta på rutin. Anledningen 

till det är för att effektivisera arbetet istället för att söka mer information och nya perspektiv (Lipsky, 

1980, s. 84). Majoriteten av informanterna anser att det inte förs en diskussion om genusperspektivet i 

arbetsgruppen. Några av informanterna anser att genusperspektivet är något som ofta bortprioriteras 

även om de själva ser vikten av det. De uttrycker att det finns en ambition men att det glöms bort och 

att det i vissa fall är tidsbrist som ligger till grund för att genusperspektivet inte reflekteras och 

diskuteras i utredningsarbetet. Vi tolkar detta utifrån Lipskys (1980) resonemang om att tidsbrist är en 

av det faktorer som gör att gräsrotsbyråkrater börjar skapa rutiner i sitt arbete för att effektivisera 

arbetet. Detta kan i sämsta fall leda till att gräsrotsbyråkrater börjar arbeta utefter stereotypiseringar för 

att effektivisera arbetet som kan komma att påverka kvalitén på utfört arbete (a. a. s. xii). 

At best, street-level bureaucrats invent benign modes of mass processing that more or less permit them to 
deal with the public fairly, appropriately, and successfully. At worst, they give in to favoritism, 
stereotyping, and routinizing - all of which serve private or agency purposes. (Lipsky, 1980, s. xii) 

 

Majoriteten av informanterna anser att genusperspektivet inte är något som finns som ett levande 

element på arbetsplatsen. Vissa framför stark kritik mot detta och ser svårigheter att själva upprätthålla 

genusperspektivet i en organisation som inte har perspektivet implementerat. Medan andra själva 

framhåller att genusperspektivet inte är något som de alltid reflekterar över eller som diskuteras i 

arbetsgruppen. Detta kan ställas mot de råd som socialstyrelsen (2004) lyft fram där vikten av ett 

könsperspektiv efterfrågas i socialtjänstens alla verksamhetsområden (Socialstyrelsen, 2008, s. 16).  

Några informanter anser att genusperspektiv måste genomsyra socialtjänstens verksamhet och även 

privatlivet. De hänvisar till att genusperspektivet bör beaktas utifrån sin position som 

myndighetsutövare. Vi ser detta som att genusperspektivet är något som prioriteras olika av 
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informanterna själva. Vissa anser att det är viktigt och ser att de för in genusperspektivet i sitt arbete.  

Några av de andra informanterna väljer istället att se genusperspektivet som ett komplement i sitt 

arbete. Endast Ingela säger att arbetsgruppen reflekterar kring genusperspektivet i utredningsarbetet 

samt att detta är något som regelbundet tas upp vid arbetskonferenserna varje vecka. Ingela säger även 

att perspektivet diskuteras när utredningarna skrivs. Vi ser detta som att Ingelas arbetsplats har en mer 

tydlig policy kring att föra in genusperspektivet i utredningsarbetet.  Vi ser att detta kan kopplas till 

Lipsky (1980) som resonerar kring det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater har. Enligt Lipsky 

skapar en vag policy och diffusa riktlinjer inom verksamheten handlingsutrymme för 

socialsekreterarna.  Handlingsutrymmet påverkar att de själva till viss del utformar ett eget arbetssätt 

(Lipsky, 1980, s. xii, s. 15). Tidigare forskning visar att frånvarande av ett könsperspektiv kan få 

konsekvenser då det visat att flickor och pojkar bedöms på olika grunder utifrån sin könstillhörighet. 

Detta ligger till grund att för att kommunerna i landet har börjat implementera policys och riktlinjer 

gällande jämställdhetsarbete inom socialtjänsten (a. a. s. 9). 

Kunskap 

Ulmanen och Andersson (2006) för ett resonemang kring att det krävs kunskap om ett genusperspektiv 

hos den som arbetar inom svensk social barnavård vilket inkluderar socialtjänsten. De som arbetar 

med barn och unga bör reflektera om sina egna förställningar och värderingar om hur pojkar och 

flickor anses ”ska” vara för att dessa inte ska vara styrande bemötandet samt i utredningar (a. a. s.17). 

Ungefär hälften av informanterna anser att de fått med sig ett genusperspektiv i utbildningen medan 

resterande saknat perspektivet. Några uttrycker att utbildningen mer handlat om andra perspektiv 

exempelvis samhällsklass och etnicitet. Några beskriver att genusperspektivet i utbildningen utgjordes 

som ett komplement som ibland lyftes in. Tre av informanterna anser att deras kunskap om 

genusperspektivet har införskaffats utifrån eget intresse. Vi jämför det med tidigare forskning som 

uppmärksammat en frånvaro av feministisk inriktning på utbildningar för socialt arbete. Det kan 

grunda sig på en brist av empiriska undersökningar, men även en motvilja att problematisera 

maktförhållande mellan könen (Kolfjord, 1997, s. 93-94). 
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Diskussion 

Syftet med detta uppsatsarbete har varit att gå ut och träffa socialsekreterare och be de beskriva om 

och i så fall hur de reflekterar och diskuterar över likheter och skillnader gällande pojkar och flickor i 

deras utredningsarbete. För att få en bred bild har vi utgått från områdena missbruk, kriminalitet, 

psykisk ohälsa, sexualitet samt insats. Vi har även frågat socialsekreterarna vad de själva tänker om ett 

genusperspektiv i sitt arbete. Den sammantagna bilden som vi har fått av socialsekreterarna gällande 

pojkar och flickor blev nästan densamma. Pojkar beskrivs i generella drag som arga, riskeras att 

hamna i kriminalitet och svåra att arbeta med inom ramen för psykisk ohälsa då de beskrivs ha mindre 

förmåga att verbalisera sina känslor. Flickor ses istället som ledsna, introverta samt utsatta och det 

anses lättare att arbeta kring deras psykiska ohälsa då de till skillnad från pojkar beskrivs besitta en 

mer verbal förmåga. Dessa beskrivningar av pojkar och flickor återspeglar socialsekreterarnas 

reflektioner i deras utredningsarbete. Utredningsarbetet skiljer sig inte markant gällande pojkar och 

flickor, men de områden som socialsekreterarna lyfter upp anser vi visar på en rätt tydlig bild att det 

skiljer sig mellan könen. I både missbruk och kriminalitet ligger tyngdpunkten för flickor på området 

klara sig själv då flickor förväntas mer generellt att ta hand om sig, sätta gränser samt hantera känslor. 

Pojkar anses till skillnad från flickorna oftare identifiera sig med en destruktiv livsstil vilket leder till 

att fokus läggs på området identitet. Både för pojkar och flickor fokuseras det på känslo- och 

beteendemässig utveckling. För pojkar handlar det då om att hantera sin ilska medan det för flickor 

ingår i att klara sig själv.  

 En markant skillnad mellan könen ser vi i området kriminalitet då socialsekreterarna menar att det 

är ovanligt att de träffar flickor med kriminellt beteende. Flickornas kriminella handlingar beskrivs 

med snatteri som överlag inte tas upp för utredning om inte handlingen upprepas. Pojkarna står för 

majoriteten av polisanmälningarna och de handlar oftast om klotter, grövre stöld och våldsbrott. Några 

socialsekreterare beskriver att när en flicka har ett kriminellt beteende kan det ses som en starkare 

signal eller sämre mående som ligger till grund för hennes beteende och hon kan komma att betraktas 

som en avvikare. Vi ser att pojkars kriminella beteende som anses mer vanligt förekommande, 

möjligtvis leder till en större tolerans av omgivningen. Detta tror vi kan leda till att pojkar ofta hamnar 

längre in i en destruktiv livsstil. Vi tror liksom det Linn reflekterar över, att pojkar möjligtvis tillåts 

leva längre i riskmiljöer som däremot flickor inte skulle tillåtas göra. Vi ser en risk med att när ett 

beteende blir normgivande för ett kön färgar det av sig på bedömningen gällande individens behov. 

Varför tänker man att en flicka har sämre mående då hon har ett kriminellt beteende än en pojke? Vi 

upplever att pojkars aggressivitet och kriminalitet är något som mer konstateras och inte 

problematiseras vidare varför det förhåller sig på det viset. Ledsna pojkar och arga flickor beskrivs 

men det är inte lika vanligt. Reaktionen hos socialsekreterarna blir att det tittas lite extra på ungdomar 

som har ett beteende som skiljer sig från hur en pojke respektive flicka vanligtvis brukar agera när hon 

eller han mår dåligt. Reaktionen blir den att det ses som en starkare signal på att ungdomen mår dåligt 
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om han/hon ses som normbrytare. Med det säger vi inte att det inte kan förhålla sig på det viset. Vi 

ställer oss därmed frågande till om den enskilda ungdomens handling, till exempel en pojke som 

slagits, riskeras att bagatelliseras då den allmänna uppfattningen om pojkar oftast är att ”de är bråkiga 

och stökiga”. Vår tanke är att pojkars våld riskeras att normaliseras vilket i sin tur kan leda till det allt 

grövre våld vi ser i samhället där pojkar slår ihjäl varandra. Vi ställer oss frågande till om det inte är 

dags att problematisera den manliga bilden, då vi inte ser att det ligger i pojkars natur att uppvisa ett 

aggressivt beteende.  

Inom missbruksproblematiken beskrivs sexuella övergrepp som en återkommande riskfaktor för 

flickor, medan det för pojkar istället handlar om aggressivitet som i sin tur kan leda till kriminalitet. 

Flickor beskrivs med att de riskeras bli sexuellt utsatta då de missbrukar, har relationer med äldre 

killar samt kontakter på webben. Socialsekreterarna beskriver därmed en större oro kring utsatthet för 

flickor än pojkar vilket kan vara en bidragande faktor till att flickors sexualitet problematiseras i större 

utsträckning. Socialsekreterarna nämner att risken för pojkar att bli sexuellt utsatt självklart finns men 

att det inte är lika vanligt. Det är inte heller vanligt att en anmälan handlar om en oro kring en pojkes 

sexuella beteende i form av till exempel klädsel som till exempel för flickor. Vi upplever att pojkars 

sexualitet inte problematiseras på grund av att det inte finns en lika stor oro kring att de ska bli utsatta. 

Samtidigt som vi ser orsaken till att det finns en större oro över flickor upplever vi att det bli 

paradoxalt med att inte synliggöra pojkens sexuella beteende detta då flickor blir utsatta av pojkar. 

Några socialsekreterare reflekterar över att pojkens sexualitet skulle kunna problematiseras gällande 

vilken jargong han har över sina relationer och hans syn på flickor i allmänhet. Vi ser att detta är något 

som skulle kunna problematiseras i större utsträckning. När det finns en sådan stor oro kring att flickor 

riskeras att bli offer borde det finnas en oro över att pojkar riskeras att bli förövare. Med det menar vi 

inte att varje pojke är att betrakta som en potentiell förövare. Vi ser en frånvarande problematisering 

över flickors utsatthet gällande sexuella övergrepp på en strukturell nivå bland en del av 

socialsekreterarna. Likt Kolfjord (1998) ser vi att sociala problem kan problematiseras och motverkas 

med att ställa dem i relation till den ojämlikhet som råder mellan könen i samhället (a. a. s. 200). 

Denna ojämlikhet yttrar sig bland annat i det synliga förtrycket som beskrivs med kvinnomord, 

sexualbrott, kvinnomisshandel och mäns sexuella utnyttjande av kvinnor (Gemzöe, 2003, s. 19). 

 Då socialsekreterarna reflekterar kring kriminalitet samt psykisk ohälsa ser vi att normer kan bli 

styrande för vad som anses vara ett synligt problem. Vid psykisk ohälsa beskriver socialsekreterarna 

att de oftare träffar flickor än pojkar. Vi upplever att flickans egenskaper som att kunna visa känslor 

och verbalisera sitt mående gör att det blir lättare att få ett samarbete kring flickor, till exempel med 

BUP. Vi tycks oss se att pojkens utagerande beteende avviker från sättet att arbeta kring psykisk 

ohälsa. Detta tror vi, liksom några av socialsekreterarna, har att göra med att vi utifrån kön har lärt oss 

skilda sätt att kanalisera det känslomässiga måendet. Vi tänker att då pojkar inte i lika stor 

utsträckning som flickor, har lärt sig att ge uttryck för sitt mående eller förväntas att göra därmed kan 

komma att bemötas utifrån dessa förväntningar. Detta kan leda till det en socialsekreterare reflekterade 
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över att vissa känsliga frågor ibland kanske inte ställs till pojkar. Ytterligare en aspekt blir att pojkar 

som är inåtvända och ledsna osynliggörs då de riskeras att bli bemötta med värderingen om att det är 

något som han ska kunna hantera, vilket vi relaterar till en föreställning av den traditionella 

mansbilden som beskrivs med att de inte kan gråta offentligt eller att blotta sina svagheter (Johansson, 

2000, s. 131). 

  Den insats som socialsekreterarna reflekterar över där de kan se att könstillhörigheten är av 

betydelse är valet av kontaktperson. Inte alltför sällan väljs kontaktperson av det lika könet för 

ungdomen. Socialsekreterarnas reflektioner handlar till större delen om att ungdomen samt deras 

föräldrar oftast har önskemål gällande vem kontaktpersonen ska vara. I och med önskemålen ser vi en 

problematik för den enskilde socialsekreteraren att tänka icke könsbundet då önskemålen ofta 

återspeglar den naturliga ordningen; flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar. Det vi 

ställer oss frågande till är hur grundtanken gällande kontaktperson som förebild ser ut? Vad betyder en 

bra manlig förebild för en pojke och hur ser en kvinnlig förebild ut för en flicka? Handlar det om en 

identifikation med en person av det lika könet där vissa egenskaper förväntas utifrån kön? Detta skulle 

då innebära att flickor får en bra kvinnlig vuxen att samtala med medan pojken får en bra manlig 

vuxen att träna med. Eller handlar det om att kontaktperson oavsett kön besitter på egenskaper som 

matchar den unges behov? Vi kan se att då en identifikation med det lika könet görs, förloras 

diskussionen om att män/pojkar skiljer sig från andra män/pojkar och kvinnor/flickor från andra 

kvinnor/flickor gällande intresse och egenskaper.  

 Överlag finns en medvetenhet bland socialsekreterarna om flickors och pojkars skilda roller och 

förväntningar på dem av sin omgivning och av samhället i stort. Vissa befäster skillnaderna mellan 

könen vilket gör att beskrivningarna stagnerar i något som anses vara könsbundet på så sätt att det ses 

som något biologiskt och naturligt givet. Det är däremot bara färre än hälften som drar en parallell till 

samhällsstrukturen. De socialsekreterare som reflekterar kring de olika problemen utifrån en 

samhällsnivå synliggör könsmaktsordning, normer, normbrytare och makten inom den egna 

organisationen. Vi upplever därmed att det finns ett varierande intresse bland socialsekreterarna att 

belysa ungdomarnas problematik ur ett genusperspektiv, då det är många som tycker det är svårt att 

finna tid och forum för att lyfta sådana frågor. Av de tio socialsekretares arbetsplatser är det endast en 

som säger att de har en integrerad diskussion kring genusfrågor i arbetsgruppen. Vi ser att ett 

genusperspektiv överlag är något som intresserar men vi kan se att det för vissa bortprioriteras eller 

anses kunna lyftas in som ett komplement. De socialsekreterare som ser att perspektivet är något som 

bör genomsyra hela det sociala arbetet är även dem som uttrycker en frustration över svårigheten då 

det saknas en diskussion på en organisatorisk nivå inom myndigheten. Hälften av socialsekreterarna 

pekar även på att perspektivet saknats under utbildningstiden till skillnad från perspektiv gällande 

klass och etnicitet. De som anser att de fått med sig ett genusperspektiv menar ändå på att det 

uppfattades mer som ett komplement.  
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Vi anser att en frånvaro av genusperspektivet kan leda till att ungdomarnas problem inte relateras till 

samhällstrukturen. Vi ställer oss frågande till om en socialsekreterare inte bör se ungdomar utifrån så 

många perspektiv som möjligt. Pojkars våld och flickors utsatthet bör ses utifrån deras skilda sociala 

villkor. Vi ser att villkoren för pojkar och flickor inte är lika inom de områden vi utgått från. Vi kan 

genom vår studie bekräfta bilden som tidigare forskning presenterar; ett frånvarande genusperspektiv 

samt en betydelse av perspektivet inom det sociala arbetet. Därmed ser vi att det inte räcker med att 

dessa frågor lyfts fram i fika rummet eller att socialsekreteraren i sitt enskilda arbete försöker bryta ett 

könsrollstänkande, då det är en svår balansgång. Vi ställer oss därmed frågande till hur detta ska göras, 

då vi sett att perspektivet verkar saknas både på en organisatorisk nivå samt inom 

socionomutbildningen. Vi anser att genusperspektivet bör ses som en integrerad del både inom det 

praktiska arbetet som i utbildning för att skapa sig en bild av den unges livsvärld. 
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Bilaga 1   

Kontaktbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomstuderande vid Ersta Sköndals Högskola som skriver C-uppsats under våren 2008. 

Det är en studie om ungdomsproblematik och utredningsarbete ur ett genusperspektiv. Vi vill intervjua 

några socialsekreterare som handlägger ungdomsutredningar. 

Syftet med studien är att belysa om och i så fall hur en grupp socialsekreterare som handlägger 

ungdomsärenden inom socialtjänsten, ur ett genusperspektiv, problematiserar/reflekterar 

ungdomsproblematik i utredningar. Vi beräknar att intervjun tar ca en timme.  

Kriterier för medverkan i studien är att Du ska vara utbildad socionom samt att du arbetar med 

utredningar av ungdomar i åldern 13 till 20 år. Det är också önskvärt, men inget krav, att du utreder 

enligt modellen Barnets Behov I Centrum (BBIC) men inget krav. Vi vill att Du medverkar som 

informant i vår c-uppsats. 

 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Du kan själv välja var du vill bli intervjuad. 

Din medverkan i studien kommer att vara anonymt och alla uppgifter som kan härledas till Dig 

avidentifieras. Studien kommer att publiceras för allmän läsning när den är avslutad. 

 

Är du osäker om din medverkan skulle vara adekvat hör av dig!  

 

Hör av dig snarast möjligast och senast fredag den 10 mars. Intervjuerna sker snarast möjligast. 

Anmälan sker genom e-post. Har du övriga frågor gällande intervjun och studien, hör gärna av dig till 

oss.  

Med vänlig hälsning / 
 

Mari-Helen Bodforss 073-xxx xx xx 

Magdalena Sjöström 070-xxx xx xx 

 E-post :xxxxxxxxxxxxxxxx  
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Bilaga 2  

Informationsbrev 
 

Hej! 

Intervjun kommer att utgå från Barns Behov I Centrum (BBIC) behovs triangel. Barnet är placerat i 

mitten - och runtomkring finns de faktorer som påverkar barnets välbefinnande och möjligheter att 

utvecklas. Intervjun kommer att fokusera på de sju behovsområdena som presenteras på den sida av 

triangel som kallas för barnets behov. 

  

De sju behovsområdena är: 

  

hälsa  

utbildning inkl fritid   

känslo- och beteendemässig utveckling  

identitet  

familj och sociala relationer  

socialt uppträdande  

förmåga att klara sig själv  

källa: http://www.socialstyrelsen.se : Sökord BBIC 

Syftet med intervjun är att fokusera på flickor respektive pojkar, normbrytande beteende och behov 

utifrån de sju behovs områdena. Vi kommer därmed inte gå in på föräldrarnas förmåga. Interjvun 

kommer att spelas in med hjälp av bandspelare och beräknas ta en timme. Intervjumaterialet kommer 

att avidentifieras och endast användas för studiens syfte. Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan.  

 

Har Du övriga frågor gällande intervjun hör gärna av Dig. 

Stort och varmt tack för Din anmälan! Vi ses! 

Med Vänliga Hälsningar/  

Magdalena Sjöström 070- xxx xx xx 

Mari-Helen Bodforss 073-xxx xx xx 

E-post xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ersta Sköndal Högskola 
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Bilaga 3  

Intervjuguide - Vi har utgått från dessa fasta frågor som är öppna för följdfrågor. 
 

1. Aktualisering 

1:1. Vilket är det vanligaste sättet som ungdomar aktualiseras hos er? 

1:2. Är det något av könen som överrepresenterar inkomna anmälningar? Och anmälningar som leder 

till utredning? 

1:3 Har du märkt av om det är likheter/skillnader i vem det är som anmäler flickor och pojkar? 

1:4. Ser du likheter på flickors och pojkars problematik, bland de ungdomar som du utreder? 

1:5. Om du skulle beskriva en ”typisk pojke” och en ”typisk flicka” som kommer hit och blir aktuell 

för utredning, hur skulle du beskriva honom och henne? 

 

2. Utredning: Missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa 

2:1. När du utreder pojkar och flickor för (se områden ovan) ser du någon skillnad utifrån de 7 

behovsområdena i BBIC? Lägger du tyngdpunkten för pojkar och flickor på skilda områden? 

 

2:2. Om vi tänker på hur du beskrev en ”typisk flicka samt pojke” som du möter och vänder på det. Att 

du får in en flicka med en ”typisk pojkproblematik”. Tror du att skulle utreda på annorlunda sätt 

utifrån de 7 behovsområdena? 

 

2:3. Något som uppmärksammats i tidigare forskning inom socialt arbete och bland annat med 

utredning är flickors sexualitet problematiseras. Är sexualitet något du problematiserar som riskfaktor 

i utredningar? 

 

3.Insats 

3:1. Anser du att det finns skäl att erbjuda lika eller olika insats för flickor och pojkar med lika 

problematik? 

 

4. Socialsekreteraren 

4:1. Tror du att ditt eget kön påverkar mötet med ungdomen? 

4:2. Vad är det att ha ett genusperspektiv i utredningsarbetet för dig? Vad är ett genusperspektiv för 

dig? 

4:3. Diskuterar du och dina kolleger genusperspektivet i utredningsarbetet? 

4:4. Är genusperspektivet något du fick med dig från socionomutbildningen? 


